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HET SCHOONE BEELD.
LYRISCHE STUDIE.

(Door en Over het Drama Aglavaine et Selysette van
Maurice Maeterlinck)
DOOR

L. VAN DEYSSEL.

I.
INLEIDING.
15 Januarie 1897.

... Als er een nieuw boek van Maeterlinck bij mij in huis
komt, is dat al tijd een heele geschiedenis. Eerst sluit ik het
al tijd dadelijk weg, zoo dat ik het niet meer zie. Dan, na eenige
dagen, denk ik: »zou het kunnen van-daag? Hoe ben ik
van-daag, is mijn dag mooi genoeg? Ik mag niet al te mooi,
niet aktief mooi zijn, want dat moet ik dan zelf benutten
en dat mag niet kwijnen onder de lichtschokken van wat
mij nog mooyer lijken zou. Maar vooral mag ik niet leelijk
zijn, neerslachtig en dof, want o, dan zou ik het minder
goed zien, dan zou ik het schenden door het te befloersen
met mijn leelijkheid. Ik moet een dag hebben van neutrale
beminnelijkheid en openheid, als een licht-grijze, sober mauve
achtergrond voor de weêrspiegeling, van het boek in mij.
En dan een mooye, lange,. stille ruimte op dien dag, om
het te ontvangen.
Dan, de eerste lezing. Ik denk : ben ik er nu waarlijk voor
in orde ? .' .. Kom, laat ik nu maar doorlezen, gaat het nu
niet goed, dan bij een volgende lezing beter. Ik lees verder ... .
-
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maar neen, denk ik dan weêr, pas op, pas op, de eerste
lezing is beslissend, men kan een boek in de onderdeelen
misschien beter doorgronden bij volgende lezingen, maar bij
de eerste lezing, ziet men de waarheid over een boek zoo
fel zeker als bij bliksemlicht. En dan ... niet waar ? de
eerste lezing is de kennis-making, de eerste ontmoeting, de
eerste ontmoeting met het schoonste van een der allerschoonste menschen, ... in de stilte van mijn kamer zal ik ontmoeten de ziel van een sublimen mensch ... of het dan
ook een bizondere dag is 1 of het een gewichtige dag is 1 Is
de dag er niet als een waarop men verliefd raakt? ...
Waarom ben ik niet verlegen en klopt mijn hart niet hoorbaar ? ... Dit is schandelijk. Schandelijk is het, dat ik nu
niet meer in de war ben dan indien ik een lichamelijke ontmoeting met een Keizer of Koningin zou hebben. Of neen,
het is goed, verlegen ben ik ook voor een boer, maar niet
ben ik verlegen voor een zeer goed vriend van mijn stille
gedachte.
Een - eerste bezoek van een onbekende doet ons wel voelbaarder aan ; maar alleen de lagere, meer oppervlakkige
deelen ... Dit is immers ook zoo fijn, het doorgeurt de
gewelven der ziel, het schakeert daar zoetjes het licht in de
hooge ruimten, het is er als blauwe rook, die zachte eeuwigheidsvensteren onthult ...
Wat is mijn avondkamer wonder mooi, de lamp schijnt
teêr, het vuur brandt stil met kleine blauwe vlam ...
0, dat nu als een sluyerwind deez' schoonheid over mij
zal komen.
23 Februarie 18 97.

Nu is het reeds voor-goed gebeurd en lijkt het lang geleden.
Het is wonderlijk, -- nu ik de regelen te-rugzie die ik vóor
de lezing schreef wonderlijk hoe ik een voorgevoel gehad heb van wat dit boek mij aan zou doen.
Dit boek heeft mij geluk gebracht. Het is gekomen in
mijn leven als een vriend van wien ik in lang niet had gehoord, dien ik al half vergeten ware, en die daar eensklaps
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vóor mij stond met de armen vol geschenken, zeggend:
daar, daar, ik heb in de verte al tijd om je gedacht, ik weet
wat je noodig hebt, ik wist dat het koud en donker en arm
in je leven was, ik wist dat tot de kleine vlam van verlangen
toe in je zwarte haard gevaar-liep uit te gaan en dat je
dan niets meer zou hebben dan den zwarten winter en den
schellen wind ; toen ben ik gekomen om dat ik niet langer
wegblijven kon, en zie hier nu, hier, neem dit, het is het
beste wat ik bezit .. .
En hij heeft mij goud gebracht, een diepe schat, die mijn
leven verlicht. Goud licht heeft hij ontstoken in mijn grauwe
leven, mijn heele natuur hoog verlichtend tot in verre verschieten, rein goud tot een stralenden zomerdageraad.
Hij heeft het wondere werk aan mij gedaan en mij getoond:
de Schoonheid.
Dat, waarnaar ik, met de haar stralen wêer-kaatsende stralen
van mijn wezen maar te streven heb om gelukkig te zijn:
de Schoonheid, heeft hij mij klaar doen beseffen. Het was
een zoete schrik en iets vreemds als eene Verschijning voor
mijn innerlijk gezicht, en héele enkele malen maar ben ik zdo
gelukkig geweest.
En mijn handen. Want dit is het tweede. Wat heeft hij
met mijn handen gedaan. Hij heeft ze gezegend, hij heeft
ze doorademd met een liefde zoo zuiver en warm als in jaren
niet was gekend. Ach, nu niet het schitterende ruischen van
den geestdrift, nu niet de fiere galoppaden van den heldenmoed,
toch trad wel prachtig 't zwarte paard, dat de vonken
spatten uit den grond, dat de rook aanwolkte uit de gesperde
neusgaten, als een brand om den fellen tred, met de manenvlag, zacht, o zacht 1, glansend, golvend in den wind, -- wel
lachte de ruiter hoog op in den wind, met den borst zoo
breed uit, met het witte gebit, men den gloeyenden vederbos
op den hoed, die van verre werd gezien en nooit week en nooit
boog, die 's ochtends vroeg glansde in de zon en 's avonds
't laatst werd gezien, als een groot dwaallicht in den nacht,
langs de graven, waar de anderen verslagen lagen ;
nu niet het heerlijk hooren aan, hoog in bosch-nacht-lichte+
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maan, boven 't joelen der vluchtende' op de paden, langs
de dorpen in brand, over 't rood gloeyende land, 't doffe
rollen der kanonnaden;
o hoe dreunde toch de grond, waar -de benden renden
rond, hijgend recht in de beugels gestegen, en hoe zongen
de trompetten, helder door de ochtendhette, 't krijgslied over
velden en wegen;
't was de schoone strijd der jeugd, schittering van de
heldendeugd, hooge lach van 't verwinnende leven ; oogen
gaan vol tranen staan, knieën voelen 't paard nog aan, en
de stille handen, die beven;
..

.

Ik weet nog wel hoe 't is gegaan. Als ik herlees wat ik
na elk der tafereelen heb opgeschreven, zie ik dat mijn hoofd
met koel verstandelijk licht het werk toen heeft beschenen.
Al zou ik zelf 't lang niet beter kunnen, ik zag dat het niet
goed was, dat is : ik zag dat het niet was wat ik na zooveel
jaren peinzen en zoo veel meer ervaring van de levensreis
voor de volmaaktheid ben gaan houden.
Maar in de dagen en de nachten bewoog het zachtjes al
maar voort in mij en toen heb ik bespeurd, dat het een licht
in mij had aangestoken, dat groeide, groeide, en bij wiens
stralen ik eindelijk gezien heb, als een helder land, wat ik
als de volmaaktheid dof had voorgevoeld.
Toen was ik in het licht en toen was alles licht. Toen kon
ik niets meer zien wat niet met zachten glans werd aangedaan. En zoo als soms een generaal den man, die hem de
blijde boodschap van de overwinning bracht, met schitterende
oogen voor een held zal houden en hem omarmen met verrukt gebaar, zoo als een minnaar 't onbekende meisje, dat
hem den lang verwachten brief zijner geliefde reikt, bevallig
zien zal, haast zoo lief als zijn geliefde zelf, schoot mijne
gouden vreugde over 't werk neêr, en speelde er als de
zonnestralen door 't bewegend boomgeblaa^ rt op toegewend
gelaat eens stillen wandlaars. 't Werd mij als een piano,
die ik nergens zdo zacht raken kon, of mooye toon klonk
op in mijn gehoor.
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Toen wilde ik niet meer onderscheiden. Want is de koele
waarheid buiten mij mij lief, liever is mij de waarheid van
mijn oogenlicht, die me alles schoon doet schijnen.
o zeg niet, dat mijn liefste niet zoo mooi is als ik mij
verbeeld. 'k Zie haar ook wel eens leelijk zoo als gij. Dan
ben ik zelf leelijk. Maar als ik met mijn ziel zie, is zij schoon.
Ik leef dan in ver-beelding. 'k Maak van de klei der werklijkheid dan 't beeld van mijne ziel. En 't schoonst is als
ik niet meer weet of eerst die werklijkheid dat beeld niet
maakte in mij.
II.
VERHAAL VAN HET EERSTE BEDRIJF.

Ik wil u naauwkeurig en eerbiedig verhalen van het wondere
gebeur in dit boekje gevonden, zoo alsof ik van een oude
legende vertelde, of van een zoo teeder schilderij in een
mooye oude stad, dat niemant ooit begrepen heeft hoe een
mènsch 't heeft kunnen maken.
Het eenig tooneel van het Eerste Bedrijf verbeeldt een
zaal van het kasteel, waar, heel achter in de zaal, Selysette's
grootmoeder Méligrane onderscheiden wordt, ingeslapen voor
de hooge leuning van haar zetel.
Méléandre en Selysette komen daar binnen en Méléandre
leest een brief voor, dien hij van Aglavaine heeft gekregen.
Zij zegt daarin aan Méléandre en Selysette haar niet te
gemoet te komen. Zij wil liever gewacht worden in de zaal,
waar zij gewoonlijk wachten dat het uur van de rust slaat,
dan zal zij niet den schijn hebben een vreemdelinge te
zijn. Zij schrijft hun dit nu zij juist komt van 't schip, dat
haar hierhenen bracht. De overtocht is heel helder en
heel schoon geweest, maar bij haar ontscheping heeft zij de
wegen na de regens onbegaanbaar gevonden, en de zon zal
waarschijnlijk zijn ondergegaan voor zij de torens van het oude
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kasteel ontwaart, waar de goede Selysette de weduwe van
haar broeder heeft willen opnemen.
Als zij dit hoort, klapt Selysette in hare handen en roept
dat de zon ondergaat ... Kijk toch, Méléandre. Zij moet
al heel dicht-bij zijn ... Ik ga zier.
Méléandre houdt haar tegen met een wenk van zijn arm
en leest voort : Aglavaine schrijft, dat zij hem maar eens gezien
heeft, te midden van de drukte en verwarring van haar
bruiloft, van haar arme bruiloft helaas, waar zij den gast niet
hadden opgemerkt die nooit wordt genood en die altijd gaat
zitten op de plaats van het geluk, dat verwacht wordt. Zij
heeft Méléandre dus maar eens gezien meer dan drie jaar
geleden en toch komt zij naar hem toe met minder ongerustheid dan als zij samen als kleine kindertjes in dezelfde wieg
hadden geslapen...
Bij deze woorden begint flaauw, als een heel ver bladergeritsel in de avondstilte, iets te bewegen in den vrede van
Selysette's Kinderziel. Alles was zoo stil en goed onder den
zonnigen hemel. Ook is het bijna onhoorbaar in de verte, een
kleine vogel ergens, die zich verschikt in zijn nest.
Want zij keert zich om naar haar slapende grootmoeder
(tusschen meisjes, die nog niet volgroeide menschen zijn en
héele oude vrouwen, die het niet méer zijn, is een groote
verwantschap van leven. En bij het kleine gerucht in haar,
denkt zij dadelijk aan haar grootmoeder.)
0, zegt zij, grootmoeder slaapt nog. Moet zij wakker
gemaakt worden als Aglavaine er zijn zal?
Ja, zegt Méléandre ; zij heeft het gevraagd. .
Selysette : Haar witte haren bedekken haar oogen .... Zij
is niet gelukkig van-avond .... 0, ik ga haar omhelzen.
Bij deze woorden, ziet de lezer de grootmoeder daar zoo oud
en droevig van voorkomen als wist zij dat het leven van haar
beminden anders zal gaan bewegen dan zij weet dat goed is.
Maar Méléandre vindt dat grootmoeder niet gewekt moet
worden voor dat de tijd d*aar is .... en hij leest voort.
Aglavaine schrijft dat zij zeker is een broeder in hem terug
te vinden ... »Wij hebben bijna niets tot elkaar gezegd,
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maar de weinige woorden die gij mij hebt gezegd, hadden een
ander voorkomen als alle die ik tot dan toe gehoord had ..."
Nu zegt Selysette : ,Lees niet zoo snel' ... .
Gij begrijpt wel: Méléandre is niet werkelijk sneller gaan
lezen, maar het is haar, het Kind, die hem bemint, te moede
als las hij nu onbegrijpelijk rad, om dat er een luid gedruisch
begint voor het gehoor van haar gemoed en de klanken van
zijn stem daar dansen als schrift doet door tranen heen gezien.
Méléandre leest voort : » .... En wat reikhals ik er naar
Selysette te omhelzen 1 Zij moet toch zoo goed zijn, zij
moet zoo schoon zijn, daar zij u lief heeft en daar gij haar
lief hebt ! Ik zal heel wat meer van haar houden gaan dan
gij ooit doen zult, want ik kan meer beminnen ; ik ben ongelukkig geweest .... En nu ben ik gelukkig geleden te hebben;
ik zal met u kunnen deelen wat in droefheid gewonnen
wordt. Het komt mij nu en dan voor dat de cijns, die ik
betaald heb, voor ons drieën genoeg zal zijn ; dat het noodlot niets meer te eischen zal hebben, en dat wij een verwonderlijk leven kunnen verwachten. Wij zullen ons om niets
meer bekommeren dan om het geluk. En voor u en voor
mij, en ook voor Selysette, naar het weinige wat gij mij van
haar gezegd hebt, is het geluk alleen te vinden in het beste
dat er is in onze ziel. Wij zullen ons om niets meer bekommeren dan om zoo mooi mogelijk te worden om alle drie
elkaar meer lief te hebben ; en als wij elkaar lief hebben,
zullen wij daardoor goed worden. Wij zullen zooveel schoonheid in ons zelf leggen en heel en al om ons heen, dat er
voor ongeluk en droefheid geen plaats meer zal zijn ; en als
zij, in weerwil van alles toch binnen willen komen, zullen zij
ook wel mooi moeten worden, voor zij aan onze deur durven
kloppen ...."
Hiermee^ eindigt de brief. Later zullen wij zien hoe mooi,

2óo mooi dat wij er alleen zacht over spreken kunnen, alles
in het Drama met elkaar in verbinding staat. Want ongeluk
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en droefheid zullen de deur van hun leven binnen komen en
o teêr wonder der schoone gedachte en der liefelijkste kunst
zij zullen schóon zijn. Niet wat men noemen kon met veel
uitdrukking gedaan of innig waar voorgedragen ; maar wij
zullen ze schoon roemen, om dat zij ons een nieuw en hooger,
Schoonheids-Besef zullen hebben ont-dekt, om dat wij zullen
zien schilderen met een materie, o, edeler in haar niet te
naderen zachtheid dan de verheffingen van den Heldenmoed,
om dat wij de Ziele-Schoonheid zullen zien, en die hoe is
het mogelijk dat het is kunnen gebeuren wáárli'k gebrácht
in béeld, van die materie gemaakt een uitwendig Béeld, het
witte tastbaar geschapene, waarop lichtend de glimlach wiekt
der Goddelijkheid.
-

Ik weet, dat het beeld juist niet geschapen is, maar het
komt er zoo zeer aan nabij en het boek heeft het beeld
geschapen in mij, en als het nu de moeder is der begrijpende
gedachte van het beeld in mij, zou ik het dan niet beminnen
zoo als een vrouw bemint den vader van haar kind, met een
liefde die twijfelt of zij grooter zou zijn indien zij de vader
en hij de moeder ware.
De Schoonheid. Wel vaak had ik dit woord gehoord, maar
ik had Haar nooit gezien. Ik had gezien het kleurige en
grootsche, ik had gehoord den hartstocht en den weemoed,
alle bewegingen van het gemoed en het verstand in machtige
orgelklanken van gedicht en in de fijnst fluisterende woordmuziek, ik had gezien de natuur, zelf, en zoo als zij door
de edelsten en gevoeligsten werd weergegeven ; maar zoo
geheimzinnig is het leven van de woordklanken in de menschen,
dat ik al tijd het schemerende besef heb gehad, dat »Schoonheid" iets anders beduidde, anders dan het diep gevoelde
leven der natuur, anders dan het verheffen der natuur in
edele figuren der verbeelding.
En nu, nu heb ik de zoetste der wetenschappen, nu heb
ik een levenservaring te boeken waarbij het verleden zinkt
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als een nacht om de dagende zon. Ik weet niet of
ik haar ooit weder zal zien. Ik weet vooral niet, of ik ... .
och, ik arme, .... of ik haar, of ik iets van haar, éen enkel
klein deeltje, ooit zal mogen geven in een beeld. Maar ik
weet, dat ik haar heb gezien en de herinnering aan dezen
tijd zal mijn leven beschijnen tot in lengte van dagen.
De gedachte aan Haar is bij mij nacht en dag en verlaat
mij niet. 0 lieflijke gang der stil en doorluchtig dansende
uren. Ik heb nog nooit zoo veel geschreid. Zoo stort ik
voor haar uit de levende edelsteenen, waarin mijn liefde zelve
zich geeft.
Nu is zij 's nachts en in het donker voor den slaap droomt
over mij henen en ik zie al tijd die lichte wolken en die gulden
lucht, die fonkelende lente der ziel, waarin Haar woning voor
mij open ging.
Als Méléandre den brief heeft voorgelezen, gaat er een
deur open en de kleine Yssaline komt binnen. Zij komt aan
Selysette den nieuwen sleutel voor den ouden vuurtoren
brengen. Later zullen wij begrijpen, dat dit juist gebeurt bij
de laatste woorden van Aglavaines brief, daar die handeling
beteekent, hoe Yssaline, het kleine Kind, aan Selysette toegang geeft tot de levens-sfeer, waar van Droefheid en Ongeluk
Schoonheid wordt gemaakt.
Terwijl Selysette met Méléandre en Yssaline over den
sleutel en over den toren spreekt, smeult in haar al-door de
gedachte aan Aglavaine, want na haar laatste woorden aan
Yssaline zegt ze, als die weggaat, in één adem tot Méléandre:
,Is zij schoon ?' zoo dat Méleandre, die niet weet wat er
gaande is, andwoordt : ,Wie toch?'
Hij verhaalt haar dan van Aglavaines vreemde en éénige
schoonheid.
Selysette : ,Ik weet dat ik niet mooi ben ...'
Méléandre : ,Dat zul je niet meer zeggen als zij er eenmaal
zijn zal. Het is niet mogelijk in haar tegenwoordigheid iets
te zeggen, dat niet werkelijk gedacht wordt of iets nutteloos.
Zij dooft uit om zich heen al wat niet waar is.'

io
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Met deze laatste woorden, die Selysette met peinzende
werktuiglijkheid herhaalt, bedoelt Méléandre, dat zij, die met
Aglavaine innig samen zijn, in haar zóo het Eeuwige Leven
der Waarheid bespeuren, dat het hun voor hun gevoel onmogelijk is iets onwaars te zeggen, even als men niet een walgelijk voorwerp ophoudt in den zonneschijn.
Méléandre : ,Selysette ? ...'
Selysette : ,Méléandre.'
Méléandre : ,Nu zijn het bijna vier jaar, geloof ik, dat wij
samen leven?'
Selysette : ,Aan het einde van den zomer zal het vier
jaar zijn.'
Méléandre : ,Het zijn dus bijna vier jaar dat ik je aan mijn
zijden vind, altijd mooi, altijd liefhebbend en zacht, en met
den goeden glimlach van een diep geluk op den mond...
Je hebt niet wel dikwijls gehuild, niet waar, gedurende die
vier jaren ? Op zijn meest wat kleine traantjes als een van
je vogels heenging, als je grootmoeder een beetje op je
knorde of als je lievelings-bloemen omkwamen. Maar was
de vogel terug, grootmoeder weêr bevredigd en de bloemen
vergeten, dan kwam je terug in de zaal schaterend van 't
lachen ; en de deuren sloegen open en dicht, de vensters
gingen open en de dingen vielen op den grond, terwijl je
op mijn knieën sprong en mij omhelsde als een klein meisje
die van school komt. Ik geloof dat men zeggen kan dat
wij gelukkig zijn geweest, en toch vraag ik mij wel eens af
of wij dicht genoeg bij elkander geleefd hebben ...
Ik weet niet of ik het ben, die niet het geduld had om je
te volgen ; of dat jij het bent, die te gaauw wilde wegvluchten;
maar wel dikwijls als ik beproefde tot je te spreken zoo als
ik zoo even tot je sprak, scheen je me te andwoorden van
het andere einde der wereld waar je een toevlucht zocht om
redenen die ik niet begrijp .... Heeft waarlijk onze ziel zulk
een angst voor een beetje ernst of voor een beetje meer
waarheid in de liefde ? Wat een keeren hebben wij ons niet
ontzegd om te naderen tot iets dat schoon had kunnen zijn,
en dat ons wel veel nauwer vereenigd zou hebben dan een
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kus op de lippen .... Ik weet niet waarom ik 't vanavond
beter zie'.
Hiermeê bedoelt Méléandre dat als hij eens beproefde met
Selysette het wezen van hun gevoel, de liefde, dieper in te
dringen, zij altijd plotseling over iets heel anders ging spreken
als begreep zij hem niet of eigenlijk als had hij niet gesproken. Gelijk iemant, die langs een afgrond gaat, naar een
verre ster ziet in de lucht, om er niet aan te denken.
Zoo doen de jonge-meisjes, zoo als gij u herinneren zult.
Dit hebben de menschen altijd het geheimzinnige van kinderlijke zielen gevonden.
Méléandre vraagt daarna of het door de levendiger herinnering aan Aglavaine, door haar brief of haar verwachte aankomst gebeurt, dat hij het nu beter inziet.
,Wij hebben elkaar lief gehad zooveel als men menscheschelijker wijze gesproken elkaar lief hebben kan. Maar, als
zij er zal zijn, zullen wij meer van elkaar houden. Wij zullen
elkaar heel anders liefhebben, wel veel dieper, zul je zien ... .
En daarom vooral maakt het mij zoo gelukkig dat zij komt ... .
Alleen, kon ik niet .... Ik heb niet de macht, die zij heeft,
ofschoon ik zie zoo als zij ... .
en wanneer zij daar is, gevoelt men niets meer tusschen
zich en dat wat de waarheid is ....'
In Selysette is de leelijke beweging ten hoogste gestegen,
en breekt uit:
,Houd van haar als je van haar houd. Ik zal heen gaan ....'
,Selysette 1' .... zegt Méléandre.
En zij weer : ,Ik weet dat ik niet begrijp' ... .
Zij bedoelt dat zij wel weet het dieper leven der liefde niet
te begrijpen, waarin zij zou kunnen deelen in de liefde tusschen
Méléandre en een andere.
Ik weet niet of ik u genoeg bewogen verhaal van dit zeer
schoone werk. Het is geen wedergeving, die ik hier Schrijf.
Ik ben de man, die opziet naar het venster en al die kleuren-
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beelden daar verklaar, met beven in de stem soms om dat
door dat venster ik heb gezien hoe van een licht van boven
't tijdelijk leven 't gedachten-beeld doorschijnend wezen kan.
Het is voor mij een venster, wonder zacht gekleurd, waardoor ik, staande op aarde, in den hemel heb gezien, gezien
hoe de hemel is op aarde.
Maar nu zegt Méléandre : ,Je begrijpt, Selysette, en 't is nu
juist om dat ik weet dat je begrijpt zonder 't te willen toonen,
dat ik je spreek van deze dingen .... Je hebt een wel veel
diepere ziel dan die je mij laat zien ; en 't is die ziel,
die je pleizier hebt voor mij te verbergen, als 'k buiten kom
en naar je zoek. Schrei niet, Selysette, dit zijn geene verwijten ...'
Selysette : ,Ik schrei niet. Waarom zou ik schreyen?'
Méléandre : ,En toch zie ik je lipppen beven ....'
Selysette : ,Ik dacht aan heel iets anders .... Is het waar
dat zij veel heeft geleden?'
Méléandre : ,Ja, zij heeft veel geleden, om je broeder ....'
Selysette : ,Misschien heeft zij 't verdiend ....'
Méléandre : ,Ik weet niet of een vrouw ooit heeft verdiend
heel ongelukkig te zijn ....'
Hier heeft Méléandre 't uitgesproken, dat Selysette wel
begrijpt dat diepere wezen van de liefde, maar 't niet begrijpen wil.
Het is als begint de grond al te bewegen boven het diep
Geheim van 't Kind. En Selysette is bewogen, wijl zij gevoelt
dat duur het lijden Aglavaine de rijke zilvermijn is gaan
bewonen, die zij zorgvuldig houdt bedekt onder het goud der
zonnige aarde.
Selysette : ,Wat heeft mijn broeder haar gedaan?'
Méléandre : ,Zij smeekte mij 't je niet te zeggen.'
Selysette : ,Schreeft gij elkaar?'
Méléandre : ,Ja ; wij schreve' elkaar wel eens.'
Selysette : ,Je hebt er mij niets van gezegd.'
Méléandre : ,Ik heb je meer dan eens haar brieven laten
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zien als zij aankwamen, maar je scheent niet nieuwsgierig ze
te lezen.'
Selysette : ,'k Herinner et mij niet.'
Méléandre : ,Maar ik, ik weet het nog.'
Selysette: ,Waar heb je haar gezien, de laatste maal dat
je haar hebt gezien?'
Hoe gaat de verstoring in Selysette aan. Hoe werpt de
komst van Aglavaine vooruit haar maanlicht-schaduw over
Selysette's blanke leven. Zij herinnert zich de brieven niet,
zij weet niet meer dat Méléandre haar reeds zeide, dat Aglavaine en hij elkaar slechts éen maal zagen.
Méléandre : ,'k Heb haar maar éens gezien, ik heb 't je
al gezegd ; en 't was in 't park van 't kasteel van je
broeder .... 't Was onder groote boomen ....'
Selysette : ,Des avonds?'
Méléandre : ,Ja, des avonds.'
Selysette : ,Wat zeide zij?'
Méléandre : ,Wij hebben elkaar maar heel weinig gezegd.
Maar wij hebben kunnen zien, onze twee levens hadden
't zelfde doel.'
Selysette : ,Hebt gij elkaar omhelsd?'
Méléandre : ,Wanneer?'
Selysette : ,Dien avond ....'
Méléandre ; , Ja, toen wij scheidden . . . . '
En ,Ah!' zegt Selysette en Méléandre dan : ,'k Geloof
niet dat zij lang onder ons zal blijven, Selysette ....'
Selysette : ,Toch wel, 'k wil dat zij blijft ....'
Nu is er leven buiten. Selysette roept : ,Daar is zij !' en
loopt naar 't venster, : ,Daar zijn flambouwen op het plein.'
Een stilte. De groote deur gaat open en Aglavaine toont
zich op den drempel, treedt zwijgend binnen en gaat tot
Selysette en ziet haar aan.
Méléandre : ,Omhelst elkander.'
Aglavaine : ,Ja.' Ze omhelst langdurig Selysette en richt zich
dan tot Méléandre, dien zij insgelijks omhelst. ,En u ook', zegt ze.
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Nu volgt het mooye licht-spel met de oude Méligrane, die
Aglavaine eerst ziet als een schaduw in de licht-sfeer tusschen
haar en Selysette, maar haar dan schoon ziet als zij wordt verlicht
door Selysette, doch twijfelt of men wel zoo schoon mag zijn.
Selysette : ,'k Ga grootmoeder wekken.'
Aglavaine (ziet Méligrane aan) : ,Zij slaapt heel diep ....'
Méléandre : ,Zoo slaapt ze een groot deel van den dag ... .
Haar armen zijn verlamd .... Ga naderbij, zij wil u dezen
avond zien ....'
Aglavaine neemt Méligrane's hand en buigt zich over haar.
,Grootmoeder ...'
Méligrane, ontwakend : ,Selysette .... 1' Nu, de oogen open:
,O, wie zijt gij ?' Aglavaine zegt wie zij is en vraagt of zij
haar mag omhelzen. ,'k Was bang,' zegt Méligrane, ,Grootmoeder noemt gij mij ?' 'k Zie u niet goed .... Wie is daar
achter u?
Selysette, komt vooruit, : ,Ik ben 't, grootmoeder.'
Méligrane : ,O ben jij 'et, Selysette .... 'k Zag je niet meer....
Breng de lamp eens dichterbij, mijn kind ....' (Selysette
brengt een lamp en verlicht Aglavaine.)
Méligrane ziet Aglavaine aan : ,O, gij zijt schoon ! ...'
Aglavaine : ,Mag ik u nu omhelzen, grootmoeder?'
Méligrane : ,Neen, omhels mij van-avond niet .... Ik lijd
meer dan gewoonlijk ; 't is Selysette alleen die mij aanraken
kan zonder mij pijn te doen ....'
Aglavaine : ,Ik wil ook leeren om geen pijn te doen ....'
Hier schuifelt reeds een vonk der zilveren Aglavaine naar
boven en verguldt zich in de zon van Selysette.
Méligrane ziet haar strak aan : ,Ik weet niet of 't geoorloofd is zoo schoon te zijn ....'
Aglavaine : ,Het is, integendeel, geboden zoo schoon te
zijn als mooglijk is, grootmoeder ...'
Méligrane : ,Omhels mij, Selysette, voor ik inslaap ; en verwijder de lamp .... Ik deed een grooten droom ....'
Selysette, terugkomend met de lamp, vraagt Aglavaine haar
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grootmoeder te vergeven : zij is lijdend. Maar daar verliest zij
op den vloer den vreemden, zwaren sleutel van haar toren
en verhaalt aan Aglavaine, die reeds dien toren heeft gezien:
hoe die onder den hemel in te storten scheen (zoo als ook
doen zal Selysette's tijdelijk leven onder den hemel harer
eeuwge ziele-schoonheid) en hoe de sterren door de spleten
blonken, dat het een oude toren is, waar niemant meer
dorst op te gaan maar waarvan zij den sleutel heeft gevonden, en alle vogelen der zee bewonen nesten in de muren
en stooten groote kreten uit wanneer zij haar herkennen.
Honderden duiven zijn er ook, die niet naar elders willen,
maar keeren altijd weêr .... Zijt gij vermoeid ?' vraagt zij aan
Aglavaine.
En, zeggend daarmeê uit, dat zij, van zoo heel andre, verre
streken komend, een heel flaauw denkbeeld van den levenstoren van het Kind begint te krijgen, zegt Aglavaine : ja ; ik
heb een lange reis gedaan.'
Selysette : ,Wij gaan er morgen heen, er is ook groote
tegenwind van-avond.'
Dan is er stilte na dit eerst ontmoeten van de twee.
Dan Méléandre : ,'t Is vreemd, Aglavaine .... 'k Had u zoo
veel te zeggen .... En nu, in deze eerste oogenblikken
zwijgt alles stil ; en waarlijk schijnt, dat er op iets gewacht
wordt.
Aglavaine : ,Er wordt gewacht op 't spreken van de stilte ...'
Méléandre : ,Wat zegt zij u?'
Aglavaine : ,Als men herzeggen kon wat zij ons zegt, dan
waar' 't niet meer de stilte, Méléandre .... Wij hebben uitgesproken slechts bijna nutteloze woorden, woorden die iedereen had kunnen vinden, en toch . zijn wij niet -rustig, en weten
wij niet, dat wij elkaar dingen gezegd hebben, die meer dan
onze woorden waard zijn ? Wij hebb' elka^ar gezegd de schuchtre woordjes, die vreemdelingen zeggen, die elkaar ontmoeten, en toch wie weet, of wat ons drieën is gebeurd, of al
wat ons moet overkomen, zich niet beslist heeft onder een
dier woorden ... .
Is er een levenslot dat nimmer woorden hebben aange,
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raakt ? ..Maar wat ik weet, in elk geval, dat is dat onze
stilte mij heeft voorzegd, dat ik van Selysette als van een
zustertje ging houden .... Dat heeft zij luid door heel mijn
ziel geroepen van af den eersten stap, die 'k zette in deze
zaal ; en dit is d' eenge stem, die 'k goed gehoord heb ... .
Dan trekt zij Selysette tot zich.
Hoe komt het, Selysette, dat enen zoo veel van u moet
houden, en onwilkeurig schreyen moet als m'u omhelst ? , . .
Zij omhelst haar langdurig.
,Kom ook, Méléandre . . . . ' Ze omhelst hem insgelijks.
,Het was misschien die kus, die we allen wachtten, en zij
zal 't zegel zijn, dat onze stilte voor den nacht versluit ....'
Nu gaan zij van 't tooneel en eindigt het bedrijf.
III.
VAN HET TWEEDE EN DERDE BEDRIJF.

Voor dat ik verder ga met te verhalen van 't wondre boek,
wil ik nog eens herhalen, dat 't niet weerspiegeling in eigen
Schoone Waarheid is, die ik laat wederschijnen.
'k Schep niet op nieuw de schets van 't Beeld der Schoonheid, die hij heeft gegeven. Maar ik verhaal mijn denken
van 't gebeur. Gij zult dus in mijn woorden de geur der
ziel niet vinden, die als een schijn van heiligheid het boek
omgeeft.
En hoort mijn stem bewogen, 't is de herinnering, 't nagloeyen van mijner gedachte witte berg-toppen, die meest in
wolken leven, als hooge hemelzon ze heeft beschenen.
Wees stil nu, o wees roerloos stil
Diep in u zelf, ver van u zelf
Stijg in de zilvren stilte, die open gaat
Als gij de schoonheid van uw hart en oogen
Daglicht en 't licht van uwer liefste oogen
En heele kleine kindervoetjes
Ver achterlaat.
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Een wijde nacht van stilte omgeeft dit tafereel. Wij rijzen
in de Ziele-sfeer. Daar waar de Ziel leeft uitgerezen uit het
gouden leven. Dat hij die het heeft kunnen doen, die vader,
moeder, zuster, broeder verlaten heeft, die zich niet heeft
gekeerd naar het zingende licht van zijner liefste stem, dat
als een straal uit gouden verte zong naar hem, niet naar de
rozen toe van zijner kinderen mondjes, die zijn oog heeft gesloten voor der luchten schoon en voor der boomen pracht,
nu met mij stijge in den nacht.
Een loofprieël in 't park, waar Aglavaine en Méléandre binnenkomen.
Gij kunt u de figuren verbeelden in 't wit gekleed, in
kleeding die tot geenen tijd behoort, en onbeweeglijk staand
met de oogen strak naar boven, omdat zij zelf niet zingen
tot elkaar maar roerloos luisteren naar de stemmen, als twee
van 't zelfde wezen, dat zingt in hen.
Méléandre : ,Het zijn nog geen acht dagen dat wij te samen
leven onder dit zelfde dak, en reeds kan 'k mij niet meer
verbeelden dat wij niet in de zelfde wieg geboren zijn. 't
Lijkt dat wij nooit gescheiden zijn geweest en dat ik je gekend heb voor 'k mij zelf kende.
Je schijnt mij toe te zijn geweest voor alles wat ik ben,
ik voel je ziel beter dan ik de mijne voel, je bent dichter
bij mij dan mijn heele zelf; en als men tot mij zei : ,gij moet
uw leven redden' zou ik jouw leven moeten redden op dat
ik kon leven.... Als je er niet was, zou ik mij niet meer
zien, ik kan mij niet meer wedervinden, ik kan mij niet meer
tegenlachen, 'k heb mij niet lief meer dan in jouw alleen.
Het schijnt mij dikwijls dat mijn ziel en wezen en al wat zij
bezitten van verblijf veranderd zijn en dat het dat deel van
mij zelf is, dat niet is van deze wereld, dat ik schreyend
omarm als ik je zoo omarm... .
-

2
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Zij spreken voort, van woord tot woord klinkt en weêrklinkt de liefde, die in elk woord dat d' ander spreekt haar
echo hoort.
Het eerste tafereel geeft ons de Ziende, zilveren Liefde, zilver
zoo als spreken zilver is. Zij zeggen al het voelen, dat in de
tijdlijke orde dwaasheid der liefde wordt genoemd. Dat is
hier tot zijn staat van hoogre waarheid opgevoerd. 't Wezen
der liefde is begrepen ; 't wezen der Liefde : dat de ziel van
d' een ontwaakt in de ziel van d' ander, dat d' een zich
zelf als levende in ontijdlijkheid leert kennen in den ander,
dat d' een zich in den ander eeuwig weerspiegeld ziet.
Maar in hun verrukking, die ons als in een ijlen zilvren
nacht, in de afgescheiden Ziele-sfeeren toeven doet, keert met
den naam van Selysette, het harts-tocht-leven weer.
Mooi is de bocht, waarin zij wenden:
,Ik denk wel eens dat het niet mooglijk is', zegt
Aglavaine.
En hij : ,Ik ook, en ik ben bang' ... .
Zij : ,Waarom toch ben je bang ? .... wij hebbe' elkaar
hervonden, wat is er nog te vreezen?'
Méléandre : 't Is in 't geluk, dat men juist bang moet
wezen .... Niets is zoo dreigend als 't geluk ; .... en dan,
is er iets anders .... Selysette ...
Nu zijn wij in de Hooge Handeling, die zich in zes
tafreelen voltrekt.
In 't eerste tafereel dus breekt de Ziende, zilveren Liefde
door den stoot der goude Onziende. En de kreet der vluchtende Selysette, die dit tafreel besluit, is de klacht der gouden
Liefde of van het Gouden Weten, die zich met het Zilvren
niet vereengen kan.
't Was schoon : het breken van 't ijle Zilvren Zielelicht in
transparante Tranen van teêrheid des Gemoeds.
Het eerste tafereel dus was de ontmoeting der zielen van
Aglavaine en Méléandre.
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Het tweede tafereel is de ontmoeting der zielen van Aglavaine en Selysette.
De . Handeling der zes tafreelen moet men zich denken als
't Bewegen van Drie Deelen van een Lichtstroom, die Een
. willen worden en wier Eenheid de Godheid zoude wezen,
waarin al 't menschlijk' waar' verteerd.
De Lichtstroom die de Liefde is, komt haar Eenheid zeer
nabij en gaat tusschen de drie in enkelvoudige en samengestelde bewegingen, indien we ons Méléandre als Figuur i,
Selysette als 2 en 3 als Aglavaine denken:
Van 3 tot I aan i
' Van 1 tot 3 aan 3
Dat is de Liefde gaat van Aglavaine tot Méléandre rechtstreeks, zich uitend aan Méléandre, en omgekeerd.
Van 3 tot 2 aan 2
Van 2 tot 3 aan 3
Zij gaat van Aglavaine tot Selysette rechtstreeks, zich uitend
aan Selysette, en omgekeerd.
Dit is het tweede tafereel. Dit is zoo ver ; als door een
gang van gedachte-wolken moet gij het lichtend schemerend
in uw hoogste denken gebeuren zien.
Het is de gouden Selysette, het goude, Onziende Weten,
zich buigend tot de zilveren Aglavaine, het Ziende Weten,
en wederkeerig, zoo dat zij niet geheel Een worden, maar
toch het Goud zich lichtelijk verzilvert en 't Zilver zich
vergoudt.
Het wordt verbeeld door Selysette, die Aglavaine in maneschijn ziet slapen gevaarlijk dicht bij eene tivaterdiepte, waarin
zij storten en omkomen kon. Zij wekt en redt haar, en
brengt haar zoo zich nader.
Dat is dat Aglavaine door haar Schoonheid, die is de
Schoonheid van het Ziende Weten, z66 te begrijpen : dat men
zich niet bekommeren moet om 't lijden, dat om den wille,
om 't behoud, dier Schoonheid wordt geleden, zich aan
die wellicht grootre Schoonheid, die zich bevlekt acht door het
lijden een ander aangedaan, vergrijpt. Dan komt 'de ontmoeting met die andere Schoonheid, die haar raakt aan. d'
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een'ge zijde, waar haar Weten slaapt, haar wekken en haar
Schoonheid dalen en naar die andre neigen doen.
Het Ziende Weten is niet ál-Ziende wijl 't het On-ziende
Weten niet kan kennen.
't On-ziende Weten is niet geheel on-ziende wijl het zich
zelf weet boven 't Ziende Weten.
Zoo buigt de gouden lelie Selysette, zich langzaam wijder
openend, tot de zilveren roos, zoo trekt de zilveren roze
Aglavaine zich samen en vergoudt zich naar de lelie.
Zij stralen naar elkaar, weven het tafereel te saam van
goude- en zilverstralen.
Een schuchter, heilig-langzaam bewegen is 't open gaan
der lelie Selysette.
Niet in den klank der woorden is de schoonheid,
: in den
adem, in de geur, die van 't eerbiedig en beschroomde stellen
van 't een na 't andre woord, naar boven stijgt.
Met oogen van starre ingetogenheid, waarin nauwelijks
een zwoelte van beschroomde liefde beweegt, bedenken wij
't gebeuren. Ademt niet, beweegt geen vingren, wij raken
hier het witte waas, dat als den dampkring van haar leven,
Schoonste Geheimenis omgeeft.
0 Selysette, die als een witte zegening gedroomd hebt door
mijn dagen. Uw aanblik heeft mij maanden lang in Schoonheid doen verblijven. Gij hebt mij zoo verlicht dat ik mij
zag als een bewegende gestalte van licht, wier woorden en
wier blikken en gebaren schoon moesten zijn, elk rustend op
een schijnsel van innerlijke helderheid.
O Selysette, gij hebt aan mijn leven een kus gegeven, wier
teeken ik door al mijn dagen zal blijven dragen.
't Was als de dauw waarmeê de de dageraad van nieuwen
levenstijd de bloem mijner liefste gedachte kwam besproeyen.
0, toen ik u herkende, toen gij kwaamt zeggen, dat wat
ik duister had geweten de klare waarheid was, dat de Schoonheid van ' 't Onwetend Leven die van het Wetend evenaart
en wellicht overtreft 1
'k Vereer u teêr ; als 't zonneschijnen achter regenstralen
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heb ik achter uw fonkelende Harte-tranen uw gouden Zieleschoonheid zien volgroeyen.
Ik heb in mijn gedachte een nis van dank en eerbied aan
u toegewijd, waarin ik vroom uw beeltnis zal bewaren.
In het tweede tafereel is Selysette van boos en ijverzuchtig
zacht en droef geworden. Zij heeft Aglavaine's Goedheid en
Liefde tot haar leeren kennen en toen Aglavaine op haar
woorden : ,Je kunt hem omhelzen als ik het zie, Aglavaine,'
haar had gezegd:
,Als je wilt, zal 'k hem niet meer omhelzen, Selysette,'
heeft zij haar snikkend geandwoord:
,En je kunt hem omhelzen ook als ik het niet zie,' waarop
Aglavaine zeide:
,Selysette, schrei niet, nu je zoo schoon wordt.'
Het derde tafereel is tusschen Méligrane, Selysette en
Aglavaine.
Méligrane ziet Selysette altijd lijden en weet dat het zoo
niet kan duren. Zij zegt dat een van beiden, Selysette of
Aglavaine, sterven of vertrekken moet.
Bij deze woorden groeit in Aglavaine de gedachte te vertrekken en haar geluk aan Selysette op te offeren, vast. En
nu reeds zendt zij Selysette, aan wie zij doet gelooven dat
Méléandre Selysette 't meest bemint, tot Méléandre en blijft
alleen terug, zeggend dat zij nu zeer gelukkig is.
In het derde tafereel vloeit de Lichtstroom:
Van 3 tot 1 over 2 aan 2
Dat is : Van Aglavaine tot Méléandre over Selysette, zich
uitend aan Selysette.
Niet echter vloeit zij in het derde zoo als zij in het vierde gaat:
Van 1 tot 2 over 3 aan 2
Want in het derde, waarvan de Licht-beweging saámgevat
Is in deze woorden van Aglavaine:
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,'k Zal hem niet meer omhelzen, Selysette, 'k zal jou alleen
omhelzen als wij samen zullen zijn, en [daarin] zal 'k hem kunnen
zeggen al wat hem gezegd moet worden, alsof 'k hem zelf
omhelsde ....'
is het de Ziele-kracht . van Aglavaine, die haren hartstdcht van jaloerschheid jegens Selysette verwonnen heeft, en
zuiver Selysette even zeer bemint als Méléandre, zoo dat zij
door haar tót hem spreken kan ; niet echter heeft het wézen
van Selysette haar Méleandre beter doen begrijpen en beminnen ;
terwijl in 't vierde de lichtstroom gaat : van Méléandre tot
Selysette over Aglavaine, zich uitend aan Selysette, met dien
verstande dat Méléandre door Aglavaine's Licht op Selysette
te zien schijnen, door van Aglavaine 't begrip van Selysette
te verkrijgen, haar diep is gáan , beminnen.
Verrukkelijk, maar zoo fijn, dat ik bevreesd ben voor de
grofheid mijner weergevende woorden, is de beweging, steeds
van Méléandre uit, van het vierde tot het vijfde tafereel.
In 't vierde ging de Lichtstroom:
Van I tot 2 over 3 aan 2
In 't vijfde gaat zij eerst:
Van I tot 2 over 3 aan 3
en dan:
Van 1 tot 3 over 2 aan 3
Eerst dus bemerkt Méléandre dat hij lief .heeft Selysette,
en wel: dat hij haar lief heeft door Aglavaine heen.
De hoofdzaak is hier : zijn liefde voor Selysette, daarom
ook is de uiting hier aan Selysette.
Dit, in abstrakte formuleering, : dat hij 't On-ziende Weten
bemint, daartoe gebracht door 't Ziende Weten.

Dan (de Lichtstroom gaat van. Méléandre tot Selysette over
Aglavaine, zich uitend aan Aglavaine) merkt hij, dat hij
Selysette liefheeft, maar als de hoofdzaak : dat hij haar liefheeft door Aglavaine heen, dat hij dus zonder Aglavaine
haar niet beminnen zou — :
't On-ziende Weten krijgt alleen zijn waarde door het Ziende.
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Ten slotte (de Lichtstroom gaat van Méléandre tot Aglavaine
over Selysette, zich uitend aan Aglavaine) blijkt het hem dat
als hij Selysette lief heeft alleen door Aglavaine heen, die
ook alleen de schoone en liefdezwaardig e is, daar dat wat
zonder haar zou waardloos zijn, dus in zich zelf waardloos is. :
Daar het Onziende-Weten alleen zijn waarde krijgt door
't Ziende, heeft in zich zelf alleen het Ziende waarde.
-

Een heerlijk leven voor de gedachte is 't tusschen den
laatsten en voor-laatsten stand het straal-bewegen van 't ZiendeWeten tot 't On-ziende en in zich zelf te-rug te volgen, zoo
als Méléandre 't ziet.
Eerst ziet hij 't voorwerp dat door den diamant van 't
Ziende-Weten beschenen wordt, zoo schoon in deze stralen.
Dán ziet hij in het voorwerp alleen den glans en gaat dan
langs die glans-stralen terug tot den oorsprong van dien glans'.
Wij voor ons kunnen weten, dat 't een beweging, geen
besluit is, want om door . een schoonheidsreflektor te worden
aangetrokken moet het voorwerp zelf schoon zijn, en of het
de reflektor is die 't voorwerp schooner maakt of 't voorwerp
den refle'ktor, is niet te beslissen.
De Lichtstroom gaat in 't zesde tafereel:
Van 2 tot i over 3 aan 3,
dat is van Selysette tot Méléandre over Aglavaine en zich
uitend aan Aglavaine. Zooals zij in 't vierde en vijfde gaat,
niet zoo als in het derde.
Niet heeft Selysette door Aglavaine Méléandre leeren beminnen, niet heeft het Onziend-Weten zich omgezet in ZiendeWeten z66, dat de Lichtstroom Een werd en zij drieën in
God vereenigd waren, maar, dalend in de zilvren diepte van
het Ziende-Weten en daar Méléandre beminnend, heeft Selysette van daar uit het goude Onziende-Weten zelf Gezien en
gaat weér stijgen tot de hoogste reiking en het Eind van 't
Onziend-Weten. Zij heeft in het verschiet van háar karakter
't even-waardige gevonden van Aglavaines Schoonheid.
Toen zij tot Aglavaine zei dat zij hem in zijn slaap omhelsd
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had en ter zelfder tijd de sterren in het blaauw der vensters
zag, die hemel kwamen maken in haar ziel, .... dat Aglavaine
nooit weten zou om dat zij van te voren wist, .... maar dat
zij nu begrijpt wat het beteekent tot den geliefde met open
oogen te kunnen zeggen : ,'k heb je lief' ...., — toen wist
zij reeds, dat dit geluk door haar zou worden opgeofferd voor
haar twee geliefden, dat deze schat van 't Ziende-Weten voor
haar zou ondergaan onder de Schoonheid van 't Onziende.
Onder het licht dier stijging zijn haar harts-tochten volkomen uitgebrand, zoo dat zij zeggen kan tot Aglavaine:
,Omhels hem in mijn plaats als je hem terug zal zien ... .
ik ben gelukkig als ik denk dat jij het bent die hem omhelst
als ik afwezig ben .... 'k heb u zoo lief, dat ik jaloersch zou
zijn als hij niemant omhelsde....
Nu Aglavaine denkt dat Selysette schooner wordt om dat
zij zich naar 't Hooger Leven beweegt, naar 't boven-hartstocht-leven, wordt zij juist schooner wijl zij zich naar den
dood beweegt. Het is de zon des doods, tot welke Selysette
nadert en die haar meer en meer verlicht.
En Aglavaine bespeurt het niet omdat er nauwelijks verschil is
tusschen 't hooge leven en den hoogen dood. In 't hooge leven
zoude zij boven den hartstocht stijgen in liefde_tot de twee geliefden.
Nu stijgt hij in den hoogen dood boven den hartstocht
uit liefde tot de twee geliefden.
De glans van het in zilverlicht verdronken gelaat van Aglavaine, waar zij in Méléandre de Eeuwigheid aanschouwt, verschilt in heerlijkheid zoo weinig van 't goud-witte licht der
uit liefde stervende Selysette.
Iv.
VERHAAL VAN HET VIERDE BEDRIJF.

In dit bedrijf keeren wij uit den Zilvren nacht der Ziele-sfeer
terug in het kleurige en zonnige leven. Al dadelijk hoorera
wij in Aglavaines woorden hoe de Schoonheid der aarde hier
open gaat, in welke wij tot het hoogst zullen stijgen.
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Een terras boven de zee is het Tooneel, waar Aglavaine
en Selysette binnenkomen en elkaar ontmoeten.
Aglavaine : ,Selysette, de zon gaat op over de zee ; en zie
je de kalme en diepe vreugd der golven ? Schijnt het je niet
als was je alleen in de wereld in de frischheid en doorzichtige
stilte van den dageraad, en als had al wat wij zeggen deel
aan den dageraad ? ... .
De dag zal schoon zijn onder alle dagen, Selysette ; moet
ik op dezen dag vertrekken?'
Selysette : ,Neen, neen; je zult niet heengaan' ...
Aglavaine zegt dat Selysette altijd en altijd schooner wordt,
bij iederen dageraad die opgaat:
,Zul je mij niet zeggen wat je wezen zoo verandert opdat.
ik er deel aan hebbe voor ik je verlaat'. Is het je ziel, die
zich aan onschuld bedrinkt, heb je tot een God gebeden,
dien ik niet ken, of wel heb je bemind zoo als je nooit nog
had bemind?. ...'
Selysette : ja, ik geloof dat ik meer liefheb, Aglavaine ....'
Aglavaine : ,Ik ben je te gemoet gekomen omdat ik je
gezien heb, zoo even, uit het venster van mijn kamer... Ik
werd angstig, Selysette, ... Je bukte je, je bukte je met heel
je lichaam over den bouwvalligen ouden torenmuur, heel boven
aan den toren... Ik dacht een oogenblik te zien dat steenen
waggelden... Ik ben toen bleek geworden, bleek en koud
zoo als 'k niet wist dat men het worden kon ... en 'k heb
mijn leven voelen dwalen op den rand van mijne lippen ...
Het is voor 't eerst dat 'k in den mond den smaak zelf van
het leven heb gehad, of van den dood, dat weet men niet...
Ik heb het venster open .gedaan en lang geroepen om je te
doen hooren, maar je hebt mij niet verstaan... Je moet het
gniepig noodlot niet zoo tarten. Wat deed je toch daarboven ? Dit is de derde maal dat ik je er zie... 't Was
of je handen aan de steenen voelden... Wat was 't toch,
Selysette 1. Je scheen daar iets te zoeken in de ruimte. ..'
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Selysette ; ,Ik zocht ook waarlijk iets... , Weet je 't nog
niet ? .... Maar wees eerst maar niet bang, er is niets om te
vreezen .... mijn oude tore is steviger dan zij gelooven en
die blijft langer overeind dan een van ons. Wat verwijt men
hem toch ? Hij heeft tot nog toe niemant kwaad gedaan ; en
ik weet beter dan een ander dat de steenen niet verroeren... .
.... Maar heb je 't niet gezien ?
Weet j e dan niets van
alles wat er zoo dicht bij gebeurt ? ... Een onbekende vogel is
tot ons gekomen sinds een dag of vijf, zes, die onophoudlijk
om mijn toren vliegt.... Groen zijn zijn vleugels, maar zoo
vreemd en bleek groen, dat men 't zich niet verklaart...
En dan, wat ook niet te verklaren is, is dat hij eiken dag weêr
grooter schijnt te worden.... Er is geen mensch, die mij
heeft kunnen zeggen van welke streek hij komt. 'k Geloof
dat hij zijn nest in een der gaten van de muren heeft gemaakt
en juist onder de plek waar je me zag gebogen....'
Aglavaine : ,Is het de sleutel van den toren, die groote
gouden sleutel, daar je mede speelt ? ....'
Selysette : ,Ja, weet je nog, hij is gevallen op den dag dat
je bent aangekomen....'
Aglavaine : ,Wil je 'em mij geven?....'
Selysette : ,Geven ? .... Om wat te doen?....'
Aglavaine : ,Ik wilde hem bewaren tot den dag van mijn
vertrek'...
Selysette : ,Waarom toch, Aglavaine?'
Aglavaine : ,Ik weet niet recht.... Ga niet meer daar
boven tot na mijn vertrek, Selysette, en bekommer je om
den vogel met de groene vleugels niet meer .... Ik heb een
kwaden droom gehad, waarin hij was betrokken....'
Selysette : ,Ziedaar, Aglavaine.... Ik hecht er heel niet
aan.... Hij is zwaar, Aglavaine.... ?'
Aglavaine : ,Hij is zwaar in der daad, Selysette....'
Selysette : ,Omhels mij, Aglavaine.... Heb ik je verdriet
gedaan?....'
Aglavaine : ,Je hebt tot heden toe niemant verdriet gedaan... .
Je oogen zijn vol tranen....'
Selysette : ,Dat is om dat ik in de zon gekeken heb, terwijl
......
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ik je omhelsde, Aglavaine.... Kus mij nog eens.... Ik ga
naar Méléandre, die mij vroeg verwachten zou .... tot weêrziens, Aglavaine....'
Aglavaine, langzaam: ,Tot weêrziens, Selysette....'
Dit nu voorbij tooneel was eene samentrekking in. zinnebeeld van 'tgeen er in en tusschen de Zielen is geschied.
De vreemde groene vogel, die om Selysettes levenstoren
vliegt, is de Schoone Gedachte die zij heeft, maar nog verborgen houdt voor Aglavaine.
En Aglavaine werpt den sleutel in zee, dat is zij wil de
neiging of 't vermogen van Selysette om tot die gedachte te
naderen te niet doen. Zij weet wel niet wat Selysette daaglijks schooner maakt en denkt dat het haar Ziel is, bevrijd
van laagre neiging, die met haar en Méléandre in hoogre
liefde op zal gaan, maar toch is half-bewust in haar een
flauw vermoeden van een andre mooglijkheid.
Het Tweede Tooneel is in 't kasteel, waar, achter in een
zaal, de slapende oude Méligrane. Selysette komt binnen
met de kleine Yssaline aan haar hand.
In Selysette is de strijd volstreden en wij weten waar heen
haar leven heden gaat, wij weten dat zij zich zal geven voor
het geluk van Méléandre en Aglavaine.
Nu wij dit weten zien wij haar, al zegt de dichter 't niet,
steeds gaan als in een vreemde witte schaduw. Onder de
stappen harer voeten, achter haar armgebaar is stille witte
schijn, men weet niet waar vandaan. 't Is of zij wordt beschenen door licht dat door haar benen gaat en zoo de
schaduw blank doet zijn. Als de bruid harer godlijke gedachte
gaat zij, omsluyerd door witten Schoonheids-schijn.
Nu moet zij afscheid nemen van al haar liefden. Al de
zoo teer gekweekte bloemen harer genegenheden verschroeyen
zien door 't onweêrstaanbre licht.
Zij zegt tot Yssaline : ,Eerst gaan wij grootmoeder omhelzen ; want wie zal haar omhelzen als wij vertrokken zillen
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zijn ? en toch heeft zij behoefte om omhelsd te worden even
goed als de anderen .... Maar spreek van niets .... Aglavaine
heeft mij den sleutel van onzen toren ontnomen omdat zij
bang was .... Maar 'k heb d'andren sleutel teruggevonden,
die eerst verloren scheen .... En dan gaan wij er op terwijl
niemand het weet ; en zal 'k den groenen vogel vangen ....'
Yssaline : ,Zal je 'em mij daadlijk geven?
Selysette : ,Als je niet spreekt, zal 'k 'em je geven .. _
Maar pas op .... Ik ga grootmoeder wekken .... Yss jline,
zie ik er ongelukkig uit?
Yssaline : ,Wat moet ik zeggen, zusje, datje gelukkig bent?'
Selysette : je moet m' alleen de waarheid zeggen ...
Grootmoeder mag zich niet verbeelden dat ik ongelukkig
ben .... Zie je, de menschen vergissen zich wel eens, en
denken dat je hebt geschreid als je juist heel gelukkig bent ...
Is 't niet te zien dat 'k heb geschreid?'
Yssaline : ,Wacht, zusje, dat ik kijk op mijn gemak ....'
Selysette : ,Is er niets van te zien ?'
Yssaline : ,Buk nog een beetje, zusje ....'
Selysette : ,Wacht, 'k til je op en omhels je met-een ... .
Zie je 't niet?'
Yssaline : ,Je weet nooit juist wanneer jij huilt ; 't maakt
geen geluid ....'
Selysette : ,Maar ik heb in 't geheel niet gehuild ...
'k Geloof dat het een beetje asch is of iets dat niet te zien
is .... En dan, als men je vraagt vandaag, als je alleen zult
zijn : ,Wat heeft zij gezegd, wat heeft zij gedaan, was zij
bleek of bedroefd ?" antwoord dan niet terstond als je ziet
dat zij angstig zijn of al te bleek die om je henen staan ... .
Maar zeg hun goed, dat ik zoo gelukkig was, want dat toch,
dat ziet men wel, ik glimlach aldoor ... .
Nu, laat ons verstandig zijn, ik ga grootmoeder naderen ... .
0, wat ziet zij er verlaten uit ! ....'
Mooi is weêr dit zeggen van Selysette, die om dat zij haar
verlaten gaat, nu reeds haar grootmoeder ziet in den verlatenheids-schijn.
Zij nadert Méligrane en omhelst haar langdurig.
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,Grootmoeder' .... zegt ze, maar Méligrane ontwaakt niet.
Grootmoeder, ik ben 'et .... Zij is diep in slaap .... Ik
kom u vaarwel zeggen, grootmoe ... .
Méligrane ontwaakt dan en zegt : ,O, ben jij 't, Selysette ? ...
Selysette : ,Ja, grootmoe, ik kom u omhelzen met de kleine
Yssaline, wij gaan samen wandelen vandaag ....'
Méligrane : ,War gaat gij?'
Selysette : ,Ik weet nog niet, maar wij willen verder dan
gewoonlijk .... Wij komen voor van-avond niet terug ... .
Heeft u alles wat noodig is, grootmoe ? .... Aglavaine komt
u in mijn plaats verzorgen .... Wil ik de kussens eens goeddoen voor dat ik heen ga .... Ik ben 't alleen, die u op
weet te lichten zonder u pijn te doen. Maar Aglavaine zal
het leeren .... Zij is zoo goed dat zij het dadelijk zal weten
als u haar begaan laat .... Wil ik haar roepen ? ....'
Méligrane : ,Neen, neen ; ik zal slapen tot datje terugkomt ...'
Selysette : ,Dag, grootmoeder, dag ....'
Méligrane : ,Tot straks, Selysette, kom terug voor den nacht ...'
En Selysette ijlt heen en voert de kleine Yssaline mede
aan hare hand.
In het volgend tafereel ontmoet Méléandre in een gang van
't kasteel Selysette met de kleine Yssaline aan de hand.
Nu Selysette van haar grootmoeder voor-goed gescheiden
is, is hartstocht-hitte, woede van spijt en wanhoop, voor 't laatst
in haar gerezen, die zijn zinnebeeld vindt in den heeten
middag.
,'t Is waar', zegt Méléandre, ,dat de steenen heden lijken te
smelten in de vurige muren, de zee is als een gloeyend meer,
d'eeuwige frischheid van het woud is niets meer dan de
frischheid der brandstapel-schaduw, en de zon lijkt een woedende leeuw, die den grooten hemel verslindt .. , . Omhels
mij, Selysette, want je kussen zijn al wat ons over is van de
dauw van den dageraad ....'
Selysette : ,Neen, ik heb geen tijd. Men wacht mij ergens;
dezen avond zul je mij omhelzen ....'
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Méléandre : ,Wat scheel je, Selysette?'
Selysette gaat in haar eigene gedachten voort en zegt :
..'
,O, het beduidt zoo 'weinig en 't is zoo gauw voorbij 1
Méléandre : ,Wat zeg je?'
Selysette : ,Niets, niets .... Omhels mij snel ....'
Z' omhelst hem hevig in de starre stilte.
Méléandre : 0 1 .... mijn lippen bloeden'
Selysette : ,Wat?'
Méléandre : Ik bloed een weinig .... Selysette, je mooye
tandjes hebben mij gekwetst ... .
Selysette vergelijkt zich met een klein wild beest, maar
zegt dat zij gehaast is, ik word gewacht, ik word gewacht ... .
Vaarwel, mijn Méléandre ....'
En Méléandre andwoordt : ,Selysette, Selysette, waar ga je
naar toe?'
Zingend snelt Selysette met de kleine Yssaline heen.
Het volgend tafereel is boven op den toren, waar Selysette
en de kleine Yssaline komen.
Terwijl haar vreemde zang heenklinkt onder de ganggewelven, als noorder-licht aan donkre kim, als een geneurie
van den zielestorm die beeft in 't wankle lijf, zoo als de Maartstorm huilend in den schoorsteen zingt, is 't ons hier in
het bloeyend buiten of wade van weemoed-dauw, als een stil
tranenweefsel, zich over al de dagekleuren en over onze aangezichten heeft gespreid, nu wij de lichtende gestalte van
Selysette stijgen zien.
Selysette : ,Hier zijn wij boven op den toren, Yssaline, nu
moeten wij weten wat te doen.... 0, wat is 't helder in
den hemel, op de aarde en op de zee, waarom is deze dag
schooner dan alle dagen ? ....'
Yssaline : ,Waar is hij nu, de groene vogel?'
Selysette : ,Hij is er, maar nog zien we 'em niet.... Wij
zuil' ons aanstonds buigen over den muur, maar kijk toch eerst
eens hier.... Je ziet heel 'et kasteel, de binnenplaatsen, de
tuinen en de bosschen.... Alle bloemen zijn open aan de

HET SCHOONE BEELD.

31

vijveroevers.... 0, 't gras is groen van-ochtend ! .... 'k Vind
Aglavaine niet.... 0, maar zie je daar ginds Méléandre ? ... .
Hij wacht haar.... Buk je, laten we' ons verbergen, hij mag
ons hier niet zien.... Hij 's bij het waterbekken en daar is
't dat 'k Aglavaine heb gewekt....'
Yssaline : ,Zusje, zusje kijk naar hier. Ik zie den tuinman,
die nog bloemen om het huis heen zaait....'
Selysette : je zult ze op zien kome' en opengaan, je zult
ze voor mij plukken, Yssaline. ...
Kom, kom, ik kan niet meer.... Laten wij dezen kant
uit kijken ; hier zie je alleen de zee, die verder van ons is... .
Zij gaan naar d' andre zijde van den toren.
De zee is ook te mooi.... Men kan geen treurig plekje
vinden dezen ochtend.... Zij is zoo mooi, zij is zoo groen
en diep dat men geen moed meer heeft.... Zie je de kleine
golfjes op het strand ? .... Ik kan, ik kan niet, zeg ik je ! ... .
De bloemen en de zee beletten 't mij.... Ik zal het op den
dag nooit kunnen doen....'
Yssaline : ,O 1 kijk, de meeuwen, zustertje, de meeuwen
komen ! .. '. 0, o 1 wat zijn er veel ! Twee duizend zijn er
wel!....'
Selysette : ,Zij komen allen saam van d' andren kant der
zeeën.... 't Is of zij tijding brengen....'
Yssaline : ,Neen, neen, zij brengen visschen, zusje.... En
de kleintjes, die schreeuwen in de murespleten.... Zij hebben
snavels, die grooter dan zij zelf zijn.... Daar, daar, zie je
de groote, die een paling heeft ? .... Zie je 'n 'et niet? ...
't Is daar, 't is daar.... Zij hebben 'em al op.... En
daar die andere ook.... De grooten eten niets.... Kijk,
daar ook, zie je wel ? .... De groote heeft niets voor zich
zelf gehouden.... Is 'et de moeder, zusje?'
Door deze vraag stort Selysettes denken neêr en bevend tot
de eenzame oude terug.
Selysette : ,Wat heb ik tegen grootmoeder gezegd, Yssaline ?'
Yssaline : ,Waarom huil je, zusje?'
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Selysette : ,Ik huil niet, Yssaline, maar ik denk na, denk
na.... Heb ik grootmoeder omhelsd voor ik heen ging ?' ... .
Selysette leeft in haar ontwaakte Ziel en weet niet veel
meer van haar lichaamsdaden.
Yssaline : ja toen je wegging heb je haar omhelsd.'
Selysette : ,Hoeveel malen?'
Yssaline : ,Eén maal, zusje, we hadden niet veel tijd....'
Selysette : ,'k Geloof dat ik niet zacht geweest ben....'
Yssaline : ,We waren erg gehaast....'
Selysette : ,Neen, neen ; zoo kan ik niet.... Zij zal geheel
alleen zijn, Yssaline, zal zich nooit anders meer herinneren... .
Zie je, als je , weg gaat en je bent niet zachter geweest dan
gewoonlijk, denken zij dat je hen niet meer lief had.... Maar
juist het tegendeel moet je gelooven ; 't is om dat je te veel
liefde hebt, dat je bang bent voor zachtheid...
't Is waar, dat het niet goed is, want al zouden zij duizend
jaar leven, zij hooren nooit anders dan het laatste woord, dat
je zeide .... Ik heb het ook gezien, toen moeder heenging ... .
Zij heeft niet tegen mij geglimlacht in het laatste oogenblik
en altijd zie 'k weer dat zij niet geglimlacht heeft ...
't Is of de rest van 't leven niet meer telt .... En dan,
wat heb ik gezegd van Aglavaine, 'k herinner 'et mij niet ... .
Ik moet grootmoeder terugzien .... De anderen, voor hen
is 't ; zij moeten het niet weten .... Maar zij is heel alleen;
't is niet voor haar dat 'k den toren beklim en dat 'k er af
zal dalen .... Het is niet mogelijk, begrijp je wel? Kom,
late w' haar veel inniger omhelzen gaan ....'
Zij dalen van den toren en gaan nogmaals tot Méligrane.
Bij ere beschouwing van het vijfde tooneel, tusschen Selysette
en Méligrane, moeten wij Selysette voort-durend blijven zien
als in opgang tot haar Schoonheid. Langzaam vormt zij zich
tot de schoonheid van het stille witte beeld, dat zij zijn zal
in den Dood. Wel zal aan onze voorstelling het beeld niet
te aanschouwen worden gegeven, maar het puurst gevoelen,
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dat de aanblik van het beeld in ons zou doen ontstaan, het
innigste bestand-deel, het hart, de reine geest van onzen indruk, hetgene dat, na het bewonderen van een beeldhouwwerk, ons plotseling zou doen bemerken, dat iets diepers in
ons was geraakt dan ons verrukt uitwendig en inwendig oog;
dat in een onbekende diepe streek een heldre wel in ons
ontsprongen was, zoet vloeyend en met zijn witte dampen
ons heele zelf overstroomend en bedwelmend, zoo dat wij met
een, voor ons zelven onvergetelijken, nieuwen glimlach, het
gouden Heelal aanzagen, dat voor ons openging, dàt zal
ons, zonder tusschenkomst van den uiterlijken vorm, worden
medegedeeld.
Maar ook haar opgang tot de Schoonheid zal van schoonheid moeten zijn. Die opgang is toch 't vormen zelf van 't
beeld. Zij zal zuiver, in zachte goedheid, ongedeerd door 't
hartstocht-wringen, van haar liefden scheiden.
Nu, op den grens van het leven, gevoelt zij eerst wat zij
achterlaat en komt nu eerst te weten hoe zeer zij heeft lief
gehad.
Méligrane heeft nooit getwijfeld aan Selysettes liefde voor
haar, die Selysette haar meer dan eens in het leven heeft bewezen. ja, grootmoeder, ik weet wel', zegt Selysette, ,maar
ik, ik wist het niet !' ... .
De teederst glinsterende aandoening, zoo als trouwens in
alle oogenblikken in deze aetherische konstruktie, is in het
oogenblik tusschen Selysette en Méligrane, waar zij elkaar er
wederzijds om prijzen, dat de een de andre niet verlaten
heeft. De redeloze woorden van het meisje Selysette, die wel
te weten zegt dat niet zij Méligrane, maar dat Méligrane, de
verlamde grootmoeder, haar niet verlaten heeft, is het zilveren
stolten in woorden van een der fijnste bevingen in het liefdefluïde dat inenschen aan elkaar verbindt.
Zij herdenken samen 't heel verleden. Sinds Selysette bij
haar is, is Méligranes eenig leed geweest als die eens schreide
en al haar vreugd was Selysette alleen. Selysette zegt dat
als zij eens weg was, Aglavaine haar zou vervangen, maar
3
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Méligrane andwoordt dat die nimmer heeft geslapen op haar
schoot. Alle woorden van dit tafreel zijn als een zacht gedrup
van tranen, fonkelend in de zon van Selysettes Zieleschijn.
Dan zegt Méligrane eens:
,Wat zijn vandaag je handen brandend, Selysette ....'
Zij andwoordt : ,Grootmoeder dat is om dat 'k al te gelukkig ben....'
En later weer : ,Wat zijn je oogen schitterend vandaag,
Selysette ....'
Selysette : ,Dat is om dat ik alle menschen lief heb, grootmoe....'
Méligrane : ,Ik geloof, dat je schreit, mijn kind ? ....'
Selysette : ,Neen, neen, ik schrei niet .... of als 'k een
beetje schrei, doet de blijdschap mij schreyen ....'
Als zij van Méligrane weer is weggegaan, ontmoet zij, bij
haar laatsten opgang naar den toren, in het zesde tafreel,
Aglavaine in de gangen.
Selysette is nu volmiakt. De Ziel, het gulden Droom-Beeld
van haar wezel, heeft nu niet meer te worstlen met de donkre
tastende armen der hartstochten, die haar weerhouden wilden.
Door het laatste samenzijn met Méligrane heeft het zegevierende licht der teederheid alles doortrokken en 't is in loutere
vreugde nu, dat zij tot Aglavaine van Méléandre zeggen kan:
,Als je hem terugziet, zul je hem in mijne plaats omhelzen .... ik ben gelukkig als ik denk dat jij 't bent die hem
omhelst als 'k er niet ben .... ik houd zoo veel van u, - dat
ik jaloersch zou zijn als hij niemant omhelsde ....' en Aglavaine andwoordt : jij bent het, die het schoonst wordt, Selysette ....'
Het Zevende Tooneel is op den toren, waar Selysette en
de kleine Yssaline komen.
Selysette : ,En nu is het de tijd, mijn kleine Yssaline, 'k
zal niet meer naar omlaag gaan om hun nog toe te lachen ... .
Het is koud op den toren ; en 't is de noordewind die dezen
avond de golven van de zee doet glansen .... je ziet de
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bloemen niet, je hoort de menschen niet en alles is veel
droever dan van ochtend ....'
Yssaline : ,En waar is nu de vogel, zustertje?'
Selysette : ,Wij moeten wachten dat de zon gedaald is
achter in de zee en dat alle licht aan den horizon is gestorven,
want hij is bang voor het licht; en hij en de zon hebben
elka^ar nog niet ontmoet ....'
Yssaline : ,En als er sterren zijn, zusje?'
Selysette : ,En als er sterren zijn ? .... Er zijn nog geen.
sterren in den hemel, maar zij zijn gereed hem van alle kanten
te doorboren, en wij moeten ons haasten want als zij er zijn,
zal het vreeslijker wezen ...
Yssaline : ,Zusje, ik heb het zoo koud ... .
Selysette : ,Laat ons hier gaan zitten, tegen den muur die
ons voor den wind zal beschutten, en wachten dat de laatste
roode streep gedoofd is op de zee . ... Zie je hoe de zon
langzaam zinkt? .... Als zij er niet meer zijn zal, zal ik gaan
kijken. Laat ik je in mijn witte sjerp wikkelen, ik heb hem
niet meer van noode ....'
Yssaline : ,Zusje, je omhelst mij te hard ....'
Selyette : ,Dat is om dat ik al te gelukkig ben, Yssaline;
nooit ben ik gelukkiger geweest dan vandaag .... Maar kijk
mij goed aan .... Ben ik niet mooyer dan vroeger ? .... Ik
lach, ik lach, ik voel mij lachen .... en jij, lach je niet
terug?'
Yssaline : ,Neen, zustertje, je spreekt te gauw' ...
Selysette : ,Spreek ik zoo gauw? .... Dat is dat ik gehaast
ben'....
Yssaline : ja, en dan verscheur je alle mijne bloemen.'
Selysette : ,Welke bloemen ?
0 1 deze hier .... 'k Vergat
dat zij jou toebehoorden ....'
Yssaline : je mag niet schreyen, zustertje ....'
Selysette : ,Maar 'k schrei niet, kleine Yssaline .... maar
dat vooral moet je je niet verbeelden .... 't Is van het lachen
dat ik schijn te schreyen ....'
Yssaline : ,Waarom doen je oogen dan alsof zij schreiden? ....'
Selysette : ,Ik kan niet wete al wat onze oogen doen ... .

36

HET SCHOONE BEELD.

Onthoud maar goed : als jij aan iemant zegt dat ik je droevig
scheen, word je heel lang gestraft ....'
Yssaline : ,Waarom?'
Selysette : ,Om reednen die je eens zult weten .... En dan,
moet je mij niet zoo ondervragen, je bent maar een klein
ding, dat nog niet kan begrijpen wat anderen begrijpen ... .
Toen ik zoo oud als jij was en zelfs lang daarna, begreep
ik ook niet .... Ik doe dit of ik doe dat en wat je ziet is
niet wat het gewichtigst is .... Zie je, mijn kleine Yssaline,
ik kan 't niet zeggen, en toch zou ik behoefte hebben het
te zeggen aan iemant, daar het zoo droef is als je 't zelf
alleen maar weet ....'
Yssaline : ,Zusje, de zon is haast niet meer te zien ....'
Selysette : ,Wacht, wacht nog, kleine Yssaline, want iets
anders komt nader naarmate zij verdwijnt, en alles wordt mij
helder naarmate dat nadert. Ik weet niet meer of 'k goed
gedaan heb met je te brengen op dezen toren ; en toch,
moest hier wel iemant komen, want er zijn er die alles zullen
willen weten, en die gelukkig zullen zijn mits zij het maar
niet weten .... Niu, zustertje, versta je niet al wat , ik tot je
zeg .... maar er zal een dag komen, dat je alles zult verstaan, en waarop je alles zal zien wat je niet ziet terwijl je
het ziet .... dan zal je droevig zijn en niet kunnen vergeten
wat je arme oogen aanstonds merken zullen .... En toch is
't noodzaaklijk dat je ziet zonder te begrijpen opdat andren
het ook niet begrijpen .... Maar je zult niet kunnen laten
te schreyen als je groot zult zijn, en dat zal wellicht op je
leven drukken .... En daarom vraag ik je mij heden te
vergeven zonder te begrijpen, wat je later zult lijden als je 't
maar al te ,wel begrijpt ....'
Yssaline : ,Zusje, de kudden komen naar huis ....'
Selysette : ,En morgen zullen de kudden ook naar huis toe
komen, Yssaline!'
Yssaline : ,Ja zustertje.'
Selysette : ,En morgen zullen de vooglen weder zingen ....'
Yssaline : ja, zustertje.'
Selyse-tte ; ,Ei morgen, zullen de bloeien weder bloedren .. , ,'
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Yssaline : ,Ja, ja, zusje ....'
Selysette : ,Ach, waarom is 't, dat de jongste 't moet
zijn....
Yssaline : ,Er is nog maar een klein rood streepje, zustertje....'
Silysette : ,Je hebt gelijk ; 't is tijd .... Jij zelf zet me er
toe aan .... Vaarwel, mijn Yssaline, ik ben heel, heel gelukkig ... .
Yssaline : ,Ik ook, zusje, haast je, de sterren, die komen ....'
Selysette : ,Wees niet bezorgd, Yssaline, zij zullen mij niet
meer zien .... Sta op, ga in dat hoekje zitten, laat ik mijn
doek om je borst heen doen, want de wind is zoo koud ... .
Heb je wezenlijk- van mij gehouden ? Neen, andwoord niet, ik
weet, ik weet het wel .... 'k Zal die vier groote steenen
hierheen rollen, dan kun je de opening niet nadren, waar ik
mij bukken ga .... Als je mij niet meer ziet, wees dan niet
bang ; denk dan maar dat ik langs d' andre zij weer ben
afgedaald .... Wacht niet, ga alleen langs de steenen trap
terug .... Kom vooral niet te dicht bij de muur om te zien
wat ik deed .... Je zoudt niets meer zien en dan werd je
gestraft .... 'k zal je beneden wachten .... Omhels mij,
Yssaline, zal je aan grootmoeder zeggen ....'
Yssaline : ,Wat moet ik zeggen, zustertje ? ....'
Selysette : ,Niets, niets .... Ik dacht dat ik iets had vergeten ....'
Zij treedt naar den bouwvalligen muur aan den zeekant
en bukt zich. ,O, wat schijnt de zee koud en diep ! ....'
Yssaline : ,Zusje?'
Selysette : ,Hij is dáar, ik zie hem .... Blijf stil ....'
Yssaline : ,Waar is hij ? ....'
Selysette : ,Wacht .... Wacht .... Ik moet nog eens bukken .... Yssaline 1 Yssaline 1 .... de steenen beven 1 .... Ik
val!.... 0!....'
Een stuk muur valt weg. Er wordt een val gehoord, een
zwakke angstkreet. Dan een lange stilte.
Yssaline staat weenend op den donkren toren. ,Zusje 1 Zusje 1
Waar ben je ? .... Ik ben bang, zusje ! ....'
Zij snikt geheel alleen hoog op den toren.
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VAN HET VIJFDE BEDRIJF.

Het Vijfde Bedrijf .... het vijfde bedrijf speelt in den
hemel.
Indien het een gezang ware, zou men zich de verschijning
van den zanger ter nauwer nood meer kunnen voorstellen
met wat wij zien als wij het woord »mensch" uitspreken.
Hij zal ons lijken als een bloem, de kristallisatie van het
reinste en hoogste, dat zich zelf uitzingt. Niets kan mij meer
beletten, in deze atmosfeer, in menschen-aangezichten de
bloemen Gods te zien. Geen aanval van een lager speuren
kan de opgetogenheid van mijn Gezicht verstoren.
't Is mogelijk dat deze man geen heilige is, dat zijn gedachte in de zuiverheid de duurzaamheid niet heeft en dat
het lager menschlijke dikwijls ongelouterd in hem leeft,
maar hem, die dit gedacht en opgeschreven heeft, hem prijs
ik den gelukkigste op aarde.
't Vijfde bedrijf speelt in den hemel.
Men kan zich geen afbeelding van den hemel in schoonen
klank in rijke fantasiën denken, zoo als wel groote dichters
't deden ; geen eedle vaart en rijzing van welsprekendheid, waarin
de heerlijkheid der deugd verkondigd wordt, zooals de groote
predikers die deden hooren ; die overtreffen zou 't gevoel, de atmosfeer des hemels zelf,
die ons hier te proeven wordt gegeven, in 't enkele bewegen
der gewone werkelijkheid. Wat gij hier proeft in 't zout uwer
ontroering, dat is de smaak des hemels.
Wat sta ik triest en duister hier, die met mijn opgewondenheid en beelden van »bloemen," »God" en »hemel" andwoord te geven zoek.
Rijkdom van beelden, symfoniën van maten, werden hier
als leêge weefsels, bij de puurheid van dit Wezen van Licht
als een bonte tooneelspelers-optocht, donker en avondkleurig,
bij een klein meisje in het wit in een ochtend lentetuin.
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Want treedt terug zeer behoedzaam en wilt pogen te
luisteren en buigt u, en buigt u, wilt trachten te begrijpen
als ik u toefluister : Dit wat gij hier ziet, dit is het werk van

een arme van geest.
Na hoeveel tijden !, leeft nu weêr een mensch, die de allerhoogste en aller-eenvoudigste beteekenis dezer woorden heeft
begrepen.
Het vijfde bedrijf is het sterfbed van Selysette.
De hemel is niet een oase of paleis, niet in schittering van
rijke kleuren, maar de hemel is in het kleine, onzichtbare, de
hemel is in het Hart van het. Kind, en het schittert hier van
een wit licht, dat boven de verbeelding is, en dat de
armen van geest kunnen voelen.
Méléandre en Aglavaine de Menschen-Geest en het
Ziende-Weten zien door het floers hunner tranen de opperste
en zoo zeer zachte zegepraal van het Onziende-Weten.
Wat is de handeling? De handeling is tusschen Selysette's
houding die volhoudt zonder opzet gevallen te zijn om dat
indien haar dood een ongeluk is en niet een zelf gewilde daad,
de gedachte daaraan, naar zij meent, het geluk van Méléandre
en Aglavaine niet duurzaam zal storen;
en Aglavaine's houding, die Selysette bewegen wil haar eedle
daad te bekennen van om hunnentwil zich te hebben gedood.
Maar dit is niet de handling.
De handeling is dat Aglavaine hier spreekt : in naam van
de Waarheid en Schoonheid;
en dat Selysette de onbeschrijflijk zoete woorden zegt : 't Is
waar, dat het schooner zou zijn indien ik met opzet gevallen
ware, maar 't is de Waarheid niet, op 't oogenblik van 't sterven zou ik toch geen onwaarheid spreken;
en daarmee de sublime eedle moed van den leugen betoont
en de Onwaarheid als de schoonste Waarheid bewijst, de
meerderheid der dwaze en onbezonnen boven de wijze en
bezonnen Goedheid.
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Maar dit is nog altijd de handeling niet.
De handling is de laatste, opperste worsteling tusschen
het Ziende en 't Onziende Weten, het bevende bewegen in
de hoogste sfeer der Zilveren en der Goudene gestalte.
En het witte innerlijke licht, waarin Selystte sterft, is de
Eeuwigheid-in-Schoonheid van het Onziend Weten die zich
spreidt over de Schoonheid van het Ziende.
Hoe staan daar in minderheid de bewegende, Schoon lévende,
Méléandre en Aglavaine bij het heilige beeld der Dood-stille
Selysette.
Ziet hier het Beeld-Schoone. Ziet hier de Eeuwige Schoonheid
waarvoor het Leven wijkt. Selysette heeft zich gemaakt tot
een mensch-beeld wier schoonheidswezen tot de Eeuwigheid
behoort, omdat zij zich tot onbewegelijkheid, tot den dood,
gevormd heeft, met het element van ontijdelijkheid dat in den
mensch bestaat, de materie der Ziel.
Als wij de omzetting in een schilderkunstige gelijkwaardigheid van onzen indruk volgen, zien wij in het laatste bedrijf
een hevige werking van wit, met telkens sterker stooten zien
wij het wit aanzetten. En wij zien dat een gulden tinteling
van onbeschrijfelijke zachtheid het bedekt.
Telkens wordt een pluim van wit er weêr bij gestooten,
met een innige, hijgende kracht, als over welke alleen de wil
der liefde beschikt, 'om dat Selysette zál overwinnen, om dat
Selysette de schoonste móét zijn, telkens wordt de gulden
fonkeling grooter, tot dat wij eindelijk, niet blind geschitterd,
maar ons overgevende aan de sleepende verzoeking van dat
zachte goud, die dieper vlijmt dan liet felste geschitter, gebroken fluisteren : genoeg, genoeg, o, dank, dank, het is wèl
gedaan, gij hebt wèl gedaan met ons dit aan te doen ; wij
stamelen dit zoo bevend stil voor ons heen, omdat wij hebben
bespeurd dat het wit, waarmede hier geschilderd werd, is het
verborgen liefste, diepste gelegene zelve, dat wij hebben in
ons, dat het geen kleur is en geen toon, maar het levens-sap
zelve van ons gevoel zoo als het hoog vliedt tot in de
schuchterst ontluikende ranken onzer gedachte, die in het
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hemelblaauw staan. Wij kunnen dan niet meer om dat hij
onze kamer, die oud scheen en klein, gemaakt heeft tot een
oord van geluk, om dat hij ons een leven heerlijk doet prijzen,
waarin dagen voelen aan als de nacht van een kind die
droomt in den hemel te wezen.
VI.
NAREDE.
Gij moogt slechts opzien naar de Eeuwigheid, indien
gij weet daar dan het aangezicht van een Kind weêrspiegeld te zien.

Mooi is dit werk, mooi is alles in dit werk ; maar wel
klein lijkt hier het woordje »mooi".
Al wordt ook geschreven in het besef dat nooit grooter
geluk zou worden ondervonden en inniger dankbaarheid dan
indien het mogelijk ware een gelijkwaardige schoonheid uit
zich te geven toch ontzegt iets ons de volkomenheid van
het recht om tot zoo hoogen adel in ontmoeting te komen,
indien wij in onze lyriek, in onze liefde, niet een weinig
van die schoonheid kunnen leggen, uit welke deze verschijning
als door blankere dan menschenhanden is geschapen.
Alle lyriek, alle bewegen der zee van het gemoeds- en
verbeeldingsleven, de slankst deinende en rankst rijzende
golf-zuilen der gevoels-verteedering en het schuimrag der fijnste
vereering, de hoogst stijgende fonkelend op-druischende stortzeeën van den geest-drift als een leger van schoon gelokte
boden op steigerende paarden naar een hoog wonenden
koning, schijnt mij thands, en met zoo zoete zekerheid,
toch niet te kunnen ontmoeten de blanke en gulden wolken
der Schoone Wijsheid, met hun afschijn zoo zacht als vrouwelijke
Goedheid, die langzaam zwevend leven in de transparante
blauwe hallen van het Ziele-paleis.
Deze geest, die woonde in de diepte, diep onder het wilde
en schitterende bewegen aan 's levens oppervlakte, bij de
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starre beelden gemaakt uit zijner droomen droesem, duisterrood
koraalrif en metaal-groene gewassen, waaromheen de donkere
zee van het Noodlot onverbreeklijk vlood, heeft nu het daglicht gezien op de aarde en is tot de Schoonheid mogen
gaan in het Licht.
Hij heeft de Schoonheid gezien, en ik heb door hem de
Schoonheid gezien, ach, de Schoonheid noch door maat en
klank, noch door lijn en kleur te geven, maar de Schoonheid
gezien en gevoeld door de Ziel, een Béeld, ja, maar een
Beeld van de Ziel en dat slechts door de Ziel gezien kan
worden, een Beeld, gezegend door het onbereikbare Licht, de
lijn der onbewegelijkheid ontvangen in het teederste bewegen.
Ik kan nog niet stil genoeg zijn en heb te veel van blijdschap geweend. Want nu wilde ik mij terugtrekken ver in
mijn voelende gedachte en daar in dien hoogen tuin, waar
het stilte en vrede is, als het d*aar dan begon te zingen, -dan kon ik een andwoord geven op wat mij is aangedaan.
Ik weet niets omtrent dit zoete Beeld. Met geen hoog
Weten ben ik er boven gegaan. Ik weet niet of het is dat
wat ik zeg dan of 't geluk de droom is, die het in mij heeft
gewekt. Maar om het even ! Dank ik het niet voor wat het
is, dan is mijn dank voor dat het mij dit heeft gegeven, toch
even groot.
Zal ik nu naderen mijn levens-beeld ? Zijn de rood-gouden
en fonkel-lichte wolken langs mijn voorhoofd gegaan en hebben ze mij aangedaan met licht, dat ik mij zie, mijn beeld
zie in het eeuwige-leven?
Zal ik kunnen lachen den stralenden lach, met stralen van
den mond hem te gemoet en met het zachte tranengoud zoet
brekend de starheid der oogen?
Rijs in mijn gelaat, lach van het kind, blijde schijn van
onwetende oogen, dat ik staan kan voor hem, die mij roept
met stille stem, en mijn beeld zal aanschouwen mogen.

(Wordt vervolgd.)

UIT 'T LEVEN
DOOR

A. ALETRINO.

Voor Wouter.
Ze zaten in een hoekje van de restaurant. Om hen heen
was de zaal ongemerkt leeg-geruimd, de tafels en stoelen
waren eenzaam terug-gelaten onder 't helle licht. In de uitgemoeide rust van het late avond-uur suisde een doffe stilte
onder de hooge zoldering, waarin het sleepend loopen van
een kellner even een zacht geluid trok; ver over-luidend in
de roerlooze warmte brak telkens een week getinkel van
borden en glazen die werden weggedragen en daarna hing
de lichtende stilte weer onbewegelijk, week neergespreid
onder de vaag-doffe geluiden die van de straat naar binnen
loomden.
Na 't eten waren ze blijven doorpraten zonder te letten op
wat rondom hen gebeurde, recht-over-leunend boven hun tafel
naar elkaar, niet wetend de uren die voortgleden boven hun
hoofd in de intieme warmte in hun weggeschuild hoekje.
In jaren hadden ze elkaar niet gezien. Ze waren samen
student geweest, ze waren weggedwaald van elkaar en hadden
elkaar teruggevonden vol gegroeid in hun kracht, man geworden uit de laatst-gebleven-herinnering van hun jong zijn.
Zij hadden zitten praten over de dagen van hun jeugd,
verre beelden van vroeger, ze hadden hun leven verteld in
den tijd toen zij weg waren van elkaar, alles wat gebeurd
was in de ongemerkte wisseling der jaren over hun leven.
En ze zaten zwijgend, napeinzend de laatste woorden die ze
gesproken hadden in de stilte.
-
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Toen op eens zei de jongste : „of ik pleizier heb in mijn
metier? 't Is 't eenige dat ik zou willen doen, 't eenige dat
ik weer zou kiezen wanneer ik mijn leven moest over beginnen. Ik zou niet graag iets anders willen zijn dan dokter,
niettegenstaande alle ellende, alle beroerdheid die je er in
hebt. Ik heb 't gevoeld van den eersten dag af toen ik
zieken heb gezien en 't is blijven hangen over mijn leven
als een zacht-zware neveling van grijsheid die mij mijn pleizier
van 't leven heeft neergedrukt. In de eerste jaren toen ik
assistent was in 't ziekenhuis, dacht ik altijd dat 't wel zou
wennen wanneer ik later in de praktijk zou zijn. 't Was daar
in 't gasthuis ook een concentratie van misère, altijd en altijd
ellende om je heen.
Iedereen zei dat je er wel aan wende. De menschen denken dat dat 't erge is, bloed zien en operaties bijwonen. Dat
is niets, daar raak je aan gewoon, 't is in de eerste tijden voor
sommigen erg, later is 't niets meer. Je helpt er altijd iemand
meê, tenminste je kunt er iemand meê helpen. Maar dat
andere, 't sterven, de moreele misère van het leven, daaraan
heb ik me nooit kunnen wennen en zal wel nooit leeren er
onverschillig onder te blijven. In 't gasthuis heb je alleen met
de ziekte te doen, je hoorde of merkte zeldzaam iets van de
huiselijke beroerdheid van den patient. Soms was er een
van wie je meer wist, dan was 't dubbel beroerd. Maar
in de praktijk is 't wat anders. En nog was ik er misschien
over heen gegleden als 't maar niet dat eerste geval in mijn
praktijk was geweest.
Herinner je je nog van Winter ? Hij is gepromoveerd kort
nadat je bent weggegaan. Ik was natuurlijk bij de promotiepartij. 't Was geen gewone studentenfuif, we waren ook langzamerhand te oud voor die dingen geworden, maar 't was
een buitenpartij die hij gaf ergens boven Haarlem. Ik heb
nooit veel van die dingen gehouden , ik was altijd te verlegen
en te bleu bij vreemde menschen. Maar ik kon er niet van af.
Toen ik er kwam, in mijn eentje, wist ik niet waarheen ik
moest gaan of wat ik moest doen. Winter had me wel voorgesteld aan een stuk of wat menschen, maar je weet hoe dat
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is, je voelt je zoo verlegen tusschen al die lui die je niet ken,
je weet geen weg met je lichaam.
't Was een groot diner, dat was eigenlijk 't voornaamste,
maar vóór dien tijd moest er buitentje worden gespeeld,
een opgeschroefde vroolijkheid ` en levenslust die me altijd
melancholiek maakt. Ik kan niet tegen vroolijke menschen.
Ik bleef alleen op een stoel zitten me vervelen, ik had er
iets voor gegeven als ik niet was gekomen. Op eens kwamen
er twee dames naast me zitten uitrusten en begonnen met
me te praten, ze hadden geloof ik krijgertje gespeeld of zoo
iets, erg naief jong doende, en waren nu moe. En zoo onder
't praten kreeg ik langzamerhand mijn aplomb weer en begon
mijn oude moed weer boven te komen. Jelui weet zoo niet
wat dat is een mensch die confuus is, jelui kent dat gevoel
van verlegenheid niet. Een van de jufvrouwen g«ng weer gauw
meedoen met de troep en de andere bleef bij me. Deed ze
't omdat ze merkte dat ik verlegen was of vond ze me een
geschikt mensch om mee te praten ? Ik weet 't niet, ik geloof
dat gejool verveelde haar ook. Dat is zeker, ze heeft me een
enorme dienst bewezen dien dag. 't Heeft me zoo gefrappeerd
dat ik later altijd bij andere verlegen menschen ga zitten, als
ik 't niet ben, om ze op de been te helpen uit dankbaarbaarheid voor de herinnering van dien dag. Toen we een
tijdje hadden zitten praten vroeg ze me om een eind op
te wandelen en toen ik zoo naast haar liep te praten voelde
ik een vreemd onzegbaar gevoel in me opkomen. Ze was niet
mooi, geen bepaalde schoonheid, maar ze had iets frisch, iets
jongs, iets niet van haar leeftijd, maar iets of ze nog nooit
door iemand was aangeraakt, zooals jong groen of pas gekomen
bloemen, die te hoog hangen zoodat er niemand bij kan. Ze
had mooi blond haar dat heel los rulde om haar voorhoofd
en dat van achter moeielijk in mekaar was gedraaid tot een
goud-schemerende wrong. Wanneer ze sprak en ze keek je
aan dan was er zoo iets enorms liefs in haar oogen, iets
lachend-vriendelijks, een paar licht-blauw-diepe oogen, dat 't
was of er een kalmte over je heen koelde en je erg veel van
haar ging houden. We waren onder 't prAtea ver van de
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anderen afgedwaald en waren in 't duin gaan zitten. Toen ik
zei dat de anderen 't wel vreemd zouden vinden, antwoordde
ze lachend, » och dat kan geen kwaad, op een buitenpartij
mag zoo iets ; dat is de speculatie van moeders om hun dochters aan den man te brengen ; op een buitenpartij mag alles
wat in de stad niet mag. 't Is bepaald een uitvinding van
een moeder met ongetrouwde dochters." Een oogenblik
zweeg ze ; toen, en ik zag haar heldere oogen floersen van
een vage dofheid, zei ze zacht : »Voor mij kan 't heelemaal
geen kwaad, ik ben zoo'n beetje in stilte geëngageerd en me
jongen is niet jaloersch." En toen hebben we heel prettig
zitten praten ik weet niet hoe lang wel. 't Was een mooie,
koele zomerdag, een beetje wind, hoog langs de strak-blauwe
lucht waar een enkel eenzaam wolkje zachtjes dreef. Je voelde
ver achter je de zee, achter de hooge duintoppen en 't was
soms of je met de wind 't verre ruischen hoorde. 't Was
doodstil, een warme middagstilte met een rondzwermen van
insecten om je hoofd, je weet wel, ze dansen rond je heen en
op eens staan ze onbewegelijk in 't zonlicht, een korte stip
voor je zien. En rondom een weeke lucht van wilde viooltjes
en duinrozen, die telkens opzuchtte van den warmen grond.
Zij zat boven me tegen de schuinte te spelen met haar handen
in 't zand, ze pakte de schepjes op en liet ze neerglijden
tusschen haar vingers en ze praatte droomend voort over haar
leven in de stad, een klein-bekrompen leven van geld moeten
verdienen ; ze was van arme ouders en moest zien zich zelf te
onderhouden en van 't groote verlangen dat ze altijd had naar
buiten en de stilte. Ik lag iets beneden haar en zat op te staren
naar die mooi-diepe oogen, die telkens vriendelijk en goedig
naar mij keken en lag voort te soezen op 't klanken van haar
lieve stem. Toen 't tijd was om te eten zijn we terug gewandeld
en aan tafel heb ik naast haar gezeten en 's avonds toen we
in de stad terug waren, heb ik haar thuis gebracht en heb
ik haar bedankt voor haar goedigheid, omdat ze me dien
dag zoo had geholpen. En den volgendén dag was ik erg
verliefd natuurlijk ; ik ben nog al altijd verliefd van natuur
geweest, en daarna heb ik nog een heelen tijd naar haar
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uitgekeken als ik in de stad liep en toen is mijn verliefdheid
uitgesleten zooals er al zooveel gesleten zijn in mijn leven.
Maar toch is er altijd iets van blijven hangen, een pleizierig
gevoel als ik me dien dag herinnerde, iets zacht-weemoedigs,
een van die herinneringen die zoo'n dag maken tot een van
de weinige in je leven, dat je je gelukkig hebt gevoeld. En
daarna dacht ik niet meer aan haar, ik had zoo'n hoop andere
dingen aan mijn hoofd en er kwamen andere verliefdheden
en andere vrouwen in mijn leven.
Toen ik een tijdje in de praktijk was, kreeg ik op een
ochtend een boodschap om bij een bus-patient, ergens in de
nieuwe buurt, te komen. Ik had nog zoowat niets te doen,
ik was blij dat ik een visite had. 't Was ergens ver in de
nieuwe stad, een half-gebouwde straat, bijna nog midden op
't weiland ; nu is 't een straat geworden midden tusschen andere straten en heb je moeite je te herinneren, dat 't vroeger
buiten was.
't Was zoo'n nieuwerwetsch huis, met drie schellen boven
elkaar, alle verdiepingen 'tzelfde : een voorkamer, een alcoof,
een achterkamer, een keukentje en een klein kamertje naast
de voorkamer. Ik moest drie hoog zijn. Ik vond een beetje
misère-boel, zoo'n half verloopen ameublement van vroegermooi-geweest-zijn ; een soort kaalheid, waaraan je zien kunt,
dat de menschen 't beter hebben gehad. En 't geval zelf was
een, dat je honderdmaal in je practijk voorkomt, eerst een
lang gesukkel, dan voelen ze zich zwakker en zwakker, eindelijk kunnen ze 't niet langer ophouden en ,'t blijkt dat ze
tering hebben. En dan gaan ze dood door gebrek aan zorg,
door gebrek aan geld, door gebrek aan alles wat een phthisicus noodig heeft. Toen ik de patiente zag, schrok ik. Ik
herkende haar dadelijk, al was ze erg veranderd en - ouder
geworden. 't Was mijn juffrouw van de promotie, een ruïne
in de verarmde, navrante magerte van haar lang ziek zijn.
Ze herkende mij ook en natuurlijk hebben we een tijd lang
zitten praten over vroeger. Ik zal dien ochtend nooit vergeten, mijn leven lang niet. 't Was tegen twaalf uur, een
schroeiende warmte van midden in den zomer. 't Was loodstil
-
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rondom, alleen ver in 't veld waren kleine jongens aan 't spelen
in een breede sloot, en hun vroolijke stemmen klankten, telkens, kort gedempt, naar ons heen. Heel ver rommelde zacht
't denderen van een voorbijgaanden spoortrein langs de strakke
lucht naar ons toe. Ze had iets moe's in haar spreken, iets
berustends, een droomend-zachten toon, terwijl ze naar buiten
staarde en doorklaagde 't matte leed, dat ze voelde sluipen
in haar lichaam. En ik zag den dag weer, den mooien, gelukkigen dag in mijn leven, dien ik met haar had gezeten
buiten in het duin, onder den geur van rozen en viooltjes,
den lichten, zomer-zonnigen dag, ver van de anderen, en ik
zag • haar diep-lieve oogen weer, die waren gebleven in de
arme magerte van haar gezicht en het blonde haar, dat nu dunner
lichtte om haar hoofd met een zacht-grijzenden schijn. Ze
vertelde me hoe ze leefde, haar man was den heelen dag
van huis, ze was altijd alleen, ze ging nooit uit, ze kwam
nooit in de stad, omdat ze geen kleeren had en ze zich
schaamde voor vroegere kennissen, dat ze zoo waren achteruit gegaan ; de zaken gingen zoo slecht. Trouwens, en ze
lachte pijnlijk, 't is me zoo moeielijk geworden met de trappen ; er af gaat nog wel, maar als ik al die trappen op moet
dan is 't of ik zal stikken van benauwdheid. En toen - ze
zweeg bleef ze zitten staren naar buiten en ik zag hoe langzaam een paar groote tranen naar onder rolden langs haar
magere wangen.
Toen ik dien middag thuis was, kwamen die uren die ik
met haar had, gezeten weer in mijn hoofd en ik heb lang
zitten denken over alles wat we hadden gesproken. 't Was
of mijn oude liefde van dien verren dag, jaren geleden, weer
opkwam, de vroegere dankbaarheid voor 't goede dat ze toen
voor me had gedaan. En daarna heb ik haar verder behandeld
zooals je alleen iemand kunt behandelen als je jong bent en
je niets te doen hebt. Er komt nog dit bij, ik heb 't eens
gelezen van een Franschen doctor : » que je ne peux pas bien
soigner une femme sans être amoureux d'elle. Pas amoureux
d'un amour charnel ou le désir de la posséder, même en la
voyant dans sa nudité confiante, mais d'un amour idéal,
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quelque chose de très beau, un désir de la soigner non avec
des médicaments matériels mais de la guérir avec des parfums,
des haleines de fleurs tres rares et très suaves. Je ne pourrais pas bien soigner une femme si je ne serais pas un peu
épris. Dat heb ik altijd zoo gevoeld. Ik stuurde haar wat
ze noodig had, zooveel ik kon, ik kon zelf niet veel want ik
verdiende niets, ik kwam elken dag bij haar en bleef tijden
met haar praten. Haar man zag ik nooit, die was altijd uit.
Er was iets geheimzinnigs in haar getrouwd zijn, in haar
nooit spreken - over haar man. Ik durfde niet vragen naar
wat ik vaag voelde treuren in haar leven. Wanneer ik over
haar man begon, sprak ze er over heen.
Soms ging ik met haar uit 's middags, langzaam stapje
voor stapje. Er was een rustig, stil plekje in 't veld met
een paar groote oude boomen. Daar bleven we zitten uren
achtereen en ik - ging liggen met mijn rug naar de stad, kijken
naar haar oogen en illuziede me voor dat 't nog jaren was
geleden, dien dag toen ik haar voor 't eerst had ontmoet.
En bij 't thuis komen steunde ik haar de trappen op en droeg
haar half den langen klim naar boven, ze was zoo moe en
hijgde zoo erg.
Eens op een avond heeft ze me gezegd wat diep in haar
rondwoelde. 't Was de avond van een ellendig-leegen dag, zoo'n
dag dat je behoefte hebt naar iets teer liefs naast je alleenig
leven, een avond van huilenden weemoed over je bestaan
dat je niets voelt in den grooten, onverschilligen rondgang van
vreemden waarin je leeft. Toen ben ik naar haar toegegaan,
een behoefte om me nog meer te ellendigen. Ze zou 't wel
prettig vinden als ik kwam. Zij zat op haar man te wachten
met 't eten op tafel. 't Was al laat, tegen acht uur, en hij
had gezegd dat hij zou thuis komen, 't kon wel wat later
worden zeide ze. Terwijl ik bij haar zat, liep ze telkens
onrustig heen en weer en keek telkens met haar hoofd buiten
't venster of hij nog niet kwam. Maar de dag treurde- langaam heen, buiten begon zacht de lauwe avond op te schemeren en haar man kwam niet thuis. En op eens terwijl ze
naast me zat voor het open raam, barstte ze los. Ze
4

50

UIT 'T LEVEN.

vertelde me haar leven, haar getrouwd zijn die weinige jaren,
haar lange lijden naast dien man van wien ze veel had gehouden. Haar ouders waren gestorven kort na dien dag
buiten. Toen haar engagement, waarvan ze me dien dag al had
gesproken, een jongen van wien ze veel hield en die niet om
haar gaf. Op een dag dat hij bij haar was had hij een
bloedspuwing gekregen, de doctor had gezegd dat hij niet
mocht vervoerd worden en ze had hem bij zich thuis opgepast, weken en weken achtereen, alleen bij haar op haar
kamer. Haar naam weg, gecomprometteerd door 't lange
alleen wonen met dien jongen, haar geld langzamerhand
opgeteerd omdat ze niet naar haar werk kon gaan en hem
niet alleen durfde laten en toen waren ze getrouwd, hij zonder
betrekking, zoekend naar een bezigheid. Haar getrouwd zijn:
hij had een betrekking gekregen na korten tijd, door haar
toedoen, de eerste tijd ging 't goed, ze was gelukkig met de
stille hoop dat 't wel zou gaan -en dat hij bij haar zou blijven.
Maar daarna was 't begonnen, de zaken gingen achteruit, hij
begon te drinken en langzamerhand verminderde de boel. Dat
duurde zoo een paar jaar. Telkens beloofde hij beterschap
en telkens viel hij weer terug in zijn zuiplapperij, op 't laatst
sprak ze er niet meer over. Zij kwamen zoo achterop dat
ze geen meid meer kon houden, ze begon zelf te werken
maar 't was of ze te zwak werd, of ze niet goed meer mee
kon. En toen begon ze te sukkelen, ze werd zwakker en
zwakker. 't Huishouden verliep zoo'n beetje, haar man
kwam. niet meer thuis 's middags, in dagen niet en als hij wel
thuis kwam was hij dronken en dan sloeg hij haar. Soms,
zooals van avond, zat zij uren op hem te wachten, omdat hij
beloofd had thuis te komen eten, en dan wachtte ze tot
's avonds laat en dikwijls kwam hij in 't geheel niet. Ze waren eindelijk in deze buitenbuurt verzeild geraakt Waar ze
van leefde wist ze zelf niet, soms als hij eens niet dronken
was bracht hij haar wat geld mee, soms leende ze wat. En
toch hield ze nog altijd van hem, toch had ze nog altijd
een vage hoop dat hij wel weer goed zou worden. En ze
zei zacht : als ik tenminste dan niet al dood ben. Ik was in de
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laatste maanden de eenige geweest die voor haar had gezorgd,
ze had niemand meer op de wereld, ze was alleen, haar vroegere kennissen hadden haar laten loopen om haar man, ze
zag nooit iemand behalve mij. Dien avond ben ik heel laat
bij haar gebleven.
Ze zat naast me en ik voelde dat ze langzaam, willoos in
slaap zakte met haar hoofd op mijn schouder, op van het
zenuwachtige wachten en van haar zwak lichaam. En' ik
bleef zitten onbewegelijk om haar niet wakker te maken, en
luisterde naar 't weeke neer-ruischen van den regen over de
wijde velden, een weeke suizing van weemoed die klaagde
door den nacht.
En daarna is ze minder en minder geworden.
Ik wist dat ze dood moest, ik kon er niets aan doen,
trouwens wat kan je wel doen in de machtelooze kleinheid
van je weten, en tegen 't najaar is ze gestorven, alleen,
zonder iemand bij zich. Toen ik 's middags bij haar kwam
was ze kalm ingeslapen, ze lag nog zooals ik haar 's morgens
had gelaten. De juffrouw beneden zou op haar passen maar
die was weggegaan omdat ze dacht dat ze wilde gaan slapen.
Ik geloof niet dat ze een harden dood heeft gehad, ik had er
voor gezorgd dat ze niet tot bewustzijn kon komen, ze leefde
al de laatste dagen in een droom. En ik heb haar laten
begraven, ik heb voor alles gezorgd. Toen die kerel t'huis
kwam was hij weer dronken en eerst den ochtend van de
begrafenis begreep hij wat er was. Ik heb hem even gezien
omdat ik haar wilde helpen haar huis uit gaan, 't laatste wat
ik voor haar kon doen. Een navrante, stille begrafenis in die
verre buurt, niemand die er zelfs naar keek, niemand die er
achter ging als die vent, in een rijtuig dat ik betaald had,
alleen omdat zij 't was, een eenzaam weggaan van een groote
ellende ongemerkt in de onverschilligheid van het wijde leven.
Toen ik weer op mijn kamer was dien dag, alleen, zonder
geroesemoes van de wereld rondom, toen heb ik een heelen
tijd zitten denken, een vaag, onverklaarbaar, onzegbaar woelen
van gedachten in mijn hoofd over het leven, over je bestaan
en je voelen. Toen heb ik pas gemerkt hoeveel ik van haar
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had gehouden, hoeveel ik haar eigenlijk had lief gehad. Misschien had ze gelukkiger geweest als ze met mij was getrouwd,
als ze mij eerder had ontmoet. Misschien ook niet. Soms.
vraag je je waarom er menschen worden geboren die hun
heele leven ongelukkig zijn, die nooit een mooi lichtje in hun
leven hebben. Trouwens wie is er wel gelukkig, wanneer is
't leven wèl mooi genoeg om 't leed te dragen dat er in is!
Iij zweeg. Rondom begon de zaal te bewegen. onder
't heen en weer loopen der menschen. Een tijdlang bleven
ze . peinzend zitten. Toen zei de oudste zacht, soezend voor
zich heen : Ze is toch gelukkig geworden. Ze is er ten minste
uit. 't Leven is een groote misère, 't beste is niet te zijn.
Mei '97.

EEN TOCHT DOOK LONDEN
DOOR

ALBERT VERWEY.

de weg van
Men komt in Londen. Men beweegt zich
een dichter door het ochtendlijke Hydepark, waar de
pauw zijn staart pronkt, langs de veelkleurige tulpen, tot aan
het blauwe water ; en dáar voor het gewiegel van schuitjes
en zwanen spiedt men door het raggige lentegroen naar de
grijswitte gevels van de monumentale stad. Dit is de illuzie
voor haar te naderen : de illuzie van in de natuur en alleen
te zijn, voor men zich verliezen gaat in de Stad en de Maatschappij.
Volgt een bezoek aan de muzea. British Museum, National
Gallery, South-Kensington. Dit zijn niet de muzea zooals ze
bij ons en in het zuiden zijn. De geest van orde die dit
volk van piraten tot een wereldheerschappij herschapen heeft,
bezielt ook deze stichtingen ; en niet opdat de schoonheid er
genoten en verheerlijkt wordt, maar als de groote kunsthoogescholen van zijn wereldrijk heeft Engeland ze ingericht.
Leerzaamheid, niet schoonheid voelt men als het doel ervan.
Maar welk een andere leerschool moest dit zijn voor kunstenaars dan voor leergrage gemoederen. Weidscher kurzus
in kunstgeschiedenis is wel nooit gegeven dan die in het
Britsch Muzeum van de platte grafpopjes van Nieuw-Granada
waarbij alleen de neus in reliëf staat voortgaat tot de
friezen van het Parthenon ; maar nooit zijn zinnen van fijnproevende kunstenaars zoo gevoêrd geweest, tot oververzadigens toe, met den wellust van lijnen, vormen, standen, als
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hier in dit overweldigend magazijn. En wat een oneindige
verscheidenheid en verfijning van zinnenweelde verder als men
de verblinding en macht van de Renaissance-schilderijen in
de National Gallery, den rijkdom en de fijnheid van schotels
en schalen, van meubelen en tapijten, van gesneden en gedreven en geboetseerde kunst in het South-Kensington geniet.
Kunst genieten is iets anders dan haar voortbrengen. Onder
hun kunstgenot hadden de scheppers van die ontzaglijke
werken het krachtige leven van hun hartstochten, van hun
daden, en de diepgebedde stroom van hun stormend leven
fonkelde maar elektrisch aan zijn oppervlak als schoonheid.
op. Was het misschien maar onder de obsessie van mijn
zingenot, in de weekheid van mijn verzadigden schoonheidsdorst, die mij laf liet tegenover het leven, dat ik bij een
bezoek aan kleiner tentoonstellingen van tijdgenooten aldoor
die weeke, laffe, hoewel wellustige en verfijnde schoonheidsliefde voelde uitgedrukt, maar nooit den hartstocht van een
eigen leven ; dat ik, in één woord, de kunst van dit oogenblik onder den ban van de genietingen uit de muzea vond?
Genieting van schoonheid in de voorliefde voor een weelderige
verscheidenheid van zijige lichamen, voor de verfijning van
het licht dat donzen-vlokkig wonderde er omheen. Genieting
van schoonheid, kennis van schoonheden zelfs al, in het delikate
volgen van bewonderde voorgangers, een aristokratisch akadernisme en een niet zonder onnoodige hardheid te schelden
fijnproeverij in de verf. Genieting van schoonheid, bijna
schoolsche vertrouwdheid met stijlen en ambachten, in houtsnee
en boekdruk, in wandbekleeding en huisraad, in één veelvoudige hervorming van het dagelijksch leven naar dien
schoonheidslust die uit de muzea stamt.
Telkens in Londen wordt men in kontrast met dit slechtszinnelijke al is het maar voor de ramen van een boekwinkel door den titel van een werk over Napoleon : Napoleon
the Man of Destiny; -- telkens wordt men er herinnerd aan
de groote taak van Engeland en de meer dan eeuwenlange
grootheid die het nu achter zich heeft.
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Maar sterker niet dan door de schilderijen van Turner. Ik
had het geluk die te zien met een hollandsch schilder die
door zijn aanleg wel meer dan anderen mocht worden getroffen door de gulden eerzucht van die stralende scheppingen,
door den forschen en toch fijnen hartstocht van die vizioen-geworden waarneming, door die weidschheid van samenstel, door
die reinheid van stemmings-toon, door de alchimisten-magie
van dien droomer in kleur. Ons, gedurende die weinige dagen,
scheen het wel dat er iets meer dan zinnelijk-aandoends,
dat er iets geestelijk-overstelpends was in deze ons onbekende
teelt van engelsche roemzucht uit die eerste helft van onze
eigen eeuw.
Een fijn ook hollandsch kunstkenner misprees het
in Turner dat hij zelf gewenscht had dat men van zin schilderijen naast die van Claude hing. Hij prees zichzelf niet,
meende hij, door die betuiging van onoorspronklijkheid. Maar
het schijnt toch wèl dat, uitgegaan van de klare, maar koele,
maar klassicistische kompozitie van Claude's zuilen-paleizen en
klassieke baaien, deze negentiende-eeuwer een andere glorie
in de atmosfeer boven zijn vaderland heeft zien dagen, en zijn
eigen Londen en Theems voor de klassieke wereld heeft geruild.
De eerzuchtige 1 Want als men uit de toch min of meer
pruikerige kunst komt van de beste achtiende-eeuwsche
portrettisten, dan is het werkelijk overweldigend dien soberen
jongen engelschman met zijn haast Shelleyaansche direktheid
z66 wijd te zien reiken over alle eeuwen en landen, er} diep
in de geschiedenis van zijn lands verleden, en overal heen
op de zeeën van zijn lands heden, een wereldrijk voorverbeeldend in gulden vizioenen zooals hij het voor zijn Engeland
zag. Van den dood van Nelson waar de zeilen neerflappen
in den kruitdamp, boven de blanke vlag waar de held op
wordt neergeleid storm van zee en oorlog om de heerlijkheid van een helden-dood —, tot terug naar het begin van
Engelands nieuwe geschiedenis : waar de vloot van Willem
de Derde met de room-blanke en gulden banier ridderlijkrein en heilig komt stralen in een plotselingen dageraad ;
van het Italië dat Childe Harold bezong en doorzwierf in den
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morgen van de dezer-eeuwsche vrijheid, tot het fonkelend en
weelderig Dido's Karthago waar de zuilen op trappen staan,
dalend naar het bevolkte water, waar voor de muren van
haar omgroeid paleis Dido's , vorstelijke bark schuilt op den
rand van het ochtendlicht ; door de mythologiën heen als
het roode schip van Ulyssus betrost met vurige manschap
ontzeilt aan de nevelarmen van Polyphemus voor den laatenden
zonsopgang ; door heel dit wereldleven en deze wereldheerlijkheid heeft Turner Engelands leven en aanstaande heerlijkheid gedroomd.
Niet enkel zinnelijke, ook geestelijke schoonheid bezielt de
scheppers van de groote tijden. En het schijnt wel dat ook
voor Engeland zoo'n tijd is voorbijgegaan. Ook de poëzie
is nu die van Shelley niet. En om de poëzie van de nu
levende menschen te hooren zocht ik uit de stille muzea het
hart van de jagende stad.
Een groote stad. Als Parijs is ook Londen nu. Het is
hetzelfde eenerlei waar alle genietingen veil zijn, maar waar
men, eenmaal dien cirkel ingegaan, altijd tot meerder verfijning, niet tot meerder natuurlijkheid groeit. De groote
stad wordt klein als men het eenerlei van haar verfijnde
ronde eenmaal betreden heeft en de dag herhaalt den dag
in denzelfden ' ommegang van genietingen die in veel verscheidene schakeeringen altijd eenzelfde verfijning van de
zintuigen bestreeft. Vandaar die stadsbloem die in Verlaine
bedwelmend gebloeid heeft, de angst voor het einde die de
ziel van alle zins-verfijning is.
Minderen mogen zich in hun hoekje tevreê voelen : zich
een soort leven, een soort kunst uitbeelden, een eigenaardige
herhaling van een vorige ; in de stad zoolang zij den
grooten hartstocht van een wereld-leven met heel haar monsterlijke lichaam niet meeleeft, is de hoogste hartstocht de
jacht naar de verfijning die zichzelf vermoordt.
In de bekende kooi van het wereldsche leven zocht ik
hem, den dichter wiens stem ik zéker hoorde in het jagen
van de menigten, in de genietingen van de eenlingen, en
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zijn verzen had ik in hun kleine blank-en-gulden bindsel al
bij mij zonder dat ik zijn lichaam er vond. Was het in een
verborgen taveerne, bij de muze die hem begeesterde tot
verzen en vergetelheid, was het in de klaterende kermispraal van blanketsel en publieke vermakelijkheid dat ik hem
zoeken moest, hem, den zachten en woedender ? Niemand,
die het zeggen kon. Maar uit zijn verzen wist ik hoezeer
hij de bitterheid proefde van dat voorbijjagend leven en
hoezeer hij beklaagde dat tot een ander leven de toegang
hem gesloten was.
Dum nos fata sinunt, oculos satiemus Amore schreef hij
boven dit van zijn gedichten waar die angst voor het einde
het hevigst is uitgedrukt.
Lief, lach niet meer l wil nu eens droevig zijn,
Hier in de stilte, onder de bleeke maan;
Lief zijn uw oogen, maar hoè vroolijk zijn,
Wetend hun ras vergaan?
Mijn lief, om liefde's wil, wees stil. En breid
Om me 't diep donker van uw haar dat valt:
Want vrees is . op mij en de zekerheid
Van wat elk mensch bevalt.
0 bleef de tijd niet altijd vloedende l
Moeten wij grijs worden, lood-oogig, traag,
En nooit meer proeven 't wilde en woedende
Liefdeleed van vandaag?
Veroud, verwelkt, Lief, en hartstochteloos,
Sterve ook d'erinring meê, dat te erg niet heugt
't Vuur dat eens brandde, 't schoone, een korte poos
Van ons hemelsche jeugd.
Roode granaat van uw volmaakten mond
Levens-fruit van mijn lippen, proev' 'k en sterv',
Hier waar (uw tuin) door geurge zuidwind vond'
Vereêld zich doodsangst zelf.
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Slurp' van uw lippen 'k dood in éénen kus,
En staar' me aan u ten eind van liefde en smart
Wat zoets gaf 't leven zoeter mij dan dus
Snel stervende aan uw hart?
Of, Lief, om liefde's wil, als 't niet mag zijn,
Wees dan heel stil, droom dat wij twee vereend,
Roó mond aan mond, hooren in schemerschijn
D'zuidwind die zingt en weent,
Hier in uw tuin, door 't zuchtend loover, ver
Buiten 't bereik van tijd en kans en keer,
Van dood en leven en van, bitterder,
Ontrouw die vreemdheid leer'.

Droevig-eenvoudig was een ander, een sonnet, dat wel
hierbij aansluit. »Grauwe nachten" noemt hij het:
Wij wandelden een wijl (zie hier mijn droom i)
In een lang zandig spoor van Niemandsland,
Waar enkel mankop groeide tusschen 't zand,
Welke wij plukkend, met te weinig schroom
En altijd droever, wierpen in den stroom,
Die droef ons volgde, wijl wij hand in hand
Onder 't vervreemd gestarnt een onbepland
Pad gingen, gaand in schaduw van een droom.
En droever steeds, onder 't verbleekt gestarnt,
Vonden wij mankop schaarser, tot uw oog,
Nu al mijn licht, vermoeid, al flauwer barnt.
dat geen heugenis
En toen dat uitging,
Van 't lief verloren mij benauwen moog'
Wierp ik van mij al mijn gedachtenis.
Hoezeer hij toch ook de jonge schoonheid van de natuur
wel voelt, maar nooit zonder dien weemoed om haar sterven,
blijkt uit een ander sonnet : » Mejonkvrouw April".
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Dauw op haar kleed en op 't gewaterd haar;
Dauwdroppelen voor oogen ; zie haar gaan,
Met luchtgen stap strookend de groene paên,
Neuriënd een hoog, fantastisch wijsje, waar
Zoetheid in zingt, gevederd. Spiegelklaar
Ziet me' in haar bloemgelijke schoonheid staan
De hoop en liefde, en toch, helaas, een traan
Vochtte haar wimpers of verborg zich daar.
Weent zij misschien uit enkle jeugdigheid?
Of kan het zijn dat ze in een mist voorziet
Voorbij haar jeugd min vreugd en meer verdriet,
Het vreugdloos wicht van een aanstaanden tijd:
Herfst, dorre bladeren en ijdelheid,
En winter eindende in verlatenheid?
En, evenals Verlaine, naast wien hij toch als een geheel
eigen engelsche dichter staat, komt hij uit onbevredigdheid
door de wereldsche zinnenlust tot gedachten aan kloosterlijke
rust en vreê. »De Zusters van het Gedurig Gebed" heet hct
eerste gedicht waar die gedachte in is uitgedrukt:
Kalm, droef, beschermd; in 't hooge ommuurd konvent,
Hoeden de heilge lamp ze, en bidden zij;
En d'avondgrauwheid is hun eenerlei,
Eenerlei d'ochtend, koud en schemerend.
Hen helpt geen tijd : nachten en dagen gaan
Langs hen, een rozenkrans, die altijd glijdt;
Hun leven rijgen ze uit in Christus' naam:
Kuischheid, verduldigheid en waakzaamheid.
Verbonden ronde, geluidlooze schaar,
Gaan levenslang ze op wacht voor 's Heilands beeld;
In 't scheemrend koor, wierook van blank altaar,
Rijst boete en beê die om zijn Kruisbeeld speelt.
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Daarbuiten woedt en woelt de wereld kwaad.
Haar machtloos lachen en haar wanhoop loom
Dringt voor hun poort die nimmer opengaat.
Geen stemmen hooren ze in hun vroomhe'ids droom.
De werelds roem lag voor hen uitgebreid;
Zij proefden 't bitter en het zoet er van;
Haar rozen
merkten zij
zijn kort van tijd,
En dan vertreden door wie treden kan.
Dus liever hartstocht van zich deden zij,
En handen kruisend vonden 't heiligdom;
Omhulden 't hoofd en droegen ruig kleedij,
Opdat niet ijdelheid met knapheid kom.
En daar 's hun blijven. Zij zien helder voor
D' aanstaande dags komende lichternis.
Maria's star schijnt uit met zoeten gloor
In 't donker dat de menschheid eigen is.
Kalm, droef, beschermd ; met zacht en mat gelaat,
Is hun deel 't beste, 't deel van wake en beê ?
Ja, want de wereld raast, haar roem vergaat,
Maar daar, neven het altaar, daar heerscht vreê.
En hier is het andere : Benedictio Domini:
Daarbuiten 't dof en gonzend straatgedruisch.
De stem van Londen, niet een enkle stem,
Heesch en onheilig, zwalpt in 't bedehuis:
Gewijde stilte en Zegen antwoordt hem.
Donker is 't Huis, duister de knielenden.
Was 't tooverspreuk die 't murrnlend hoofd hun boog?
Door wierookvoile lucht het tinkelen
Van zilvren bel zijn zoete maning toog.
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Donker is 't Huis, maar klaar waar 't altaar staat.
Bruide-gelijk, doorlucht van licht het rijst.
Waar oud man hoog in handen beven laat
D'eenige troost die d'aard vergeving wijst.
Vreemd-stil is 't hier : 't gedreun van stad en wijk
Kondt 's werelds doorvaart naar het eeuwig vuur.
0 Zegen, algeheel, volkomenlijk!
Of menschen-zonde en -leed dan eeuwig duur'? -Maar snerpender dan dit
en wel het ontzettendste gedicht
dat hij, van het leven zich afwendend, geschreven heeft is
dit laatste : Aan Een in Bedlam.
Met vrouwlijke en verdwaasde handen, achter vunzen staaf,
Heeft, zie, ook hij zijn ruikers, die hij draait en rijt:
Reuklooze wisch van 't stroo armoedig aangevlijd
Langs zijn strak kooid heelal, waar naar hem, armsten slaaf,
De suffe wereld gaapt. 0, 't verrukt oog voert strijd
Met zulke botheid 1 Weten zij wat hemelgaaf
Zijn lachende gedroom, een tooverwijn, ontgraaf
Aan waanzin en het, zuster, tusschen sterren leidt?
Beklaagbre broer ! zoo gij voor hen beklaagbaar zijt,
Half een geks koninkrijk, ver van wie levenslang
Zaaien en maaien ijdelheid, beloven mij
Uw eenzame oogen. Meer dan broos gebloemt verlang
'k Uw maan-doorglansde rozen ; meer dan slaap benij
'k Den star-gekroonden nacht van uw vergetèlheid 1
Zeker, de poort van Hydepark die op Trafalgarsquare toegang geeft, is de poort van de Natuur niet, en de illuzie van
den eerst komenden reiziger sterft als hij onder het teeken
van den zwarten rookpluim langs ijzeren staven de Stad verlaat.
Mei 1897.
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NASCHRIFT.

De dichter die ik hierboven genoemd heb, is Ernest Dowson. Hij
vertaalde Zola's La Terre en Balzac's La Felle aux Yeux dor, en
schreef samen met Arthur Moore den roman: A Comedy of Masks
(t 893). Geheel van hem zijn : Dilemmnas, een bundel novellen ( 18 95),
Verses (1896) en The Pierrot of the Minute, een dramatisch gedicht ( 18 97).
Met Zola overeenkomstig die van de werkelijkheid-zelf de aandoening krijgt waarin hij haar ziet, zijn in A Comedy of Masks de
personen die ik geloof dat Dowson's schepping zijn. Rainham, de
droevige eigenaar van een vervallen Theems-dok, die in de werkeloosheid van zijn zwijgende minachting en in het zelf-vergeten van
zijn onuitgesproken liefde wel de wapens heeft om zijn geluk te
vernietigen, maar niet de wapens om het liegende en schaterlachende
leven dat hem dupeert, te weerstaan ; — Lady Garnett, de fijne wijze
Française die tezeer overtuigd is van de bodemlooze leegheid en
zichzelf bedriegende leugen van alle menschelijke bedoelingen dan
dat zij zelfs in oogenblikken van hoogste vertrouwelijkheid het masker
van scherts geheel zou oplichten dat haar reddelooze droefheid
verbergt; — de schilder Oswyn, de woeste, de maatschappij niet
ingaande, de aan geluk en roem door h htr kreaturen bestolene, en
die zelfs de verachting ervoor niet meer genoeg heeft om zijn »te
laat" hun toe te roepen bij hun komst ; — dat zijn de personen, die
aan Zola verwant, de ijdelheid van het leven tot een oordeel in zich
hebben opgenomen en het zien zonder vooropzetting van zichzelf.
Maar meer aan Balzac verwant, die niet in de dingen maar in de
menschen de beslissing over hun leven legt, is het kleine bundeltje
dat Dilenimas heet. Die naam zegt het al. Als eenzelfde mensch
twee begeerten heeft, als de eigen overtuiging van een mensch hem
voor een dilemma plaatst, dat is het Ongeluk. Vijf kleine verhalen
zijn het waarvoor min of meer dezelfde titel geldt. The Diary of a
Successful Man heet het eerste. Als, door een fout in de adresseering,
een brief van afwijzing den aantenemen en een van aanneming den
aftewijzen minnaar in handen komt, en de beminde den zoo door
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een toeval aangenomene opdraagt de vergissing zijn mededinger
mee te deelen — zal hij het doen en zoo zijn eigen geluk zelf vernietigen, of niet, en in angstige werkeloosheid afwachten of het
noodlot het doet? Dat is het eerste geval van tweestrijd, en evenals
in de volgende stukjes is de fijne en natuurlijke behandeling, als
van iemand die schrijft wat hij ervaren heeft, de deugd ervan.
,1 Case of Conscientie is misschien nog onbelangrijker : zal een protestantsche man een katholieke vrouw, met wie hij trouwen wil, doen
weten, dat hij van een eerste vrouw gescheiden is, terwijl dé Katholieke Kerk geen scheiding erkent ? Het gesprek tusschen den minnaar
en zijn vriend, waarin de laatste die vraag opwerpt en de ander in
plotselinge helderziendheid hem antwoordt dat zijn onbewust motief
alleen is dat hij zelf die vrouw begeert, is ook al weer door die
zelf-beleefde ziels-ontleding opmerkelijk. Het derde is An Orchestral
Violin : zal hij de verleidelijke vrouw, de gevaarlijke, zèlf de viool
brengen die hij haar in aandenken aan haar in ellende gestorven
leermeester kwam aanbieden, en die zij weigerde omdat er een
beleediging lag in zijn wijze van aanbieding — zal hij het doen nu
zij daarna plotseling op die voorwaarde dat aanbod aannam, »with
the strange mockery and an almost elfish malice in her fine eyes ?"
Voldoende is het voor de kunstwaarde van dit stukje dat door het
voorgaand verhaal van zijn kennismaking met den leermeester de
raadselachtigheid van die oogen een geheimzinnigen achtergrond
kreeg. Daarna volgt Souvenirs of an Egoist. Is het goed dat de vermaarde vioolspeler zonder afkomst, zwelgend in zijn roem en weelde,
zijn dankbaarheid aan het bedelkind dat hem groot bracht niet
storender kennen wil dan als streelende aandoening : een gift aan
den orgeldraaier onder zijn venster die hem Ninette te binnen bracht,
en de bemijmering van »two charming -little Liedei that all this
thinking about Ninette has suggested. How would »Chansons de
Gamine" do for a title ?" — Is het goed van hem? Het is het
eigenaardige van dilemma's als deze dat zij door de natuur worden
opgelost zoo gauw als zij door de deugd zijn gesteld. Het laatste is
The Statute of Limitations. De man die naar Chili ging om geld te
verdienen voor de vrouw waar hij mee trouwen wou — nu hij langer
bleef dan hij eerst wenschte, langer zelfs dan strikt noodig was, zal
hij nu terugkeeren en haar vinden, die oudere, die de jongere vrouw
van zijn droom zal vernietigen ? Hij verdronk en het is klaar dat
dit geen toeval was. Maar zoo eindigt ook die laatste tweestrijd als
al de vorigen met het bezwijken van den sterfling die den wind
van zijn neigingen niet weerstaat.
Dat is het eenige stellige dat ook als hij zijn persoonlijkheid loswikkelt uit de omgeving, in Dowson overblijft : dat hij afdrijft op
den wind van zijn neigingen.
-
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Maar als ieder dichter : alleen in zijn verzen stijgt hij hooger op:
de liefde voor het levende, het weemoedig voorbijgaande, het verlangen naar rust in de eeuwige ongestadigheid, de smartelijke kreet
als men lijdt en geen uitweg weet, de angst voor het einde dat
overal zeker is, dit zijn de stemmingen waarin de dichter, lijdend
en toch harmonisch, de meerdere is van zichzelf.
The Pierrot of the Minute is het laatst-uitgegevene maar het eerstgeschrevene van Dowsons gedichten. Het fijn-stemmige zangspel,
even fijn van zins-verband, is het werk van een teer en fijnzinnig
dichter, die zijn heele wezen kinderlijk, als zooveel er doen, in zijn
eerste werk symboliseert. De Pierrot die, verliefd op een maanvrouw, alleen omdat zij ook hem bemint niet sterven zal, maar leeft
met de herinnering aan dien eenen wondervollen nacht. »Liefdedroomen zijn als mane-stralen" kon er het motto van zijn. Hartstochtelijker boek is zijn Verses, waaruit ik hierboven proeven gaf.
Niet van de fijnere liederen en ingewikkelder strofen die onvertaalbaar zijn, maar van wat door elkaar genomen een goed beeld geeft
van zijn talent. Het is niet noodig daar meer aan toe te voegen.
Beter dan door verklarende woorden verklaart die poëzie zich zelf.
.

DE FRIESCHE KLEIBOER,
Een historische Schets
DOOR

T. J. DE BOER.

De • provincie Friesland, rijk aan vaarten en meren, en van
drie zijden door 't zeewater bespoeld, is toch een landprovincie. Ze is dit nu zelfs meer dan soms in vroeger dagen
het geval was. En het is alsof de oude sage de herinnering
bewaart aan dien tijd, toen de Fries liever vrij was op zee
dan knecht op het land. Koning Karel, zoo verhaalt die
sage, plaatste de twaalf vertegenwoordigers van het volk, die
zich onder het recht niet konden buigen, voor de volgende
keuze : wilt ge allen hoorig worden, of zal men u een schip
geven, sterk en vast om er eb en vloed mee te doorstaan,
zonder riem en roer, en zonder want? Toen kozen zij het
schip, en vielen uit met de eb, zoover dat zij geen land meer
konden zien. Maar daar werd hun droef te moede, zij bogen
hun knieën, en baden inniglijk. Nadat ze zoo gebeden hadden,
zagen ze een Dertiende tot hen komen met een axt op zijn
schouder, die hen weer naar land stuurde tegen wind en
stroom. En Deze richtte hun een huis op en deed een bron
ontspringen uit de aarde. En toen ze daar nu allen op het
land gezeten waren rondom de bron, leerde Hij hen het recht. Sedert de visscher-boer van den oudsten tijd tot veeboer
en landbouwer werd, is Friesland een landprovincie gebleven.
Tusschen de groote steden van Vlaanderen, het oude Sticht,
en Holland ten Zuiden, Groningen, maar vooral Bremen en
Hamburg ten Oosten, lag en ligt het in een uithoek. Binnen5
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schippers, kustvaarders, zeebouwers heeft het alle eeuwen
door nog wel opgeleverd, maar weinig den nijveren ondernemer die den menschen behoeften schept door ze te bevredigen, en nog minder het handelsgenie dat landen en zeeën
en volken omvat, verbindt en aan zich onderwerpt. De echte
Fries bleef boer op zijn terp en in zijn krite (.polder), opgesloten in zich zelf en in zijn bezit, fier op het vrij genot van
zijn land, zijn vee en zijn dienstvolk, levend zooals zijn vaderen
hadden geleefd. Groote eigenaardig Friesche steden konden
zich dan ook nooit ontwikkelen. Slechts op de grenzen van
het Friesche gebied, waar de Fries met Frank of Saks samenstiet, ontstonden grootere nederzettingen, marktplaatsen en
vesten. Het in de middeneeuwen door zijn handel bloeiende
Staveren was zeker in de dertiende en veertiende eeuw niet
veel Friescher dan het Saksische Groningen. Het schijnt zelfs,
dat in het oudst bewaarde gedeelte der Stadrechten van
Staveren, vermoedelijk dertiende-eeuwsch, de poorters van die
stad zich Duitsch noemden, ook in tegenstelling tot de Friezen
op het Friesche land. i) En toen later, van het einde der
zestiende tot het laatst van de achttiende eeuw, Harlingen
eenige beteekenis had als stad van zeevaart en handel, toen
verkozen de schippers en kooplui van deze stad op de straten
van Amsterdam niet voor Friezen uitgescholden te worden:
zij waren Harlingers, maar geen Friezen.
De Friesche steden zijn hoofdzakelijk landsteden gebleven,
en daaraan beantwoordde in den nieuweren tijd ook haar
politieke beteekenis. In de oude Republiek der Vereenigde
Nederlanden gaf Holland den toon aan, maar Holland, dat
waren de Hollandsche steden, dat was Amsterdam. Als het
oude Griekenland heeft Holland gebloeid in stadstaten. En
in andere provinciën ging het evenzoo. Groningen b.v. heette
Stad en Lande, maar de Stad voorop.
In Friesland was dit anders. Niet voor het laatst van de
zestiende eeuw kregen daar de steden met groote moeite een
afzonderlijke stem op den Landsdag, maar het was slechts de
i) Vgl. Stadr. van Slaveren, art. 93 en 95, (Uitg. Telling).
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vierde stem, na die van de landen van Oostergo, Westergo
en Zevenwouden. Wel hebben de steden, vooral in de onrustige tijden van de vijftiende tot de zeventiende eeuw, toen
ze als vestingen den omtrek beheerschten, grooten invloed
uitgeoefend, en ook later nog door gedeeltelijk hooger beschaving de levensvormen van haar omgeving helpen wijzigen,
maar geheel doordrongen van de stadskultuur werd het volksleven niet. Zelfs zijn de Friesche steden na i 700 langzaam,
maar onophoudelijk achteruitgegaan. Omstreeks i 700 woonde
nog een derde van Frieslands bevolking in de steden, en
tegenwoordig geen vierde meer. Terwijl overal in de beschaafde landen van Europa wordt geklaagd over de ontvolking van het platteland door vestiging in de groote steden,
hebben wij hier een provincie, die haar landelijk karakter bewaart In den Frieschen boer leeft nog iets van oudgermaansche `verachting van het stadsleven. De stedeling is hem meer
een voorwerp van spot dan van nijd.
Dezelfde oorzaken als waarvan deze verhoudingen het gevolg zijn, hebben in Friesland langer dan elders oude taal en
zeden laten bestaan. Niet, dat de Fries van nature meer behoudend zou zijn dan zijn nabuur, de Saks. Het tegendeel
is misschien het geval. Veel is hier langer dan elders bewaard gebleven, alleen omdat het hier zooveel later is geworden of ingevoerd. De eigenaardigheid van bodem en
ligging komt daarbij in de eerste plaats in aanmerking. Fries
land heeft in de middeneeuwen meestal den naam gehad van
ontoegankelijk te zijn. Nog om 1400 is het volgens den
hertog van Gelre geen land om het te veroveren. Als de
Zwitsersche boer achter zijn bergen, zit de Fries vrij en veilig
tusschen de poelen en plassen van zijn land.
Aan die afgeslotenheid met betrekkelijken stilstand, waaruit
nu en dan een vreemde aanraking plotseling deed opschrikken, hebben wij het te danken, dat we ons een duidelijker
voorstelling van 'Frieslands verleden kunnen vormen, dan bij
volstrekte afzondering van of geregeld verkeer met vreemden
het geval zou zijn. Dit geldt inzonderheid ten opzichte van
de sociale geschiedenis. Daarvoor is Frieslands verleden en
:
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heden een rijke bron. Toen ik uit allerlei, voor den nieuweren tijd meestal onuitgegeven stukken de oeconomische ontwikkeling van deze provincie trachtte op te sporen, werd ik
slag op slag verrast door het waarnemen van verschijnselen
die niet alleen kunnen strekken tot verklaring van den tegenwoordigen toestand der provincie, maar die ook licht verspreiden over toestanden elders.
In de sociale geschiedenis van Friesland is de boer de
eerste, en onder de boeren staat de kleiboer bovenaan. Naar
de grond is, is de mensch die er op woont. En zoo kan
men dan ook der Friezen land het best verdeelen naar de
drie grondsoorten, waaruit het bestaat. Het oudst bewoonde
gedeelte is de hooge zandgrond van het Zuidoosten en van
Gaasterland. Omdat de bodem er schraal is, gaat de oeconomische ontwikkeling zeer langzaam. Hier blijven oude
toestanden het langst bestaan.
Na het zand is de zeeklei het eerst voor bewoning geschikt. Oorspronkelijk gelegen aan beide zijden van de
Middelzee, nu liet geheele Noorden en Noordwesten van de
provincie, van de Groningsche grens een weinig ten Zuiden
der Lauwerzee langs Dokkum, Leeuwarden en Sneek tot
Workum toe ongeveer. Op dezen vetten bodem gaat de ontwikkeling het snelst, en wel om de oude middelpunten Dokkum, Franeker en Bolsward.
Tusschen die beide streken nu, het zand en de zeeklei,
ligt, naar het Zuidwesten zich verbreedend, lage, veenachtige
grond, voor een groot deel thans wei- en hooiland. Deze
streek heeft zich in den nieuweren tijd door verbetering van
den waterstaat, door inpoldering, door bemesting van de landen met terpaarde, enz., zeer goed ontwikkeld. Aan die ontwikkeling danken de steden Leeuwarden en Sneek, Sneek
vooral, veel van haar latere uitbreiding. Daar de grond hier
bijna uitsluitend voor veeteelt wordt gebruikt, verkeeren de
boeren er thans in beter conditie dan vele landbouwers op
de hooge klei. Maar historisch gaat toch de ontwikkeling
van de klei uit. Veel van wat nu op het lage land gebeurt,
had voor eeuwen reeds plaats in hoogex gelegen streken.
-
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Terwijl men op het zand bij het oude bleef, volgde de waterlandsche boer het voorbeeld van zijn ouderen broeder op de
klei na. Daarom en ter wille van de eenheid en tot beperking van het onderwerp, bepaal ik mij verder tot den kleiboer. Ook zoo blijft het onderwerp omvangrijk genoeg, en
daar het voor den nieuweren tijd aan voorstudies bijna geheel
ontbreekt, kan ik niets dan een schets, een algemeen overzicht beloven. Hier en daar moet ik mij niet een enkelen
greep uit de rijke stof tevreden stellen. i )
I.
DE OUDSTE TIJD (- IO/IIe EEUW).

Toen, naar men vermoedt in de tweede eeuw voor onze
jaartelling, zich hier Friezen vestigden, waren dat geen wilde
naaktloopers meer. Afkomstig uit hoogere streken, waar
vermeerdering van bevolking het weideland beperkte en den
mensch tot zwaarder arbeid dwong, zochten ze hier zeker
een gemakkelijker onderhoud. Vee brachten ze mee, en ook
met akkerbouw waren ze niet geheel onbekend meer. Wat
ze hier vonden was een laag, vlak land, althans in de streek
tusschen Franeker en Bolsward bewoond. Het vóorfriesche
volk, waarvan nog sporen onder de terpen gevonden zijn,
werd verdreven of, waarschijnlijker, onderworpen, zoodat de
Friezen nu vrijheeren waren van het land en de lieden die
er op woonden. Het was een land van wateringen doorsneden
en aan overstroomingen blootgesteld, waar echter, in den
zomer, gelegenheid was vee te weiden, hooi te winnen en
eenige vruchten te verbouwen. Waterwild was er in overvloed, visch en gevogelte, het laatste vooral om de eieren
van belang. Scheepsbouw en scheepvaart zullen de nieuwe
i) Den ingewijden lezer. vraag ik verschooning voor het openbaar maken van
de 'uitkomsten van een onderzoek dat slechts voorloopig kan worden genoemd.
Nu echter verandering van werkkring mij de voltooiing ervan veel verderaf doet
schijnen dan vroeger, heb ik gemeend het gevondene niet voor mij zelf te mogen
houden. Misschien kan het anderen, die gelukkiger zijn, hier en daar den weg
wijzen of tot nader onderzoek aansporen.
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heeren al spoedig van de overwonnenen hebben geleerd. Er
wordt ook verhaald, dat zij van hen den god Nerthus hebben
overgenomen, den beschermer van zeevaart en handel, die
bij de schippers en waterboeren van de middeneeuwen plaats
heeft moeten maken voor St. Nikolaas, nu nog de afgod
van onze Friesche kinderen.
Het moet een eentonig, weinig indrukwekkend gezicht
zijn geweest voor den Romeinschen soldaat en koopman die
omstreeks het begin van onze jaartelling de oevers van de
Middelzee betrad. Die Middelzee drong toen tusschen de
latere plaatsen Stiens en Beetgum, Leeuwarden en Deinum,
Wirdum en Weidum, Roordahuizuni en Mantgum door, en
dan verder langs Rauwerd voorbij Sneek ten Noorden tot
aan Bolsward toe. En aan beide zijden had men wijduitliggend de groene vlakte met hier en daar een hutje uit
palen, leem en zoden opgebouwd, misschien nog half achter
een dijk of aardhoop verscholen. Of die woningen nog den
vorm van de nomadentent vertoonden, weten we niet. Een
gevonden huisurn in den vorm van een bijenkorf doet er aan
denken. Maar er zijn ook overblijfsels en sporen van palen
in de terpen ontdekt, die op een rechthoekigen aanleg wijzen.
De terpenvorming was al begonnen, toen de Romein hier
kwam. Uit lagen van zeeslib, dierlijken en plantaardigen
afval hebben die terpen zich opgehoopt. Alles wat viel bleef
liggen, behalve een deel van de mest, dat als brandstof werd
gebruikt. Op den zandgrond had men hout en in de veenstreek turf, maar op de klei, hier en daar nog in de zestiende
eeuw, niets dan mest voor het vuur. Zoolang de zee voor
bemesting van het land zorgde, zou geen boer er aan denken
de spade in het veen te steken. Beter moeite of kosten
gespaard.
De terp waarop de boerenfamilie woonde, lag aan een
natuurlijk kronkelend watertje en was dus met een scheepje
toegankelijk. Langs het water en hiér en daar in dwarsrichting vormden zich langzamerhand voet- en wagenpaden.
Eigenlijke wegen waren dat nog niet : ze waren ook minder
noodig. Slechts eenmaal in 't jaar was er een oogst binnen
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te halen, de hooioogst. De graanbouw was van geringen
omvang, in de nabijheid van de woning, en weinig varieerend.
En de tijd van oogsten was, door zede en overeenkomst geregeld, voor allen dezelfde. Het hinderde dan niet de voeren
over de hooilanden te rijden, zoodat men aan afzonderlijke
wegen geen behoefte had. Eerst later in de middeneeuwen
legde een centraal gezag, vaak met gebruikmaking van een
waterkeerenden dijk, wegen aan die dorp met dorp en stad
met stad verbonden. Bijna nergens werd met de kortste lijn
tusschen twee punten gerekend. De oudste vaarten en wegen
herkent men nog overal aan de vele kronkelingen en krommingen. De oude Friesche boer nam de natuur zooals
ze was.
Eenzaam was het leven op de terp, in den winter vooral bij
misweer. Elke familie, 't zij ze grooter of kleiner was, zat
dan op een eilandje. Hier was ruimschoots gelegenheid voor
het algemeen Westgermaansch karakter om het eigenaardig
Friesche tintje aan te nemen, dat den vreemdeling nog in
het oog valt. Zelfstandig leerde de mensch zich hier voelen
tot koppig worden toe, stijf werd hij er als een kluit van zijn
kleibodem.
Tot dit boerenvolkje, dat tijdelijk vrede voor vrijheid koos,
kwam de Romein om ruilhandel te drijven en belasting te
innen, met hetzelfde doel dus waarmee wij naar de Oost
gaan. De Fries had vee met huiden en visch en vogeleieren,
voor den Romein begeerlijke zaken, die hij met kralen, be.
werkte potjes, bronzen beeldjes en andere snuisterijen betaalde. Ook kon hij de Friesche waterboeren en schippers
op de onbekende gevaarlijke Noordzee gebruiken. De
Romeinen hadden namelijk voor hun nederzettingen aan den
Rijn koren noodig, en dat koren, hier niet overtollig te
vinden, moest uit Brittannië komen. In ruil daarvoor werd
dan waarschijnlijk vee en visch uitgevoerd. De in 1888 in
de Beetgummer terp gevonden geloftesteen, aan de godin
Hludana gewijd, is van krijtsteen. 't Vermoeden ligt voor
de hand, dat die steen van Albions krijtrotsen afkomstig, en
door de Romeinsche pachtera van de visscherij, die hem te
ti

j
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Beetgum plaatsten, in Engeland gekocht is met visch in
Friesche wateren gevangen.
De Romeinsche koloniën zijn de eerste afnemers van het
Friesche vee. Nog omstreeks 300 n. Chr. gaat dit naar
de markten ten Zuiden van den Rijn. Ook met Brittannië
blijft er verbinding. Friezen koopen op de Londensche markt
slaven voor Rome.
't Is bekend, dat als erfgenaam van den Romein in deze
streken optrad de Frank. Evenals de verwante Saks moest
de Fries voor hem het hoofd buigen. Uit de talrijke in Friesland gevonden Merowingische en latere Frankische munten
heeft men opgemaakt, dat er een druk handelsverkeer tusschen Friezen en Franken bestond. Zeker niet geheel terecht.
Vele van die munten zijn ongetwijfeld bij gelegenheid van
rooftochten achtergelaten. Wie weet hoeveel vee hier den
boer weggekaapt werd, eer zijn overmachtige vijand genegen
was om te koopen en te betalen. Maar dat er vreedzaam
handelsverkeer heeft bestaan, is zeker. En waar handel komt,
brengt hij beschaving. Wat de Fries aan den invloed van
de Romeinen heeft te danken is niet meer te bepalen, maar
zijn aanraking met de Franken is van groote vérstrekkende
beteekenis geweest. Zelfs de invallen van de krachtige Noormannen, die in de negende en tiende eeuw vooral onze kusten
plunderden, soms het rijke land tot een woestenij maakten,
hier en daar echter ook sporen van hun kunst en hoogere
beschaving achterlieten, zij hebben in Friesland Frankischen
invloed niet kunnen verdringen. In godsdienst, recht en zeden
heeft de Frankische geest zijn stempel op het Friesche volk
gedrukt. Noch eigenaardige ontwikkeling, noch invloed van
den Saksischen nabuur heeft ooit dien stempel kunnen uitwisschen.
Vergeleken met den oud-Romeinschen tijd was de boerderij
in den Frankischen tijd zeer vooruitgegaan. Het land werd
hóoger en door `zeeslib altijd weer vruchtbaar gemaakt. Overstroomingen waren zeer zeker niet zeldzaam, maar op het
graf van het eene bloeide des te weliger een ander geslacht.
Met zijn land en zijn terp rees de woning van den boer om-
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hoog. Hier en daar droogde al een watertje op, zoodat het
getal visschen en vogels verminderde. Zoo moest dan wel
de veeteelt toenemen, zoo werd de visscher-jager tot veeboer.
Paarden waren er vroeg al, de terpenbewoner spande ze
voor den wagen op dezelfde wijze, als tegenwoordig de Friesche boer het met zijn werkpaard doet. Voor den Romein
en den Frank deden de rijksten ruiterdienst. Runderen waren
er natuurlijk meer dan paarden. Maar vooral de kudden
schapen werden grooter, naarmate het land hooger werd, en
van de wol der schapen werd het beroemde fresu7n vervaardigd. Zwijnen hield men op de klei niet, omdat er geen
bosch was. Nog in de zestiende eeuw was varkensvleesch er
duurder dan rundvleesch.
In den eersten tijd was het zeker de man, die zich met
jacht en visscherij bezig hield. Voor vrouw ouden, kinderen
en dienstbaren was het werk in en om het huis : malen, bakken en brouwen, spinnen, enz.; verder de zorg voor het tamme
vee en het stukje bouwgrond bij de hut. Bij toenemende
veeteelt werd de man veeboer of veehouder, terwijl het akkerwerk nog veel aan vrouwen en dienstbaren bleef overgelaten.
Nu was het vee het voornaamste bezit van de familie, de
trots van den man, de grondslag van zijn lediggang en heerschappij. De latere sage weet het te vertellen, dat de Fries
met vee zijn vrijheid heeft gekocht. Toen echter, sedert de
dertiende, meer nog sedert de zestiende eeuw, op een groot
gedeelte van de klei landbouw het hoofdbedrijf was geworden, toen werd ook de man landbouwer, die de zorg voor
vee en zuivel weer zooveel mogelijk aan vrouw en dienstboden overliet. En zeer uit de hoogte zag de bouwboer op
den veeboer neer, omdat deze niets had te doen en daarbij
zoo dom bleef als de koeien die hij hield.
Inderdaad, veel had de veeboer van den ouden tijd niet
te doen. In gewone omstandigheden had hij maar één zorg:
hooi te winnen voor den volgenden winter en dat droog te
houden. In tegenstelling met het rustig verloop der andere
maanden heet van ouds de tijd van den hooioogst de onledige
tijd. En dat deze naam aan de werkelijkheid beantwoordde,
;
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bleek o. a. toen Anskar, de apostel van het Noorden, op een
helderen Zondag in Juli tevergeefs poogde de half heidensche
Friesche boeren van hun werk af te houden.
Veeteelt was, en bleef nog lang, de hoofdzaak. Op de
glooiing van de terp werd wat gebouwd, ten minste rogge,
gerst, haver, boonen en vlas. Dan volgde, in de nabijheid
van de woonplaats, de weidegrond, die de boer in den eersten
tijd met zijn buren gemeen had. Die grond werd gemeten
naar het aantal koeien, dat er in den voorzomer weide kon
vinden. Wat voor één koe noodig was, werd een gras genoemd, en dat was niet overal van dezelfde grootte, omdat
er toch wel eenig verschil in aard en vruchtbaarheid van den
bodem bestond. Gemiddeld zal het ongeveer een halve hectare of iets minder zijn geweest. Een weinig verder van de
woning lag het hooiland, dat nu en dan wisselde, d. i. tusschen
de buren verdeeld werd. Eenmaal in 't jaar, in Juli, werd
het gemaaid en daarna als gemeenschappelijke veeweide gebruikt. De oudste maat daarvoor is misschien het mad, d. i.
zooveel als één man op één dag kan maaien, een oppervlakte
vrij wel overeenkomende met het ,gras en beantwoordende
aan den morgen, d. i. in de landbouwende streken zooveel
als men op één morgen beploegt. Oud als maat voor hooiland,
later voor alle land, schijnt ook te zijn het pond of pondemaat,
een benaming die herinnert aan oorspronkelijk gemeenschappelijk bezit waaraan ieder gerechtigde een zeker aandeel had.
Sporen van oorspronkelijk gemeenschappelijk bezit of gebruik door de buurtgemeenschap leven er nog in sommige
namen voort. Hemrikken en meenscharren, burefennen of
-weiden zijn er overal op het oudland geweest. Maar ze zijn
op de vruchtbare klei spoedig verdwenen. De vele * natuurlijke
watertjes, die in alle richtingen het land doorsneden, hebben
misschien de oeconomisch noodzakelijke ontwikkeling in de
hand gewerkt.
Hoofdzaak is natuurlijk aard en doel van het bedrijf. De
visscher en de jager, de roover en de boer, zij oefenen in
den. oudsten tijd, vooral in onontgonnen streek, hun bedrijf
uit om van de opbrengst te leven, om voedsel en de nood-

INE FRIESCHE KLEIBOER.

75

zakelijkste kleeding zich te verschaffen. De boer vraagt nog
niet : hoe groot moet de hoeve zijn, om er met winst te
kunnen werken ? maar : hoeveel land kan ik met mijn gezin
bewerken, en hoeveel moet ik bewerken om mijn gezin te
onderhouden ? Naar de werkkracht en de behoefte van een
familie regelt zich de grootte van de hoeve.
Maar oeconomische ontwikkeling brengt daarin verandering.
Sedert het verkeer met de Romeinen is er eenige uitvoer.
De boerenfamilie produceert meer dan zij voor zich zelf noodig
heeft en kan daarvoor . andere goederen inruilen. Wie dit het
meest doet, krijgt een oeconomisch overwicht. Afgedacht van
allerlei omstandigheden, waarvan wij met zekerheid niets
kunnen zeggen, behoeft het ons niet te verwonderen, dat er
ten tijde van Karel den Groote verschil van stand in Friesland
was. Behalve edelen of vrije grondbezitters waren er minder
vrijen, hoorigen en slaven. Dat de vrije grondbezitter niets
dan landheer was, is niet waarschijnlijk. Het begrip heereboer
drukt misschien beter zijn plaats in de maatschappij uit. Had
hij meer dan één hoeve in eigendom, dan kon hij die door
slaaf, hoorige, of vrijgemaakte laten gebruiken. Slavernij of
dienstbaarheid in engeren zin zal hier wel nooit groote afmetingen hebben aangenomen. Voor bedrijf in het groot was de
bodem niet geschikt.
De aard van den bodem had ook invloed op de wijze van
bewoning. In hooger gelegen streken met veel landbouw
woonden de boeren samen in dorpen. In dit lage eilandenrijk met zijn veeteelt ging dat niet. De veehoudende familie
heeft grooter oppervlakte van land noodig dan de landbouwende, en het vee, dat eiken dag moet worden gemolken,
mag niet te ver van de woning verwijderd zijn. Hoogstens
konden er dus kleine buurten ontstaan op en later om de terpen. 1)
Eerst sedert het midden onzer eeuw, toen men begon de
schatten van de oudheid op te graven, is het inzicht algemeen
geworden, dat de terpen de oorspronkelijke woonplaatsen der
i) Men vergelijke vooral Ernst Grosse, Die Formen der Familie und die
Formen der Wirthschaft. Freib. i/Br. 1896. Een zeer »anregend'' boek, dat mij
eerst na het uitwerken van deze schets in handen kwam.
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Friezen zijn. Met een grootte van 3-6 hectare zijn
getale van ! 300 1) over de geheele kleistreek verspreid, behalve op het gebied van de Middelzee. De vele kleine
kerkdorpen, een Friesche eigenaardigheid, zijn op zulke terpen
aangelegd. Op de hoogte staat de kerk, daaromheen in den
oudsten tijd niets dan enkele boerenwoningen. Deze zijn er,
gedeeltelijk ten minste, blijven staan. Maar verreweg het
grootste gedeelte van de terpen is al in de vroege middeneeuwen verlaten, zoodat men in later tijden niet meer wist,
dat zij voor woonplaatsen hadden gediend, en ze kon houden
voor opgeworpen heuvels, waar in tijd van nood mensch en
vee een vluchtplaats vond.
Uit den aard van bodem en bedrijf en den geringen afstand
tusschen de terpen volgt, dat getal en omvang van de boerenfamiliën op een terp nooit groot heeft kunnen zijn. Bij al te
sterke vermeerdering van de familie of van de hoorige lieden
legde men, zoolang er nog onontgonnen - land was, in de
nabijheid van de oude een nieuwe nederzetting aan. Zoodra
het land wat hooger werd en het gemakkelijker door dijken
was te beschermen, waagde men zich op de vlakte. Dicht
bij en om de terp, zooveel mogelijk aan het water en op den
dijk die van de terp zijn oorsprong nam, werden de huizen
gebouwd, zonder eenige richting of regelmaat. Samen vormden
zij een buurt. Waarschijnlijk was het meest een edele, d.i.
vrije grondbezitter, die op de terp bleef wonen en die voor
de omwonenden óf familiehoofd óf landheer was. Maar ook
hij bleef niet op het hoogste punt, dat slechts met veel moeite
van het omliggende land kon worden gescheiden en met het
water in verbinding gebracht. Aan den voet van de terp
of daarnaast bouwde hij zijn huis.
Op deze wijze ontstonden de buurten. Het waren bijeenhoorende groepjes van 2-5 huizen, soms iets meer. Alleen
wanneer zulk een buurt aan een geschikt kruispunt van wateren landwegen lag, waar een tempel, een kerk, een herberg
of een klooster was gesticht, daar werd de buurt tot dorp,
i) Meer dan de helft daarvan zijn reeds geheel of gedeeltelijk afgegraven.
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vlek of stad, daar bleef de terp bewoond. Anders verspreidde
men zich, zoodat de buren op eenigen, hoewel kleinen, afstand
van elkander kwamen te wonen. Hand in hand daarmede
ging zeker de verdeeling van het gemeenschappelijk bezeten
of gebruikte land. Waar geen natuurlijk watertje een scheiding gaf, werd een sloot gegraven en dijken werden aangelegd. In allerlei grillige vormen lag de hoeve, onregelmatig
ingedeeld, naast en om de woning. De grootte daarvan was
verschillend. Het gemiddelde voor den volvrije is waarschijnlijk een hoeve voor 3o koeien geweest. De hoeven van de
minder vrijen en hoorigen waren meestal kleiner.
De vorming van de opene buurten, zooals die hier beschreven is, heeft zeker al in de elfde eeuw, misschien reeds
vroeger, haar beslag gekregen. Sedert dien tijd is de gedaante
van het zoogenaamde Oudland niet wezenlijk veranderd. Wel
zijn later kleine hoeven tot een grootere vereenigd, maar de
ligging van huis en hof en land is in het algemeen dezelfde
gebleven. Eén blik op de kadastrale kaarten van de Friesche
gemeenten, in 1847 op last der Prov. Staten uitgegeven, is
voldoende om dit te leeren. Alles wat sedert de twaalfde
eeuw nieuw aangelegd is, op het Nieuwland en in het Laagland, ziet er geheel anders uit dan het Oudland, het gebied
van de terpenkultuur. Bij den nieuwen aanleg gaat alles volgens een plan. Het ingedijkte land wordt regelmatig, zooveel
mogelijk in langwerpige rechthoekige stukken, verdeeld. Op
of aan den ouden dijk worden op geregelde afstanden van
elkaar de huizen gebouwd ; en elk huis heeft het land als een
smalle kavel achter zich uitliggen. Hier nergens een spoor
van oorspronkelijk bijeenhoorende groepjes van huizen, geen
sporen van gemeenschappelijk bezit of gebruik. Men vergelijke
maar eens op de kaart van Leeuwarderadeel de door het
midden van Noord naar Zuid loopende kleirug (Oudland) met
het Nieuwland ten Westen en het Laagland ten Oosten. En
om het nog duidelijker te maken legge men de kaart van
het Bildt (om i 500 bedijkt) naast die van Baarderadeel b.v.
Men zal dan hetzelfde onderscheid ontdekken, dat er bestaat
tusschen de staatkundige verdeeling van het Oude Europa en
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die van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Hier in
aansluiting aan bergruggen, groote rivieren, enz., en als gevolg
van allerlei tegenstrijdige historische rechten de meest grillige en onlogische vormen ; ginds het wérk van den berekenenden landmeter. i)
Na de verkaveling van het land en het verlaten van de
terp, zooals boven beschreven is, was wat vroeger gemeenschappelijk bezeten of gebruikt werd door de familie in ruimeren zin, nu in bizonder bezit of gebruik van de familie in
engeren zin gekomen. Alleen wanneer zij ook den vollen
eigendom had, was de familie edel. De edele vrije Fries was
landheer, vrij bezitter van een of meer hoeven. Hij kon
daarmee doen wat hij wilde. Hij kon er zelf een bewonen
en gebruiken, wat zeker voor den oudsten tijd als regel is
aan te nemen. En hij kon de anderen tegen zekere vergoeding, meest nog wel in natura, aan minder vrijen of hoorigen
voor korter of langer tijd ten gebruike afstaan. Het doel van
het bedrijf was dus niet alleen het onderhoud van de familie
die de hoeve in gebruik had, maar ook het bestaan van de
edele familie, die het eigendomsrecht bezat. De edele familiën, waarop men het begrip adelpk niet mag toepassen 2),
vormden het eigenlijke volk. Door en voor haar zijn de
wetten gemaakt. Zij vormden een soort van boerenaristocratie.
Want het waren en bleven nog lang boerenfamiliën. De
edele vrije Fries was heereboer.
Zijn grootste zorg werd, het goed in de familie te bewaren.
Dat leeren ons de oude Friesche wetten van de elfde tot de
dertiende eeuw, die nog vol herinneringen zijn aan den ouderen
tijd. Terwijl in de latijnsch geschreven wetten van de achtste

i) Ik had dit alles reeds geschreven, toen ik kennis maakte met het groot aangelegde werk van Aug ust Meitzen: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen
und Ostgermanen, etc. Berlin 1895. 3 Bande met Atlas. Terecht kent Meitzen
groote waarde toe aan de kadastrale en topographisch-militaire kaarten. Welk
gebruik hij ervan maakt, hoop ik weldra op een andere plaats te mogen
bespreken.
2) Dit is m. i. overtuigend aangetoond door Prof. Heck in zijn werk »Die
altfriesische Gerichtsverfassung" (Halle, 18 95) .
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eeuw en daarna de nadruk valt op de veiligheid van persoon en roerend goed, willen de latere friesche wetten der
edele familie rechtszekerheid verschaffen voor haar eigendom
aan onroerend goed. 't Is een gevolg van de veranderingen
die reeds voor of in de elfde eeuw hebben plaats gehad.
In de familie in engeren zin vererft het goed. Wordt het
geheel of gedeeltelijk verkocht, dan hebben de naaste verwanten een recht van naasting. En het goed van minderjarigen mag niet worden verkocht. Slechts in zeer dringende
gevallen heeft de weduwe het recht, het goed van haar
onmondig kind te vervreemden. De plaats in de oude Friesche
wetten, die dit toestaat, is merkwaardig voor onze kennis
van den oudsten tijd en een voorbeeld van oude rechtspoëzie, sterk afstekend bij wat wij van onze wetgevers gewoon zijn te ontvangen. Ik geef er hier een eenigszins vrije
vertaling van.
» Om drieërlei noodzaak mag de moeder het erf van haar
kind verkoopen. De eerste nood is : als een kind jong is
gevangen en gebonden weggevoerd, Noordwaarts over het
haf of Zuidwaarts over het gebergte, zoo mag de moeder
het erf van haar kind verkoopen, om haar kind te lossen en
zijn leven te redden. De andere nood is : als er dure jaren
komen en de heete honger over het land vaart, en dan het
kind van honger zou moeten sterven, zoo mag de moeder
het erf van haar kind verkoopen, en koopen voor haar kind
koe en koorn, om er het leven van het kind mee te redden.
De derde nood is : als het kind stoknaakt is en zonder
huis, en dan de duistere .nevel en de koude winter over de
muren klimt, zoodat ieder zich bergt in zijn hof en in zijn
huis en warme kamer, en het wilde dier opzoekt den hollen
boom en het luw van de bergen, om er zijn
n lijf te behouden;
dan weent en schreit het onjarige kind en, dakloos, wijst het
op zijn naakte leden, en op zijn vader, die hem raad zou
schaffen tegen honger en nevelkouden winter, maar die zoo
diep en donker met de vier nagelen onder eik en onder
aarde besloten en bedekt is ; dan mag de moeder het erf
van haar kind verkoopen."
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Men mag aannemen, dat sedert de elfde eeuw de geheele
kleistreek, voorloopig nog met uitzondering van de Middelzee,
in kultuur gebracht en hoofdzakelijk in grootere en kleinere
afgesloten hoeven- verdeeld was. Een netwerk van water
scheidde toen landen, dorpen en buurten van elkaar, en den
eenen buurman van den ander. Zoo zaten ze daar tusschen
zee en moerasveen, die eenzame vrijbuiters van het Friesche
strand. Geen graaf kon zich op den duur onder hen houden,
geen leenheerschappij zich hier volledig ontwikkelen. Vrij
ademden ze in hun ruime lucht en vrij blikten ze over hun
land'- en watervlakte. Drie eeuwen van treurige ervaring,
dertiende tot vijftiende eeuw, moesten over hun hoofd gaan,
eer zij den stoeren nek bogen onder het juk van den Rechtstaat.
Toch ontbrak in die anarchistische tijden niet elke band.
Het familieverband in engeren zin bleef bestaan met een soms
streng gewoonterecht. Alleen in de handeldrijvende steden
emancipeerde zich het individu, of liever de gemeenschap
emancipeerde zich van het individu, omdat zij niet langer
verantwoordelijk wilde zijn voor de handelingen van elk harer
leden afzonderlijk. Bij de boeren op het land merkt men in
de middeneeuwen van zulke beweegreden niets. Vandaar die
eeuwigdurende veeten tusschen familiën, buurten en dorpen.
Vereenigingsmiddelen in ruimer kring waren de dijk en de
kerk. In den strijd tegen de zee, die gedurig haar eigen
geschenk terugvroeg, stond de enkele machteloos. Het allen
gemeenschappelijk gevaar bracht er hen toe dijken aan te
leggen en te onderhouden. Het was een gewichtig werk.
Plechtig, als de eerste steen aan een kerk, werd de eerste
zode aan een dijk gelegd. En de onderhoudsplicht werd
nauwkeurig geregeld.
Soms al te nauwkeurig, en eigenzinnig stond dan de Friesche boer op zijn recht. . Meestal rustte de onderhoudsplicht
op den naastgelegen eigenaar of bezitter. Was deze onwillig
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of onmachtig, wie zou hem dwingen, wie hem vervangen?
En de geschiedenis verhaalt van een dwarskop, die verklaarde,
dat hij liever zijn land een lans hoog onder water zag staan,
dan dat hij zijn buurman ging helpen op den dijk.
Van de kerk en haar instellingen ging zeker in dezen tijd
de meeste vereenigende kracht uit. Zij had, het bleek hier
als overal in de middeneeuwsche maatschappij, de macht om
te binden op aarde. 't Was een macht die op grondbezit
rustte, maar die tevens aan meerder wetenschap en hooger
ideaal de stevigheid ontleende voor een bestaan van eeuwen.
Deze macht wist uit onhandelbare boeren bruikbare legertjes
van kruisvaarders te vormen en eenigen tijd bijeen te houden.
De groote kruisprediker Olivier van Keulen werd overal waar
hij kwam in het Friesche land, als scheidsrechter en vredestichter begroet. In dienst van deze zelfde macht werden op
vele plaatsen door de ingezetenen kerken gebouwd. Hier en
daar geen buurt zoo klein, of een kerkje maakte er een dorp
van. Onder leiding van een abt of ander geestelijke gaven
de boeren jaren lang soms hun geld en arbeidskracht. Voor
de oudste kerken van de elfde en twaalfde eeuw, waarvan
nog enkele zijn bewaard, haalde men de tufsteen uit Deventer,
die daar met vee en zuivel of de opbrengst daarvan werd betaald.
Toch was de macht der kerk, schoon de eerste in heel dit
tijdperk, niet alvermogend. De vrije boer, die geen leenman
wilde zijn van eenig wereldlijk heer, handhaafde ook zijn
vrijheid tegenover den geestelijke. Dat het opbrengen van
tienden hier ooit geregelde praktijk was, blijkt uit onze bronnen niet. Het is ook niet waarschijnlijk. De kerk had haar
bezittingen, de patroonsgoederen, en ook elk geestelijke had
zijn goed. Waarvoor zouden de boeren dan nog tienden
geven ? Die waren immers in Israël ingesteld, omdat de stam
van Levi geen erfdeel had aan het land. Bovendien werden
de geestelijken op de meeste Friesche dorpen door de gezamenlijke grondbezitters gekozen, en in den regel uit hun eigen
stand en omgeving. In de vijftiende eeuw begonnen ook de
burgers in de steden en de heerschappen op het land der
kerk haar oppermacht te betwisten.
6
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Het grootste grondbezit hadden gedurende dit tijdvak de
kloosters, die men het meest op de vette klei vindt. Omstreeks
1 500 bezaten ze overal een vijfde, een vierde, hier en daar
zelfs een derde van den bodem in vollen vrijen eigendom.
Bovendien hadden ze als inkomst van anderer eigendom zoogenaamde grondrenten of eeuwige renten : dat waren door
koop of schenking gevestigde lasten op bepaalde stukken
land. De eigendommen waren meest door schenking, voor
een deel ook door aanwas en aankoop verkregen. En wie
heeft, dien wordt gegeven. In slechte tijden, na overstrooming
of brandschatting, was het soms den verarmden kleinen boer
onmogelijk zijn schade te herstellen. Dan stak hij de spade
in den dijk, dat is verklaarde zich bereid om zijn land over
te dragen, om het als meier terug te ontvangen. En alleen
de kloosters waren in staat het over te nemen. Met hun rijke
bezitting, hun meer ontwikkelde bewoners, hun groot aantal
leekebroeders, zonder zorg voor een familie, verkeerden zij in
de gunstigste conditiën, om dijken aan te leggen, vaarten te
graven, de boerderij wat meer in het groot uit te oefenen en
de overproductie op de markt te brengen. De kloosterhoeven werden gedeeltelijk door leekebroeders, gedeeltelijk,
later werd dit regel, door gewone meiers of huurboeren bezeten. Waar de pacht nog geheel of gedeeltelijk in natura,
aan vee en zuivel en laken, werd opgebracht, werd dit door
de kloosterlingen, voor zoover het niet voor eigen gebruik
noodig was, te gelde gemaakt. In het laatst van de veertiende eeuw verbood de Utrechtsche bisschop nog de bewoners
van een Drentsch klooster, brood en boter op de markt te
verkoopen om voor dat geld iets anders in te koopen. Tot
zulk een verbod hebben de Friesche kloosterlingen van dien
tijd zeker veel meer aanleiding gegeven dan hun arme Drenthsche broeders. Maar misschien waren de eersten daardoor
gedekt, dat zij 't niet zelf deden. Zij lieten het door een
leekebroeder, een schipper of een koopman doen.
Na de kloosters is het voornaamste grondbezit van kerk
en geestelijkheid. Om i 5 oo hadden de meeste kerken meer
dan een geestelijke, op de grootste dorpen had men er zelfs

DE FRIESCHE KLEIBOER.

83

drie of vier. En ieder geestelijke was begiftigd met een
hoeve. Waarvan anders zou hij leven ? Als de geestelijke in
loco resideerde, wat niet altijd het geval was, dan woonde
hij ook op zijn goed of prebende. Met behulp van dienstvolk
of gezin gebruikte hij zijn , eigen hoeve. Zooals later nog in
arme streken vele predikanten, waren vele middeneeuwsche
geestelijken op de Friesche klei zelf boeren. En geheel naar
den zin der Friezen had de pastoor ook zijn vrouw, want
zonder boerin is een boer niet mogelijk.
Over den eigenlijken boerenstand beginnen eerst de oorkonden van de vijftiende eeuw wat meer licht te geven. Men
onderscheidde toen gewoonlijk drie standen onder de landelijke bevolking, voor zooverre die in aanmerking kwam.
Vooreerst de edelen of heerschappen, meest nog wel heereboeren. Dat zijn namelijk zij die minstens éen plaats van
1 oo of meer pondemaat (ruim 3o hectare) in vollen vrijen
. eigendom bezitten. Hebben zij veel plaatsen in eigendom,
dan kunnen ze aan elk van hun kinderen, als zij trouwen,
éen geven, totdat het jongste kind, bij voorkeur de jongste
zoon, de opvolger in zijns vaders goed wordt. i) Veel gebeurt
het ook in de vijftiende en zestiende eeuw, dat de vrouw
een plaats mee ten huwelijk brengt. Gaat de jonge familie
daarop wonen, dan noemt voortaan de man, en na hem zijn
kinderen, zich niet naar de plaats van zijn stamhuis, maar
naar de plaats zijner vrouw, waarop hij nu woont. 2) Heeft
de edele boer meer kinderen dan hoeven, dan moeten die
i) Het oudfriesche erfrecht bevoorrecht de zonen boven de dochters, en
boven zijn broeders den j ongsteen zoon. Ditzelfde verschijnsel heeft men ook
elders waargenomen. Of er een algemeen bevredigende verklaring van gegeven
is, is mij onbekend. Mij dunkt, de boven aangeduide verklaring is de natuurlijkste,
het best met gewoonterecht overeenkomende. Het hier veronderstelde gebeurt nog
elk jaar in den boerenstand, zoowel bij eigenerfden als bij huurboeren. Nadat
de oudere kinderen uitgehuwelijkt zijn, trouwt ten slotte het jongste, en neemt
de boerderij van de ouders over.
2) Dus niet naar den naam van de vrouw zelf, zooals in dergelijke gevallen
het ,Stamboek van den Frieschen Adel" beweert. Tot mijn verwondering heeft,
voorzoover mij bekend is, nog niemand in die bewering van het DStamboek"
een aanwijzing voor het bestaan van een oorspronkelijk matriarchaat in Friesland
gevonden!

84

DE FRIESCHE KLEIBOER.

er te veel zijn, 't zij getrouwd of ongetrouwd, bij ouders,
broeder of zuster blijven inwonen. Waar de grondslag van
het maatschappelijk bestaan een landhoeve is, is het niet
allen mogelijk een eigen huishouding te hebben. Tot in de
zestiende eeuw en zelfs later werd het hebben van een eigen
huis niet als onmisbare voorwaarde tot het stichten van een
boerenfamilie beschouwd. En als jonggezel op kamers gaan
wonen is iets, dat de boer nog niet begrijpt.
Er was in de middeneeuwen nog een andere uitweg voor
de kinderen van die edele boeren. Velen werden geestelijken
of gingen in een klooster. De zonen bezochten buitenlandsche
hoogescholen, en werden de leermeesters van hun -volk.
De meest vermogende edelen of heerschappen zochten,
vooral in de vijftiende eeuw, macht over hun omgeving te
verkrijgen. Zij bouwden sterke steenhuizen, stinzen, en roofden
en vochten naar hartelust, zonder dat het, zooals in Oostfriesland, iemand gelukte meester van allen te worden.
Vele van die edele geslachten stierven uit of verarmden.
Als een edele maar éen hoeve had en veel kinderen met
den lust om te leven, dan daalden die kinderen af tot den
rang van eigenerfden, en de kindskinderen waren soms maar
arme meiers of kooters.
Na de edelen worden altijd genoemd de eigenerfden. Zij
hebben een kleine hoeve van dertig tot vijftig pondemaat of
een gedeelte van een grootere hoeve geërfd. Als zij op hun
eigen wonen, huren zij vaak los land of het andere hun niet
toebehoorende gedeelte van de hoeve erbij. Deze eigenerfden
zijn niet wezenlijk van de edelen onderscheiden. Als de edelen
hebben zij vollen vrijen eigendom, zijn ze vrije mannen.
Maar verreweg de grootste klasse in de vijftiende eeuw,
en zeker al eeuwen vroeger, is die van de huislieden, ook
meiers of huurboeren en landzaten genoemd. Huislieden heeten
ze, omdat zij bezitters zijn van een huis met wat er in en
bij behoort, vee, landgebruik, landbouwgereedschap, enz. i)
i) Vele huislieden hadden ook nog wel een klein stukje land in eigendom, niet
groot genoeg echter om hen tot eigenerfden te stempelen. De oudere bronnen
geven zelfs aanleiding tot de opvatting, dat huisman eens de naam was voor den
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Evenals vee en huisraad werd het huis, nog in de zestiende
en zeventiende eeuw, als roerend goed beschouwd. De eigenaar van den grond was alleen landheer, geen huisheer. Elk
woonde in zijn eigen huis. Zoo wordt het ons ook begrijpelijk,
waarom de oude Friesche wetten als straf op verschillende'
overtredingen konden stellen het verbranden van het huis.
Geleerden op een gehuurd bovenhuis mogen dat een symbolische straf noemen, ten teeken dat de dus gestrafte buiten
de gemeenschap werd geplaatst ; anders dacht zeker daarover
de middeneeuwsche huisman.
Heeft de huisman dus een huis, land om te gebruiken moet
hij huren. Zelfs de stede of het land waarop zijn huis staat,
is niet zijn eigendom. Land en huisstede beide behooren aan
den grond- of landheer. In tegenstelling tot den landheer heet
de huisman of huurboer landzate, een naam later aan de
hoeve zelf gegeven en toegepast op alle niet-adellijke plaatsen. i)
Hij zit op het land, en als hij meier is van een klooster of
ander groot-grondbezitter, dan zal hij er allicht zijn leven lang
blijven zitten, en waarschijnlijk zijn kinderen na hem.
Het land of de hoeve door den huisman gebruikt, is zeer
verschillend van grootte. Er zijn er die twintig koeien houden,
er zijn er ook van zestien, twaalf, acht en minder.
Waren nu al deze huurboeren vrij ? Een moeilijke vraag,
omdat vrijheid een zeer betrekkelijk begrip is. Volgens de
opvatting van hun tijd waren ze vrij. Minstens sedert 1 zoo
beroemden de Friezen er zich op, dat zij allen vrij waren.
Hun vrijheid was spreekwoordelijk. Een Fries, die den kruistocht van 1218 beschrijft en verhaalt, hoe groot voor hem en
zijn gezellen, nadat ze lang op de zoute baren hadden gedobberd, het genot van zoet water was, maakt bij die gelegenheid de ondeugende, ietwat geblaseerde opmerking, dat goed
drinkwater minstens evenveel waard is als vrijheid.
Vanwaar die Friesche vrijheid, die toch voor de elfde eeuw
edelen, ten minste voor den eigenerfden man. Maar in de vijftiende eeuw was
dat niet meer de regel. Soms echter vindt men er huisman en huurlaan als tegenstelling.
i) Een adellijke plaats werd dan stal/ze genoemd.
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niet zoo algemeen was? Zeker is het moeilijk de verschillende
oorzaken hier juist te bepalen. Men moet rekening houden
met den eigenaardigen politieken toestand van het Friesche
land in de middeneeuwen, maar vooral, naar mij toeschijnt
meer dan tot dusver geschiedt, letten op de oeconomische
ontwikkeling.
Van de elfde tot de dertiende eeuw mag zich het Friesche
land, trots tijdelijke rampen, in toenemenden bloei verheugen.
De boer is er niet alleen boer, produceert niet slechts voor
eigen behoefte, maar ook voor de markt. Heel Westeuropa
bloeit op, en de Saksische graven van de elfde eeuw, de
Bruno's en Egberts ontsluiten Friesland voor 't wereldverkeer.
Zij slaan hier munt. Er is of komt handelsverbinding met
Engeland, met Vlaanderen en Frankrijk, met Nedersaksen
vooral: over Groningen met Bentheim en Munster, ter zee
met Bremen en Hamburg. Verder langs de zuidelijke wateren
met Utrecht, met Deventer vooral, waar men de hand reikt
aan Keulen en andere steden van den Rijn. Van de elfde
tot de dertiende eeuw moet op de Friesche klei een grooter
mate van welstand hebben geheerscht -dan in het lage waterland van Holland. De boerderij is er een winstgevend bedrijf,
een tak van nijverheid.
Zulk een toestand moet invloed uitoefenen op de kleine
pachters of hoorige lieden. Een winstgevend bedrijf heeft
altijd de neiging grootbedrijf te worden. De sedert de dertiende
eeuw op het Nieuwland aangelegde hoeven zijn dan ook gemiddeld grooter dan de hoeven op het Oudland. Dat wijst
toch op een reeds vroeger voorhanden streven der eigenaars
.naar vergrooting hunner hoeven. Wie twee zeer kleine hoeven
had, waarop hoorige lieden zaten, kon voordeeliger van die
twee één grootere maken en deze dan in tijdpacht geven. i )
Wat moest nu de eigenaar doen om dit te bereiken ? Volgens
i) De hier voor Friesland aangenomen ontwikkeling is hypothetisch. De groote
armoede aan oorkonden uit dien tijd maakt elk streng historisch bewijs onmogelijk.
Toch ontbreekt het niet aan aanwijzingen, en de ontwikkeling in het naburige
Saksen geeft aan deze hypothese steun. Men vergelijke Witlich, Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschland, Leipzig 1896.
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de uitdrukking van dien tijd moest hij de hoorige lieden vrij
maken i) dan kon hij verder met zijn land doen wat hij wilde.
Het is in 't wezen der zaak dezelfde handelwijze, die men in
het Friesland van de zestiende eeuw noemde : de landen vrij
maken of in vrijdom stellen.
Voor die vrijgelaten hoorigen openden zich verschillende
uitzichten. Voor een deel konden ze als pachters blijven
wonen, of een plaats vinden op nieuw ingedijkt land. Sommigen gingen met Vlamingen, Hollanders en Nedersaksen
het Noordelijk Duitschland koloniseeren tot in Pommeren toe.
Anderen vestigden zich in de steden of voeren ten oorlog.
Eindelijk bleven er nog de later zoogenaamde kooters of
keuterboeren over met een koe, een paar schapen of varkens,
om verder te leven van wat zij door arbeid bij de grootere
boeren verdienden. Zoo werd het van de elfde tot de
dertiende, zoo bleef het in de veertiende en vijftiende eeuw.
Het Friesche volk bleef een volk van boeren. Waar
vroeger visch gevangen en zout gewonnen werd, werden nu
ossen geweid. De Friesche lakennijverheid, van ouds beroemd,
was sedert de twaalfde eeuw door de Vlaamsche, later ook
door de Hollandsche en Engelsche overvleugeld. Af keerig
van het handwerk zag de vrije boer uit de hoogte op den
handwerksman neer. Nog in de dertiende eeuw moesten er
timmerlieden en metselaars uit Hamburg komen om hier een
klooster te bouwen. En hoe hartelijk de vrije Fries den
ambachtsman verachtte, leert ons een sage uit de vijftiende
eeuw. In het jaar 1414, zoo wordt verhaald, vingen de
inwoners van Bremen twee dappere jonge Friesche broeders,
Doede en Gerolt 2), die hun veel overlast hadden gedaan.
Hun vonnis werd geveld, hun hoofden moesten door het
zwaard vallen. Doede werd het eerst onthoofd en toen daarop
Gerolt het afgeslagen hoofd van zijn broeder kuste, werden
de Bremers zoodanig getroffen, dat ze hem de vrijheid
i) De tijd was voorbij, dat een slaaf de waarde had van een paard.
Twee Oostfriezen natuurlijk, maar 't verschil tusschen Oost- en Middenfriesland (dit heette toen in Holland ook Oostfriesland) was nog niet zoo groot als
honderd jaar later.
2)
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beloofden, als hij in Bremen wilde gaan wonen en met een
eerbare burgerdochter van Bremen trouwen. Maar de hooghartige Gerolt zeide : Ik ben een edele vrije Fries, en wil
van uw stad en van uw bontmakers- en schoenmakersdochters
niets weten. Toen moest ook zijn hoofd vallen.
In zulk een boerenstaat was bijna het eenig bezit landbezit. Heer was er de landheer. z) Kapitaal werd er in land
belegd, omdat men, zooals de Friesche wetten het zeer juist
uitdrukken, van land wel rente ontving, maar van geld niet.
Men kocht daarom land of grondrente. Koop- en huursommen
werden gewoonlijk in geld genoemd, maar konden veelal,
ten minste ieder voor een derde, met vee of laken worden
betaald. Was de trots van den man een groote veestapel
op zijn land, de trots van de vrouw was zeker een groote
voorraad van gesponnen en geweven stoffen.
Veeteelt en zuivelbereiding was tot 1500 overal nog de
hoofdzaak. Er zullen weinig plaatsen zijn geweest, waar de
landbouw reeds een derde van den bodem besloeg. Waar
men echter tegenwoordig alleen veeteelt vindt, in 't zuiden
van Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, een gedeelte van
Baarderadeel, Hennaarderadeel, Wymbritseradeel, Rauwerderhem en Idaarderadeel, daar vond men om 15 0o bij de meeste
hoeven ten minste éen stukje bouwland. De beteekenis
daarvan is duidelijk. Elke plaats lag toen nog meer op zich
zelf, maar sedert dien tijd is er verdeeling van den arbeid
gekomen. Zooals de Zwitsers sedert de veertiende eeuw meer
uitsluitend veeboeren werden, zooals de bewoners , van de
Aziatische vlakten in onze eeuw hun graanbouw inkrimpen,
zoo ging het ook in de genoemde streek met onze Friesche
boeren. De veeboer kon voortaan zijn levensbehoeften voordeeliger bij den op geschikter grond gezeten bouwboer of
van den kleinen koopman halen dan uit zijn eigen verwaari) Men vatte dit op in maatschappelijken, niet in publickrechtelijken zin. De
eigenlijke grondheerlijkheid bleef als het leenstelsel in volle ontwikkeling in
Friesland bijna onbekend. Slechts bij uitzondering had een klooster de recht.
spraak over zijn meiers. Maar de Friesche rechtsgeschiedenis is zoo goed bekend,
dat ik daarop in deze Schets niet behoef in te gaan.
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loosd stukje bouwland. Hij gaf dus in den nieuweren tijd
den landbouw geheel op, terwijl de landbouwer altijd wat
vee bleef houden om de mest.
Veeboeren waren ze te voren allen. Toch kan men, ten minste
in de veertiende en vijftiende eeuw, weinig sporen van bloei
ontdekken in het bedrijf. Om 1400 was 't Friesehe vee lager
in prijs dan dat van Utrecht en Overijsel.. De vijftiende eeuw
met haar eindeloóze twisten tusschen Schieringers en Vetkoopers was ook te onrustig voor 't boerenbedrijf. Wel begon
de uitvoer van vee naar de Noordhollandsche markten, maar
de heerschende anarchie maakte handel en bedrijf onzeker,
Koeien en schapen rooven, akkers verwoesten, was aan de
orde van den dag. Boeren die in of bij de steden woonden,
brachten in den zomer 's avonds het vee in de stad, om het
den volgenden morgen weer in de weide te laten. En dat
niet uit gewoonte, maar wel bepaald voor de veiligheid.
Behalve paarden, runderen en schapen hield men tot in
de zestiende eeuw nog wel gevogelte op de klei. Langs den
rand, op de grens van het waterland, waren veel eendenkooien. Maar overal hield men ook ganzen en zwanen. Zwanen
waren er toen misschien nog meer dan er nu eenden zijn.
De plompebladen, waartusschen de zwanebloem bloeit, werden
in het Friesche wapen geplaatst en zwanehalzen prijkten als
ornament op de boerenschuur. i)
De landbouw, schoon nergens de hoofdzaak, is zeker in
dit tijdperk aanmerkelijk toegenomen. Vermeerdering van
bevolking maakte dat noodzakelijk, verbetering van den
waterstaat maakte het mogelijk. Op de hoogste en best
bedijkte landen konden al wintervruchten worden gebouwd.
Althans voor zomergewassen konden ook lager gelegen akkers
t) Tot in onzen tijd vindt men er die zwanelialzen, evenals de aardekopen
in Saksische streken. Archaeologen nemen gewoonlijk tot verklaring van zulke
gebruiken de mythologie te baat, maar worden zoodoende zelf mythologen.
Waarom wijdt de heidensche Saks zijn paard aan de godheid ? Omdat het paard
het beste is wat hij heeft. Waarom versiert hij zijn huis met paardekóppen ?
Omdat het paard het beste is wat hij kent. Voor beide verschijnselen dezelfde
reden. De mythologie kan ons wel iets leeren, niet verklaren. Veeleer moet zij
zelf uit volksgebruiken en -- begrippen worden verklaard.
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onder den ploeg worden gebracht. Sedert de vijftiende eeuw
toch waren er watermolens in gebruik.
Zoo nam de arbeid van den boer en zijn dienstvolk aan
omvang toe. De drukste maanden van het jaar waren Juli
en Augustus, de tijd van hooi- en graanoogst. Voor ieder
was er werk, ook voor koster en dorpsrechter. Dan stonden
de scholen stil en dan rustte het recht. Want men had zelfs
geen tijd om zich aan het recht te vergrijpen.
Voor het bergen van zijn hooioogst had de Friesche boer
alles over, zelfs zijn vrijheid. Het jaar i 500 leert ons dat.
De hertog van Saksen had Friesland gekocht en onderworpen,
zijn zoon daar als stadhouder gelaten, en was zelf naar zijn
land teruggetrokken. Maar al spoedig werd de jonge stadhouder, omdat hij naar hun oordeel te veel belasting vroeg, door
de Friesche boeren binnen Franeker belegerd. Toen de hertog
dat hoorde, kwam hij met een leger uit Saksen om zijn zoon
te ontzetten, en de Friezen te tuchtigen. Op weg naar
Friesland bleef hij echter in Groningen liggen tot het begin
van den hooioogst, wel wetende wat er dan zou gebeuren.
De boeren voor Franeker werden ongeduldig, zij wilden hun
hooi niet laten verrotten en gingen naar huis. Wat er bleef,
enkele heereboeren misschien en een troep vagebonden, het
was lui gespuis, elken dag dronken, dat op den loop ging,
toen de hertog van Saksen verscheen.
De oude dapperheid der Friezen, zoo die nog bestond, was
in dezen ' tijd van betaalde landsknechten, geweer en kanon,
van weinig nut. Met zijn polsstok, waarmee hij over zijn
land stapte en over zijn slooten sprong, ging de boer op den
vijand af. Geen wonder, dat dit wapen dienstiger bleek te
zijn op de vlucht dan bij den aanval. Meer dan ooit was
het Friesche volk een volk van boeren, niet bestemd om de
wereld te ontdekken of te veroveren.
Het is zeer moeilijk ons een juiste voorstelling te vormen
omtrent het huiselijk en maatschappelijk leven van de Friesche
boeren in de middeneeuwen. Oorkonden en kronieken geven
weinig licht, meestal moet men uit latere toestanden een besluit trekken ten opzichte van vroegere verhoudingen.
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De ontwikkeling van het Friesche boerenhuis is doorzichtig,
al is het onmogelijk van elke wijziging tijd en plaats van
oorsprong te bepalen. Het oudste gedeelte, het woonhuis,
vertoont duidelijk den Frankischen grondvorm. Stal en schuur
hebben zich, misschien onder Saksischen invloed, niet zonder
eigenaardige wijzigingen ontwikkeld. Het Saksische huis heeft,
zoover men het historisch kan nagaan, alles onder één dak,
bij het Friesche is dit anders. De Friesche schuur is een
vereeniging van stal en hooiberg. En hoe verder men terug
gaat naar de middeneeuwen, des te meer gebouwen en bijgebouwen vindt men op het Friesche boerenerf. Dit laat zich
slechts zoo verklaren, dat men in de middeneeuwen bij vergrooting van de hoeve of uitbreiding van het bedrijf naast
of tegen de oude gebouwen aan nieuwe plaatste. Bij den
kleinen boer bleef natuurlijk de oude, eenvoudige vorm het
langst bestaan. En zooals de gewone boer bij uitbreiding
van zijn bedrijf zijn stallen, schuren, melk- en karnkamers,
enz. vergrootte of vermeerderde, zoo vermeerderde en vergrootte
de heereboer zijn woon- en andere vertrekken, totdat stal en
schuur achter de groote voorhuizinge verdwenen.
De vorige eeuw reeds miste, wat de kleistreek betreft, het
veelvormige, dat de latere middeneeuwen, de zestiende en
zeventiende eeuw kenmerkte, en dat men nu nog in minder
ontwikkelde Friesche streken terugvindt. In de vorige eeuw
bracht men alles tot voorhuizinge en schuur, en het streven
van deze eeuw is ook die beide onder één dak te brengen.
Dit is doelmatig en goedkoop, maar mooi is het niet. Zoo
verdwijnt ons oude Friesche huis en wordt, althans uiterlijk,
aan het Saksische gelijk. Maar inwendig toont het overal
de sporen van zijn afkomst, zoodat men het onmogelijk als
een wijziging van het Saksische huis kan beschouwen. i)
Daar men op de klei geen hout had, en dit uit de Friesche
i) Dit doen nu nog August Meitzen en andere Duitsche autoriteiten, van wie
men wel moet aannemen, dat zij nooit een echt Friesch boerenhuis hebben gezien. En dat, terwijl reeds voor ruim tien jaren Rudolf Henning, uit zeer
onvolledige gegevens, zoo goed het karakteristieke van het Friesche huis heeft
gevat!
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wouden of van overzee moest halen, begon men hier vroeger
dan elders op het land met baksteen te bouwen. Toen men
voor een kerk of toren nog den ouden eerwaardigen tufsteen
aanvoerde, liet de boer reeds tichelen uit zijn eigen kleiland.
Ten minste het woonhuis van de rijkere boeren, misschien
ook de muur van den koestal, werd uit baksteen opgetrokken.
Hooiberg of schuur bleven langer van hout en met stroo of
riet gedekt. Maar dat er in de middeneeuwen reeds veel
steen werd gebruikt, blijkt wel daaruit, dat men op vele
dorpen de sporen van oude tichelwerken kan ontdekken.
Van kleeding en uiterlijk der Friesche boeren uit dien tijd
weten we weinig. Op een dertiende• eeuwsche muurschildering
in den dom te Munster komen boeren en boerinnen uit
Friesche gouwen voor, die vee, zuivel en eieren aan den
bisschop aanbieden. In hoeverre zij daar, afgedacht van alle
latere »opfrissching", naar waarheid zijn afgebeeld, kunnen
we niet controleeren. Realistisch is in elk geval de voorstelling niet. De menschen zijn er eens zoo groot als hun
paarden en koeien en dragen hun wolvee op de handen als
de goede herder het zwakke lammetje doet. Dan heeft men
in het Friesch Museum een copie van een oud schilderstuk,
naar het heet van 1420, een Frieschen maaltijd voorstellende,
minstens honderd jaar jonger en voor onzen tijd niet te gebruiken. En, om ook het nieuwste te noemen, in het bekende
werk van de Roever en Dozy (Het leven van onze voorouders) komt een plaat voor met het onderschrift : Friesche
kleederdracht i 5e eeuw. Ze is voor ons doel onbruikbaar.
Half gefantazeerd, half een voorstelling van Oostfriesche
kleederdracht uit het begin van de zestiende eeuw, zooals
die in ons Friesland wellicht nooit en zeker niet in de vijftiende eeuw in gebruik was.
Dit weten we, dat in de vijftiende eeuw al voortbrengselen
van Hollandsche nijverheid werden gedragen. Engelsch en
Hollandsch laken werd er ingevoerd. De boerinnen droegen
hoofddoeken en bruine Leidsche of roode Hoornsche rokken,
de voornaamste ook al pelswerk.
Het voedsel van de boerenfamilie bestond natuurlijk hoofd.
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zakelijk uit wat zij zelf produceerde. Tarwebrood bleef ongekende weelde, roggebrood een lekkernij, ten minste tot in de
dertiende eeuw. Boonen werden meer gegeten dan erwten.
De meesten konden tevreden zijn met haver- of gerstebrood
en boonen. Bij 't brood gebruikte men zout, boter of schapekaas, zeker niet meer dan één zuivel tegelijk. Koeiekazen
werden nog in de zestiende eeuw alleen voor den uitvoer,
niet voor eigen gebruik gemaakt. De gewone drank was hui
of karnemelk. In het laatst van de vijftiende eeuw woonde
er te Sneek een klein heerschap, een echte ouderwetsche
Fries, een meester in het ruiten en rooven, die nooit bier
dronk, maar alleen karnemelk, »want hy ghien bier mochte
verteren." Bier was dan ook voor bijzondere gelegenheden
bestemd, voor oogstfeesten en slachtmalen enz., die de buren
gemeenschappelijk hielden, 's zomers op het veld en in den
herfst of winter bij den haard. Het bier werd uit gerst of,
althans gedeeltelijk, uit haver gebrouwen. Als de groote
boeren van de zestiende en zeventiende eeuw bier voor hun
knechten en arbeiders brouwden, lieten ze er altijd nog wat
haver bij doen.
De middeneeuwsche boer wist overvloed te hebben, maar
ook gebrek te lijden. Na een goeden oogst was er volop te
eten, maar bij misgewas, overstrooming of brandschatting
kwamen er hongerjaren. Dan moest men van vleesch, visch,
eieren, oesters, enz. leven. Er werd wel koren uit de Oostzee
gehaald, maar dat was voor de meesten te duur. Zelfs eigenerfden moesten gebrek lijden, laat staan huurboeren en arbeiders. De rijke kloosters hielpen, zoolang hun mogelijk was,
maar als in den barren winter hun voorraad uitgeput raakte,
dan moesten velen ellendig omkomen. Ook wettelijke maatregelen werden genomen om hongersnood te voorkomen.
In 1482 verboden Oostergo en Westergo den uitvoer van
graan. Van 1487 tot 1489 was er weer dure tijd. Toen
klaagde het volk, dat het lichte geld daarvan de oorzaak
was. Het geld werd in 1490 afgezet, maar in 1491 was
alles weer even duur. Niets hielp. Een volk met zoo weinig
ontwikkeld ruilverkeer is elk jaar afhankelijk van zijn oogst.
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En volgen er slechte jaren op elkaar, dan is de ellende niet
te overzien. Iedereen is boer, en men sterft van honger I
Bij dit geringe ruilverkeer leefde de boer meest op
zich zelf. Zijn buren had hij echter noodig, meer dan nu.
De buurt trad soms als eenheid op. Water was niet zoo
goed te scheiden als land, en dus was het vischrecht en het
houden van eenden en zwanen veelal onverdeeld bij de buurtgemeenschap. In den oogst en bij andere gelegenheden
hielpen de buren elkaar en waren ze samen vroolijk.
Dan volgde de dorpsgemeenschap. Daar was de kerk en
het lage gerecht. In het dorp stond de korenmolen, meestal
eigendom van kerk of klooster, waar men het koren moest
laten malen, als men het zelf niet meer deed. In het dorp
woonde de brouwer, die tweemaal in 't jaar bij de boeren
rondging, Nov.—Dec. en Februari—Maart, om te brouwen
waar men het zelf niet meer deed. In het dorp woonde de
wever, die werkte voor hen die zelf niet meer weefden. En
ook nog andere ambachtslieden woonden er in het dorp, maar
meestal hadden ze buiten hun ambacht een kleine boerderij.
Veel verder dan zijn dorp reikte de gezichtskring van den
gewonen boer niet. Enkele malen in 't jaar moest hij zijn
overproductie op de markt brengen. Zijn waar rechtstreeks
aan den vreemdeling te verkoopen, werd hem door de burgers
van de steden belet. Iedere • stad trachtte voor haar omgeving
het stapelrecht, dat is de voordeelen van den tusschenhandel
voor haar burgers te verkrijgen. Het was een casus belli voor
Leeuwarden, als de Sneekers het waagden in haar omgeving
boter van de boeren te koopen.
In de Friesche steden had men naast en onder kooplieden
en handwerkers in de vijftiende eeuw nog veel boeren. In
den zomer als 's morgens de zon opging en de stadspoorten
werden geopend, kwamen het eerst de melkmeisjes naar
buiten, soms verschrikt door een vijandelijke troep, die in 't
donker van den nacht tot voor de muren der stad was geslopen, om ze bij verrassing te nemen.
Alleen in een boerenmaatschappij met weinig ruilverkeer
was zulk een eeuwenlange oorlog tussoeiaiiniliën, buurten,
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dorpen en steden mogelijk. Bloedig waren ze gewoonlijk
niet, die twisten tusschen de zoogenaamde Schieringers en
Vetkoopers. De boer was ruw en roofzuchtig, maar niet
bloeddorstig, en niet buitengewoon moedig. Ontmoetingen,
waarbij meer dan één doode viel, worden door de kronieken
van dien tijd vereeuwigd. Meer om het goed dan om het
leven van zijn tegenstander was het den boer te doen. Het
liefst ving hij hem levend om een goed losgeld te verkrijgen.
Toen hier in 't begin van de zestiende eeuw Geldersche en
Bourgondische huurtroepen tegenover elkaar stonden, toen
werd ' er anders gevochten dan vroeger tusschen Schieringers
en Vetkoopers. Een heereboer, tijdens de binnenlandsche
onlusten opgegroeid, strijdende voor de Gelderschen, viel den
Bourgondiërs in handen en werd veroordeeld tot het zwaard.
Volgens de overlevering verklaarde hij toen heel naief, niet
te weten dat het zoo toeging in den oorlog. Als hij dat
geweten had, zou hij zich vermoedelijk niet zoo spoedig
hebben overgegeven, in vertrouwen dat zijn familie hem wel
zou loskoopen.
Een beeld van Friesland bij 't begin van de zestiende eeuw
kan niet anders dan treurig zijn. De Fries wilde vrij zijn,
door niemand onderdrukt, maar bleek zichzelf niet te kunnen
beheerschen. Niets doet ons beter de armoede van het toenmalige Friesche land en de onmacht van zijn boerenstand
zien dan de kolonisatie van Het Bildt. Dit, het laatste gedeelte van de Middelzee, werd om i 500 door Hollanders
ingedijkt en in kultuur gebracht. De Hollanders, vooral de
bewoners van de Zuidhollandsche en Zeeuwsche eilanden,
verstonden reeds veel beter dan de Friezen de kunst dijken
aan te leggen en het land te bewerken. Hun voorbeeld prikkelde nu de Friesche boeren tot navolging. En veel veranderde hier in de zestiende eeuw. i)
i) Meer bijzonderheden dan ik hier in een Schets kon geven vindt men in
het, belangrijk artikel van Prof. Blok: Studien over Friesche toestanden in de
Middeleeuwen in Fruin's .8ijdiragen, 3e Reeks, 6e Deel, ie Nl. (1890).
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Mie had 't dikke boerenjoggie 's morgens als ze naar school
ging, al vaak zien slenteren langs de lage huisjes van de
nauwe straat of stilstaan voor de ruitjes van een speelgoedwinkel. Hij liep haar altijd uit den weg wanneer ze naderbij
kwam om hem aan te spreken. En als ze 's middags vrij
was, keek hij bloó een andere kant uit, wanneer zij knikte
of hem wenkte om wat bij haar in huis te komen.
Hij kwam van 't land, uit een verarmde boerderij. Zijn vader
was daar doodgegaan en met hem alleen gebleven, had de
moeder in de stad een melk-nerinkje opgezet.
Het bleef hem vreemd in 't nauwe straatje, waar hij geen
aarde, gras en koeien zag. Schuw en schuchter liep hij rond
en bleef meest voor een speelgoedraampje staren, vlak over
zijne woning. Met de kinderen uit de straat dorst hij niets
te beginnen ; vreemd zag hij naar hun rumoerige baldadigheid.
Mie, die een eindje verder woonde, had schik in zijn
boersche onnoozelheid. Ze zou hem graag goedig willen
troosten en laten praten over zijn boerderij en zijn dooien
vader. Maar steeds ontweek hij haar, wanneer ze op hem af
kwam. Het duurde lang, totdat zij zich op een dag heel
sterk voornam, onverwacht achter hem te sluipen en vast te
houden als hij weg wou loopen.
Ze ging zich eventjes verschuilen achter hare deur toen hij dien
ochtend uit zijn huisje drentelte en weer voor 't winkelraampje

KINDEREN.

97

aan de overzij ging droomen ; zijn dikke knuistjes in zijn zak,
de vervelde, bonte muts diep naar beneden. Met weifelende
oogen zag hij rond of ergens hindernissen waren.
Mie, die achter 't deurtje onzichtbaar bleef, sloop ongemerkt
naar hem toe en stond ineens vlak achter hem. Met radde,
vriendelijke egon ze hem te overvallen:
»Mooi hè ? .....Zie j e die leuke soldaatjes daar ?"
Hij merkte dat het te laat was om weg te loopen en zij
bleef breed achter zijn rug om hem dadelijk tegen te houden.
Hij trok nu maar een verlegen lachje en zag onrustig naar
zijn huisje aan de overzij. Met zijn linkerklomp ging hij langs
de steenen vegen en met zijn vingers plukken aan een knoop.
In angstig wachten bleef hij zwijgen.
Mie zag hem goedaardig in de lauw-blauwe oogen en vroeg
met zachte vriendschaps-stem:
»Hoe heet je, zeg?"
»Ikke ? .... Koo", zei hij met een gewrongen lijf-draai.
»Ik heet Mie."
......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»Ik heb je al dikwels zien loope, maar je ging tellekens
weg as ik bij je kwam ; ik zal je niks doen hoor 1"
En plots was zijn bloóheid, door haar zachten drang verzwakt
en met afgunstig-sterke stem, verscherpt door een hoofdknik,
brak hij los:
»Wij hebbe koeie gehad!"
» Koeie ? Wat dee je daarmee ?"
» Wel tien hadde we d'r hoor 1 En die mog ik aaie en
dan deeë ze me niks. Vader het me d'r wel es opgezet."
Hij werd weer stil en zag met starre boeren-blik Mie in 't
slim gezicht. Ze lachte erom en bedacht wat ze daar op
zeggen moest.
» Heb je veel vriendjes?" vroeg ze maar.
»Nee, ik niet hoor!"
»Ik wel honderd."
»Wat mot je daar mee doen ?"
»Nou, spele en pret make. Wil je strakkies een beetje
meedoen ? Wat heerlijk hoor!"
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»Och ja... ."
Hij draaide weer en ging haar nu sterk en strak in 't gezicht van oud wijfje zien:
»Laat je tande 'es kijke", zei hij kort-af.
Mie trok haar dunne lipjes op en liet hem zien op een rij
gebroken en vergeelde puntjes.
»Mijne zijn veel mooier hoor l"
Hij ontblankte een reeks scherp-harde kattetandjes en
lachte haar met meerderheids-oogen uit.
» Nou en doe jij je Sinni-Klaas muts 'es af 1" vroeg Mie
hem ineens.
Hij trok 't platte, bonte ding naar beneden en stond in
zijn verbleekte varkenshaar.
Toen lichtte zij haar simpel, zwart kastoren hoedje van haar
bruin krullen-hoofd:
»Zie je, wat ik een mooie hare heb, aapie?" en ze stak
even haar tongetje uit.
>)O, jij bent ook een meissie.... Ik ben veel dikker".
»Krijg je dan zooveel boteramme?"
» Zooveel as ik er lus"..
» Ik ook.... Ik krijg Zondags een stuiver in me spaarpot
en dan mag ik nog drie cente verkoope".
Ze zetten hun hoed en muts weer op en bleven naar de
ruitertjes, trommels en poppetjes kijken achter 't kleine stuiversen dubbeltjes-raam.
Mie begon weer 't eerst na wat gedraai en onhandig zwijgen:
»Krijg je wel 'es slaag van je moeder ?"
»Ja, as ik kwaad doe".
» Ik loop hard weg as ze me wille pakke".
Hij begon haar langzaam-aan te vertrouwen en keek kalm
en vredig in haar vlug-bruine oogen. In een week gevoel
van vriendschap wou hij haar zijn geheimen vertellen, die hij
anders koppig verborg. Hij ging een beetje dichterbij haar
en vroeg met geheimzinnigen nadruk:
»Ben jij bang voor de duvel?"
» Hahaj emiet l Denk je dat die d'r is ?"
»ik bin d'r bang voor. . . Hij zat bij ons 's nachs in de boonre''.
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»En is ie wel 'es bij je gekomme ?"
»Nee, ik kroop onder de dekes hoor 1"
» Och, d'er is niks van waar, de duvel bestaat geneens,
kind l"
» Welle, moeder zeit 't me zelf. Hij hêt een staart en vleugels en horentjes".
»Ik zou 'em een slag op z'n kop geve, as die bij me kwam
en 'em dan met een mes vermoorde".
»De duvel is zoo sterk as honderd paarde hoor l Je ken
'em nooit an.... Vader was ook bang dat ie bij 'm zou
komme".
» Hêt ie je vader meegenome ?"
»Nee, die leit in een kist hoor !"
»Hè-je gehuild toen die dood was ?"
» Ikke niet, moeder alleenig.... Ik mog mee in een koes
met fleweele bankfes".
»Wat deeë ze toen met je vader?"
»Ooo, ze brochten 'm achter de kerk en daar deeë ze 'm
in de grond .... moeder zeit dat ie nooit meer d'r uit komt".
»Vin je 't lekker dat ie dood is?"
» Ikke niet. Nou benne de koele weg en mag ik niet mee
na de beestemart. S'ochens mog ik mee in 't sjeesie en
dan ging ik bij oom Teun met de varrekens spele".
»Wat dee je dan?"
»0, dan zette ik ze papiere steekies op en dan ginge ze
schreeuwe".
» Wou je dat je d'r nog woonde?"
Ja, knikte hij.
» Wat mot je nou bij je moeder doen?"
»Niks. De kachel anmake, dan krijg ik een beetje olie
s'ochens en dan gaan ik weitebrood hale en dan mag ik op straat".
» Ik ga s'ochens na school toe, zei Mie, dan leer ik leze
en schrijve. Ken jij dat ook ?"
» Nee, ik ken niks hoor!"
»Ken je niet eens Fransch ?" blufte zij.
Hij trok een verlegen lachje en zei maar:
» Ikke ken • aardappelen spitte en de 'kachel- uithale".
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Mie had er pret in en tilde hem plotseling om zijn middel
van den grond, in moederlijk goedige stemming.
Hij lachte er om en was nu geheel zijn boerenbeduustheid
kwijt. Hij vroeg of hij met haar mee mocht in huis, om een
beetje te spelen.
i Ik heb soldaatjes en kannonnetjes, hè-jij 'die ook?"
» Nee, ik heb poppe en een keuken .... dan kanne we
kokkie spele, hè ?"
Langzaam, zijn ruige handjes in zijn kleine werkmansbroek,
liep hij met haar mee naar de overzijde. Voorzichtig stapte
hij haar achterna, 't helder, zanderig portaaltje door, naar een
klein, eenzaam achterhokje. Het was de speel- en de slaapkamer
van Mie. Er lag over den grond goedkoope rommel : poppenlappen, keukenpotjes, naaigereedschap. In een hoek haar
smal ledikant, dat ze zelf moest afhalen en opmaken.
Ze kwamen binnen en Mie ging even zien wie er thuis was.
Maar ze vond niemand.
» Gelukkig, anders wil moe 't weer niet hebbe .... nou, die
heele kamer is van mijn. Kijk 'es, drie poppe, één, twee,
drie, en die hoedjes en jurrekies heb ik allemaal zelf gemaakt
hoor.... Zie je, die pop ken. slape, as je 'm op zijn rug legt,
leuk hè ? .... en dat is de keuke .... die heb ik voor me
verjaring gekrege van me oome .... Zie je 'm daar staan ? ... .
Verlede Sinni-Klaas heb ik stroop en suiker in de potjes gekrege en krentebrood en koek en sjikkelade en toen ware
d'r wel honderd vriendjes van me.... we hebben toen vijftig
cente snoepgoed gegete .... van alles hadde we .... drop en gekleurde klokkies en balletjes en taartjes .... as ik jarig ben dan
mag je óók komme zeg, dan krijg je zooveel as je maar op
ken.... Kijk 'es en dat is een doos vol met plaatjes....
Die ruil ik op school voor een grift of een hallevie.... Nou
mag jij d'r twee uitzoeke, hè ? Maar die en die mag je niet
hebbe hoor, die vin ik zelf veel te mooi.... Daar, die twee
meissies op de • wip en dat jongetje met z'n bloempies. ...
die ken je ophangen bij je bed, kijk maar, daar hange ze
bij mijn ook, an de muur. Bê je nou niet blij ? Strak krijg je
nog veel meer van me hoor 1"... .
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Hij stond alles rustig en zwijgend aan te zien en te hooren,
overbluft door 't radde gepraat en geloop van Mie en de
rommel die hij overal zag liggen.... Hij nam de poppen en
platen die zij voor z'n gezicht hield kalm aan en lag ze
weer naast zich neer op de tafel. Mie rende maar door
't kamertje heen, bij elkaar rapend alles wat hem in de illusie
van haar rijkdom kon brengen.
Het meeste plezier had hij in 't keukengerij, de kannetjes,
keteltjes met kraantjes en schaaltjes, die hij klaar ging zetten
en regelde op de plankjes.
»Wat zulle me nou gaan spele ? Winkeltje?" vroeg Mie, toen
ze alles had laten zien en verteld. » Dan mot jij hellepe achter
de toonbank hoor 1 en dan kom ik koope .... zie je, dan
mot je net doen of je wat in een zakkie gooit .... Kom
hier, eerst de winkel effe in orde make."
Ze zette de blikjes en kannetjes naast elkaar op de planken, de weegschaal en de gewichten op de toonbank en trok
Koo toen dichtbij.
»Zie-zoo, nou mot je net doen of je de kruienier bent.
As ik binnekom mot je je muts afneme en vrage » wat blieft
u juffrouw?" Nou, vooruit, da's wat lollig hoor!"
Ze ging even 't kamertje uit en kwam dadelijk weer terug.
Hij bleef onhandig en verwonderd bij de tafel waarop 't winkeltje stond.
»Tingelingeling", riep Mie aan de deur .... »Volllek !"
Hij bleef dom kijken en zei geen woord.
»Zeg nou : dag juffrouw, wat blieft u, jonge 1" fluisterde
zij driftig.
Hij zei 't, kleurend en zacht en langzaam.
»Mag ik 'n ons kruidnagele en een stuiver balletjes-blauw
van u hebbe ?"
» Neem nou een bussie en weeg 't af ...." zei ze er nog
eens gauw tusschen door.
Onhandig begon hij te scharrelen met een busje en de
weegschaal.
»Mooi weer hè méheer ?" vroeg ze toen.
»Hi, hi," deed hij zwak.
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»Neem nou verdikkie een papiertje om 't in te doen,
stommert," helderde zij hem weer op ondertusschen, toen hij
als een dwaze bleef rondzien. Ze liep zelf maar even naar een
hoek en draaide een zakje:
»Bier, gooi 't daar nou in leeg."
Hij gleed met een leege bus even over 't papiertje heen en
wou 't haar geven.
»Asseblieft," zei hij met een boersch gebaar.
» Nou, ik kom niet meer bij je koope, hoor menheer 1 Je
ken de mensche niet eens bediene. Wacht ! zal ik nou een
beetje stroop uit de keuke van me moeder gaan hale ? Dan doen
we net of 't vleesch is en dan gane we heerlijk ete, hè?
Wacht even, dan kom ik dadelijk werom".
Ze liep in snelle bereddering met een paar kannetjes en
schaaltjes 't portaal in, naar de keuken toe, om een paar
lepels stroop uit de kast te gaan stelen. Ze wist dat
moeder het zien zou en haar ranselen daarna .... maar ze
zou 't heel voorzichtig nemen en volhouden later dat er
dieven in huis waren geweest. Ze draaide 't stroopkastje
open, klom op een stoel en liet een dikke straal uit het
tuitje vloeien op den schotel die zij er onder hield. Een
handje grauwerwten en wat zout deed ze toen nog op de twee
tinnen bordjes, haar kannetje goot ze vol water, alles zette
ze weer recht, en voorzichtig met haar vracht strompelde zij
naar achteren toe.
Hij stond tevreden te kijken en speelde met de pop die
zijn oogen open en dicht kon doen..
»Mag ik die hebbe ?" vroeg hij toen ze met 't rommeltje
binnenkwam.
»Ben je mal? Die mag ik niet weggeve hoor .... hij kost
drie guldens in de winkels."
»Zal ik z'n ooge uitsteke met me nagels ?"
»Ja, as je dat durft, dan sla ik je dood hoor 1"
Ze zette haar lading neer op de tafel en nam hem de
pop uit zijn vingers, die klaar waren om wreede dingen te.
doen. Voorzichtig troostte zij en lag het ding in een
wiegje.
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»Zoo, ga jij maar slape hoor 1 Wille ze je vermoorde ? Wees
maar niet bang hoor, moetje zal wel op je passe.. Dag schat."
Ze zoende de pop op voorhoofd en wangen en ging met
veel drukte haar keukenboeltje op tafel beredderen.
»Zie-je, nou zulle we eerst de tafel dekke en 't vleesch
late koke."
Ze nam het schoteltje stroop en zette dat op een fornuisje
uit de bazar .... Ze zocht een paar poppedoeken bij elkaar
en dekte daarmee een hoek van de tafel. De bordjes met
boonen en zout werden daar neer gezet .... Vorkjes en
messen en glazen groepeerde ze netjes .... Leege potjes en
schaaltjes werden overal tusschen gezet.... Er achter plaatste
zij nog haar grootste pop, die onbewegelijk er overheen keek.
»Zoo, ga jij maar vast zitte .... nou mot je net doen of
je rijk bent en of je heerlijk ete krijgt hoor ! zei ze tegen Koo.
Hij plakte zich gemoedelijk neer op de stoel, die zij klaar
had gezet en deed maar wat zij van hem wou.
»Zoo, nou mot je niks zegge en je niet bewege hoor ... .
dan ga ik effe kijke of 't vleesch nog niet anbrandt .... 0
nee, 't is nog niet eens bruin genoeg, 't moet nog braaie 1"
riep ze terug, gehurkt bij 't blikke bordje met stroop.
Hij zat geduldig te kijken en te wachten op het lekkers
dat komen zou.
»Hier hè je vast een glaasie vol wijn .... proef 'es hoe
heerlijk of die is 1"
Ze schonk het kannetje water uit en hij dronk zijn onhandig
klein glaasje half leeg en schudde toen maar van ja.
»Pas op, wor niet dronke d'r van 1" waarschuwde zij.
Ze kwam nu vlak naast hem op een stoel en schonk zichzelf
ook een klein glaasje in, dat ze met veel moeite leeg ging
slurpen en weer vulde.
»As we strak gegete hebbe, gaan we wegstoppertje spele,
niet ? Ik weet een plaasie waar je me ^nooit kan vinde."
Hij zweeg en zat soezerig te kijken naar de pop die op
tafel zat, die stijf zat te staren boven de schaaltjes met
erwten en zout, met koel-ernstige oogen.
» Nou, 't vleesch is gaar j onges ! Hoeraa !
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Dansend liep ze naar 't fornuisje en deed net of 't bordje
brandend-heet was .... van de eene hand wierp zij 't de andere in.
»Hè, wat is dat verschrikkelijk gloeiend."
» Nou krijg jij eerst een stukkie, maar langzaam opete hoor 1"
Hij keek met begeering naar 't bordje met zoetigheid, dat
zij nu ook op tafel zette. Met een mesje streek ze er een
beetje af en deed dat op zijn schoteltje voor hem. Toen nam
ze ook voor zich-zelf een beetje.
Hij likte 't dadelijk met zijn wijsvinger schoon en smakte
langen tijd met zijn lippen.
Zij deed voor hoe hij doen moest en nam nuffige schepjes,
die ze langzaam en deftig van haar lepeltje zoog.
»Nou, hoe smaakt 't, dat lus je wel hè ?"
»Krijg ik niks meer?"
»Wil je soms alles Nebbe, hè ? Hiér, nog een klein
beetje, maar met je lepeltje ete hoor 1 Dat doen de rijke
menschen altijd"....
Mie nam ook nog een kleverig kliekje en begon 't z66
lekker te vinden, dat ze een groote, draderige kluit nam
en een klein restje voor hem overliet.
Langzaam en zwijgend snoepten zij het naar binnen.
» Zie zoo, opperdepop, alles is op, een, twee, drie 1" ...
En plots smeet zij de gedekte tafel, de potjes, de ' pannetjes,
de glaasjes door elkaar, de doeken in een hoek, de keuken
voorzichtiger onder de tafel, in een wilde gril om nu - gauw
weer wat anders te doen.
»Da's gauw hè ? Die vervelende rommel 1" zei ze aan Koo,
die nu ook baldadiger werd en de pop een slag op zijn
kop gaf.
»Zulle we 'm vermoorde en in stukkies snije ?" vroeg hij
met aandrang van woestheid.
»As je dat doet, dan snij ik Jou in stukkies hoor, dat kan
ik best en dan roep ik de duvel uit die donkere kast in de
hoek. En die komt met een groote zak om je in te stoppe,
as ik 't vraag 1 Wil ik 'm 'es er uit late springe ?" vroeg zij met
dreigende stem, hem verschrikkend met groote, angstige
oogen... .

KINDEREN.

105

» Pas op hoor, daar komt ie.... hij neemt je mee in een diepe
zak," ging ze door om te zien of hij bang worden zou.
Hij zag eerst met schuwe oogen naar de hoek, waar de
gesloten kastdeur hem aankeek en begon al koud en verlegen
te worden in 't kleine, vreemde hokje, bij de half razende Mie.
» Nou, ik laat 'm komme hoor 1 Boeeeee 11 roept ie dan
en hij pakt je beet bij je hare"... .
Ze greep in haar opwinding naar een laken, zwaaide
dat om haar hoofd en kwam boeënd op hem toe, met grijpende vingers... .
In een hevigen schreeuw van lang bij zich gehouden angst
sprong hij terug en kromp sidderend een hoek in ; met zijn
armen, als klauwen, weerde hij van zich af en zag naar Mie
en de donkere kastdeur.
En zij, de lap plots van haar hoofd, zag hem kruipen
en kijken met groot-heftige oogen naar de deur. ...
Spook-wit trok over haar wangen, een snerpende gil liet ze
los en raasde de deur uit, 't portaal in, de straat op.
» Ga meeeee, ga meeeee 1 de duvel 1 1" riep ze door 't kamertje
heen en met een nieuwen schreeuw kromp hij haar, met zijn
handen voor 't bleek-koud gezicht, achterna.
En zij bleef bevend staan voor de buitendeur, in rillende
angst om in huis te kijken, waar ze zeker dacht dat de duivel
te wachten zat.
Hij was naar zijn moeder in sidderende snikken en vertelde
in hikkende horten, dat de duvel hem beet had gepakt en dat
hij weer naar de varkens en naar oom Teun wou.
-

SPINOZA'S LEER.
Verzen
DOOR

HERMAN GORTER.

I.
» Substantia infinita extens a et cogitans
is God, et infinita
vita ex eo sequuntur.
Hoc dico, eum adorans et amans,
omnia abjiciens quce a me coluntur.
Per oornes muntlos est et cob itat.
et nihil omnium quce inveniuntur,
quin eius est. Et vivit, et asnat,
si quid vivere est. Eius amorem,
est sola ratio nostra, quce aquat,
quce, sicut Deus, non sentit doloren.
Per matutina tempora expergiscens,
ratio nostra Deo cantat honorern,
et felix vivit cor, non defetiscens. i)
t) »Het oneindige uitgebreide en denkende Bestaande,
is God, en oneindige dingen volgen uit hem.
Dit zeg ik, hens aanbiddend en lief hebbend,
alles verwerpend wat door mij geëerd wordt.
Door alle werelden heen is hij en denkt,
en niets van alles wat gevonden wordt
of het is van hem. Als iets leven is,
dan leeft hij en heeft lief. Zijn liefde
is het onze rede alleen, die evenaart,
die evenals God geen smart kent.
Gedurende de ochtenduren ontwakende
zingt onze rede eer aan God,
en gelukkig leeft het hart niet moede wordende.
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Daar de gedachte is, zoo denkt ook God,
en daar hij alles denkt, zoo weet hij alles;
de onveranderlijke is hij tot
de dingen dezer werelden, die talloos
worden uit hem, gehoorzaam aan het lot,
zijn eeuw'ge wet en leven, altijd dwaalloos.
Men kan niet zeggen dat ze worden tot
iets omdat hij ze denkt, want in hem samen
zijn altijd daad en begrip,

en gebod

dat eeuwig is, kent geen tijd en beramen.
Hij, die alles begrijpt, is zonder tijd,
alles brandt in hem als gelijke vlammen,
en zijn bestaan is zelf de eeuwigheid.

Hij kent de zon en al wat staag verandert,
elk deel van hem, want 't is van hem, is krachtig
en werkt op anderen, en zelve wandert
eeuwiglijk—maar niet één ding is almachtig.
Maar Hij wel, en hij heeft een groote liefde
voor zich, omdat hij is zich zelf gedachtig.
De mensch begeert naar kracht, als hem geriefde
d ktrin iets, is hij vroolijk, slaat aan 't treuren
wanneer iets zijn begeerte naar kracht griefde omdat hij goddlijk is,

maar voor zijn deuren

staat niets dat hij kan kennen ; zoo vlien tranen
en lachen van hem, naar wat komt gebeuren,
en zijn begeerte naar macht. wordt een wanen.
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Uit zuivre kracht, uit de gedacht van waarheid,
die zoo klaar in ons is als heldre wat'ren,
komt de gedachte aan God, onze klaarheid,
uit ons aandoenlijken naar boven klat'ren.
Uit zuivre kracht erkennen wij in Gode
het algemeene, en zwemmend in zijn wat'ren,
ontwaren wij, eerst voor zijn aanzicht bloode,
als een uitspansel: vrede, vreugd en liefde.
Daaruit komen, als drie der vreugde boden,
moed, zeif.beheersching, adel. Levensliefde
uit kennis doet de vreugd het leven duren.
Uit de God's kennis ontstaat Godes liefde,
dat is de zaligheid die kent geen uren.

God mint zich zelven, zou hij meer beminnen
een deel dan 't ander van oneind'ge deelen ?
Bedenk dat deelen zijn alleen voor zinnen,
voor God is 't eindeloos zonder verschelen.
Maar naar ik krachten heb, bemin ik mij
ook meer dan vroeger, daar ik sterker ben.
En mijn gedacht is God's gedacht, dus hij
bemint mij meer naar mate ik hem meer ken.
Mijn kennis is mijn kracht en liefde tot hem,
en als ik mijn gedachten naar hem men,
prijs ik hem denkende met stille stem.
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God is eind'loos, en heeft zich zelf te danken
alles dat in hem is, dat's eindeloos.
Dus mint hij zich, zijn oorzaak, zonder wanken.
Hij is vol liefde, stil en sprakeloos.
Zijn natuur is, en niets anders, Volmaking
is dit de allerhoogste, schadeloos.
Zijn liefde zelf is zijn tot zich genaking
met zijn gedachte. En zijne gedachte
is hij. Dus is ook liefde zijn volmaking.
Hij leeft en wijdt zich zelve zijn aandachten.
Uit alles van hem volgt iets, de openbaring
is dat van zijne eindelooze machten,
en van dat alles heeft hij de ervaring."
Dec. '92.
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II.
Deze woorden hoorde ik als in een droom.
Als een zieke, die droomend duidlijk hoort
wat men ver in een andre kamer spreekt.
In mij drong krachtig ieder woord na woord,
,

maar 't was mij of mijn bloed van uit mij leekt'.
Mijn ziel alleen hield zich met die vlam bezig,
die als zoo groote kracht was mij aanwezig,
dat zij de kracht van mijn lichaam weglekt' 1
In mij was niets dan het begrip van God,
mijn ziel stond naakt, ver van der wereld zoom,
mijn lichaam was afwezig en als dood.
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III.
Toen 'k ziek was, trad bij mij de kamer in
een naakt man sterk, en 'k zeide zwak tot hem:
wat wilt gij, voor mij zijt ge veel te sterk.
Hij zei : »de kennis van God is mijn werk
aan u te brengen, dat gij u met klem
weer aan het leven hecht, en met gewin.
Gij zijt van God, een deel van God zijt gij,
gij hebt godd'lijke macht, gij kunt God kennen
en dus weer beter worden in uw macht.
Al valt 't u zwaar hem geheel te erkennen,
omdat ge ontwaakt uit een zeer duistren nacht,
leer toch hoe groot en hoe lieflijk is hij."

Het scheen, of als een zachte zuivre zonne
God's gelaat voor het venster naar ons keek,
toen die Moed naakt en deugdzaam nader trad,
en, bij het bleeken van dat visionne,
mij zijne hand toestrekte, en 't gesprek
voortzette, mij wegvoerend niet zoo mat.
Zooals de drenkeling, die, half aan 't sterven,
meegevoerd wordt aan zijne éene hand,
nog wetend wat het is, 't leven te derven,
terwijl de ander hem het gelaat brandt
met woorden,

om hem 't leven te doen erven,

zoo was ik, maar ik meende nog te sterven.
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Iv.
Er daalde tot mij neder uit den hemel
een engel, met houding die ik wel eens
als kind gezien had in een schoon zacht meisje.
Die kwam tot mij, om hare voeten was,
als van bloemen zoo klare, een gewemel.
Maar hare oogen waren toch z66 teeder,
z66 vol, ernstig, en donker, dat ik 't wijsje
harer vroolijke voeten gansch vergat.
Zij zeide, wijl haar oog over mij las:
» Gij dacht niet dat ik nog eens tot u weder
zou komen, maar het was zoo vol geweens
om u, dat 'k tot u te mogen gaan bad."

»Nu ben ik hier, en laat nu snel dien gloed
van tranen om u drogen, en de lucht
helder worden om u, zooals een bloem.
En laat een ernst, als van een donker oog,
nu wonen binnen u, en uw gemoed
leere' het bestaan van wie mij zond, van God.
Zie, het is niet genoeg dat ik u roem
't bestaan van hem, die ook buiten mij is,
maar zoo gij 't oog over mij heen bewoog,
zooals 'k hier sta, weet ik zeker dat tot
't begrip gij komen zult, hoe hij geducht
en zacht is tevens, en hoe a'lgewis."
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Toen sloeg ik 't oog naar waar zij sparklend stond,
helder opgebouwd, zoodat haar japon
doorzichtig was, en hare klare oogen,
helder, kregen voor mij een glans van blijheid.
En wil ik mijne oogen om haar zond,
zoekende, hoe zij daar was, en ook daar,
en of hare kleuren mij niet bedrogen,
gevoelde ik een zekerheid in mij.
Het was alsof er in mijn armen vrijheid
geboren werd, het was alsof ik waar
werd. Ja, het was, terwijl ik op haar zon,
alsof ik werd in mijn binnenst als zij.

K
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V.
Gij zegt mij, liefste, om deugdzaam te zijn,
en dat ik anders nooit uw groote oogen,
van heel dichtbij, hoe schoon zij zijn, zal zien.
En dat is 't ook, wat, indien iets, wel mijn
kracht om u waard te worden, zal verhoogen,
mij, die u needrig, ver van u af, dien.
Ik loop en zwoeg en werk in uw rijk licht,
ik slaap en waak in u, en, als ik zing,
is 't omdat ik een lach van u ontving.
Want dit is deugd, om altijd uw gezicht
te zien, terwijl ik werk en zweet en zwoeg,
op het gelaat der aard', van 's morgens vroeg.

OORSPRONGEN
DOOR

ALBERT VERWEY.

1.
De jaren gaan. Ik die eerst zeven jaar
Van droomen leefde, leefde er andre zeven
Van dingen : beiden heb ik uitgeschreven:
Van verzenbundels maakte ik maar dit paar.

Of verdre zeven mij beschoren waar'
Van daden, dat er werken van mijn leven
Naast droom en dingen van mij over bleven,
Als dingen klaar, als droomen wonderbaar.

Zoo groeit een plant door donkren droom van aarde
Tot stengel, sterk en steil, die weinig toont
En oog noch duur houdt wie dan sterft in waarde.
Maar spruit ze in bloem en vrucht en zaad, dan loont
Lachen en leven haar die, schoonst-gepaarde,
Zich en een nakroost met een bloeikroon kroont.
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II.

ja eerst door droomen, toen met oogen leefde ik,
En beiderwijs heb ik veel schoons ervaren:
Door droomen kwam mijn zelf zich me openbaren,
Door oogen 't andre, en bei te erkennen streefde ik.

Maar toen van zoetre en diepre erkentnis beefde ik,
Bedenkend dat die bei eenzelfde waren,
En dat één leven mij door veertien jaren
Donker verscheen, trad de aard of droom doorzweefde ik.

Eén Leven : 't klopt in me en omgeeft mij stadig.
Daar vind ik 't andre, daar mijzelf in weer.
En al mijn woorden zijn van zijn genadig
Woord spiegelbeeld en de Eenheid die ik leer.
En al mijn daden zijn als heilge beelden
Voor hen die levend niet dit Leven deelden.
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III.

Hij die eerst droomde en daarna vorschte en zoo
't Leven erkende, ben ik zelf: geen macht
Ontneemt dit beeld mij dat in mijn gedacht
Als 't kiempje in 't zaad is dat te nauwernoó

't Bloot oog kan zien. Toch is 't een heldre boó
Van heel een boom : stengel en blaadjes ; dracht
Van loof ontspruit het, woud van wortels tracht
Dringen in de aard, als 't maar mag groeien. 0,

Bid dat het leeft ; want dat alleen kan 't zelf
Niet vinden, 't leven, dat op eens ontstaat
Als 't vocht en warmte, dat is dat juist vindt
Wat in 't donkre aarde-, 't lichte luchtgewelf
Het kiempje dat kàn leven, groeien laat Elk kiempje : een plantje, een denkbeeld, en een kind.
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IV.

Het zaad van 't Leven is het een'ge wonder.
't Al groeit er uit en laat het onbegrepen.
Het grootste groeisel dat het onbenepen
Onthult, verhult dit eene als leefde 't zonder.

Huw'lijk van wezens wrocht het, maar wat bond er
Wezen aan wezen ? Niet de meest beslepen
Geest heeft dit ooit dan in 't begrip gegrepen,
En 't hart gevoelde 't maar door zich bitonder.

En de verbeelding naar zij grootre ranken
Sproot uit dit zaad, verloor zij 't zelf uit de oogen,
En 't wonder week voor vormen en voor klanken.
Maar wij wien kleinre spruiten struw onttogen
Voelen het wonder, moeten 't wonder danken
Dat wij het zien en toch beseffen mogen.

OORSPRONGEN.

V.

Nu komt na lange en schrale helderheid
Tot mij, na vochtge nacht van 't zoele zuid,
Zoo blij de morgen: zie, mijn haag ontspruit
Drukker zijn blaadjes: tusschen wolken glijdt

Blijder het blauw : bollere wind deint wijd:
En van zijn zoo stijgt daar de leeuwrik uit
De duinlijn : vol orgelt zijn blij geluid:
»De lente is nu in 't land. Ontwaakt i verblijdt l".

En mij ook stroomt door 't lijf eerst moe en flauw
Het sap dat sterk maakt voller en ik voel
Gezondheid zwaar voor den onsterken mensch.
Want dit 's van 't leven dat ik voel en schouw
De dubble zegen dat het sterk en koel
En warm en mild maakt in één hartewensch.

I Ig
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VI.

Zooals . een boompje in d' aard staand bloesems drijft
In 't licht en scheidt niet aarde en licht en zelf,
Grijpt d' aard met wortels, reikt in 't lichtgewelf
Met bloesem die alleen in 't licht beklijft,

Wijl één vocht d' aard voedt en haar vezels stijft,
Eén wind bloeisel omspoelt èn luchtge schelf,
En vast van voet, luchtig van lijf, die elf,
Die bloesemboom, bevriend met beiden blijft :

Zoo ik, o mensch, voel dat met al wat leeft
Ik leef en niet mijzelf van 't andre ken;
Een aarde en hemel mij gestaag omgeeft,
Zoodat ik daaglijks vast aan beide ben;
En geest die gaarn naar hemelklaarheid streeft
Verliefd verpoost in 't aardsche schemeren.

OORSPRONGEN.

VII.

Mijn hart hongrend naar spijs niet, niet naar iet
Dat groeit op d' aard, dat bloeit van menschemond:
Woorden noch kussen; noch wat vloeit uit wond
Van hart of oogen: bloed of tranen; niet

Belust op liefde of, 't zoetst van al, verdriet;
Hijgt toch aldoor of 't ooit dat eenge vond
Dat donker schuilt daar 't donker zich verkondt,
En 'k stil het noode en kort met eigen lied.

Ik wist het lang, ik spreek het nu getroost:
Ik ben d' onrustge die zich nooit verstaat,
D' hongrende om 't Eene die ik niet wou zijn.
Mij gaf voor heevge vreugd bij heevge pijn
't Leven de leegheid die zich nooit verzaadt,
't Verlangen, zoetst en wreedst en eindeloost.
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VIII.

Mijn hart bedwong dit lijf dat soms zoo klaagde
Daar 't met een ander lijf zich wou vereenen.
Nu klopt het kalm en kan weer leven leenen
Aan 't oog en rust aan 't brein daar onrust knaagde.

En 't bloed dat wild zijn Kwallen vlaagde en plaagde
Zoog 't in en stuwt het warm door d' aadren henen,
Zoodat een blozen 't hoofd komt uitgeschenen,
Of met die warmte een licht daarbinnen daagde.

En 't hoofd, verblijd, zoekt nu dat andre blinken:
De zon die stijgt, diens gang geen god nog stremde
En 't heel heelal leit kalm en stoorloos open.
Dan doet het bloó bedachtge wimpers zinken,
En vraagt wie dàt heelal zoo heerlijk temde
En doet gestarnten stom hun banen loopen....

OORSPRONGEN.

Ix.

Voelt gij niet langer enkel vorm en kleur,
Maar van elk ding waardoor het groeit en bloeit,
O ziel die d' aanblik van fantasmen boeit,
Er is een geur van leven voor uw deur.

Staat daar uw Zelf? dat beeld dat 'k binnen speur,
Zoo schoon, door een schijnleven aangegloeid?
Maar zie, een levend staat er en er vloeit
Bloed naar zijn wangen en van 't haar wolkt geur.

Hoe kan dat, ziel ? is 't dat wie 't leven voelt
Van dingen, vorm geeft, zonder dat hij 't weet,
Een levend Zelf? Heeft die zijn oog bekoeld
Voor schijn-schoons lieven en verwisslings leed?
En staat die nu daarbinnen, een profeet
En vriend van 't Leven, kalm, schoon tijd-omspoeld?
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X.

Ben ik dit zelf? o vriend, uw harenblond,
Uw wangenrood, uw oogenblauw, de straal
Daaruit die blinkt, de klinketaal
De spleet uit van uw zingensgragen mond,

Uw ledenvorming, uw gebarenrond,
Uw kleederval, zij vormen altemaal
U die ik zocht, u die in taal en schaal
Van zang ik zei en zocht en zoo dan vond.

Zichtbare Zelf, wat leeft gij nu zoo schoon.
Wat was het dwaas •en ijdel innerlijk
Te zoeken wie zoo schoon zich stelt ten toon.
Want vol van u zijn is zijn oogen rijk
Hebben van u, totdat uw hart bewoon'
Beeld van uw zelf en 't Al dat daaruit blijk'.
April Mei 1896.

GRONDWETSHERZIE[VI NG
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FR. VAN DER GOES.

T.
De Liberale Unie heeft in hare algemeene vergadering van
14 November 1896 overwogen, dat de omstandigheden meebrengen, kiesrecht-hervorming onder de urgente maatregelen
voor het oogenblik niet op te nemen.
Hoe dat zoo Omdat, zegt zij, hoe onbevredigend de
tot stand gekomen regeling van het kiesrecht ook moge wezen,
het eisch van goede staatkunde is, niet op een nieuwe aan
te dringen, zoolang de ervaring omtrent de uitkomsten der
vastgestelde kieswet met betrekking tot het aantal kiezers
nog geen uitspraak heeft gedaan.
Het is waar dat in het najaar van 1896 niemand kon zeggen
hoeveel namen de kiezerslijsten zouden bevatten, welke in
het voorjaar van 1897 zouden worden vastgesteld. Al wat
men kon doen was het maken van gissingen, geleid door
de raming van de uitgebreidheid der chikanes door den wetgever opgeworpen.
Doch reeds stond bij de Liberale Unie vast, dat de wet
niet zooveel kiezers zou geven als zij wenschelijk achtte.
En nu, hoe uitmuntend een staatkunde moge wezen die niet
alleen op gissingen afgaat, en zelfs vrij sekure gissingen niet
zoo sekuur oordeelt als de zekerheid, schijnt hier toch ter
eere van het betere, het goede te zijn verdorven. Al zouden
wij en velen met ons, desnoods tevreden zijn met een staatkunde, welke, wanneer zij een zoo gewichtig iets als een
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kieswet onbevredigend geregeld noemde, zou verklaren niet
te zullen rusten voor zij een voldoend stelstel had tot stand
gebracht, zoo erkennen wij gaarne dat op de staatkunde
eener Liberale Unie volstrekt niets te zeggen mag zijn. » Onbevredigend" zou ten slotte kunnén blijken slechts de aanduiding
van een subjektieven indruk te zijn, begrijpelijk bij de hoofden
van een partij die steeds voor de uitbreiding der politieke
rechten zich de grootste moeite heeft gegeven ; maar als
de cijfers over drie, vier maanden een ander oordeel zouden
spreken dan het opbruischende demokratisch gevoel ?.... Evenwel, zeiden we, gaat in haar streven naar de uiterste degelijkheid, de Liberale Unie te ver. Want reeds in den vongen herfst kon zij weten, dat de volgende lente haar de
gegevens voor een absoluut eindoordeel niet zou onthouden.
De kiezerslijsten zijn nu weken geleden vastgesteld, met eenige
moeite kan het totale cijfer worden opgemaakt. En wat doet
de Unie ? Zij acht voor een wetgevend tijdvak van niet minder
dan vier jaren de herziening niet urgent van een wet, reeds
in November onbevredigend genoemd, en met April in hare
gebrekkigheid volkomen te beoordeelen omdat zij in April
eerst zou weten wat zij in November kon vermoeden, doch
in November reeds wist dat April haar zekerheid zou geven.
Dit is, om de waarheid te zeggen, geen zeer vernuftige
uitvlucht. De noodzakelijkheid van een nieuwe uitbreiding
van het kiesrecht wordt niet gevoeld ; de beslommering, de
kwade kans van een herhaalden politieken strijd niet gewild;
echter, een aannemelijke reden om tevreden te zijn met het
bestaande, niet gevonden.
Van de Liberale Unie onderscheidt zich de Radicale Bond
door op het papier van zijn programma »algemeen kiesrecht" te verlangen. Maar daarvoor is herziening van de
grondwet onmisbaar, en er is een ander- papier, aanwijzende
de zaken welke de Radicale Bond allereerst in behandeling
wil doen nemen. Is daarbij het algemeen kiesrecht en de
onvermijdelijke grondwetswijziging ? Nauwelijks. Toen dit
programma was opgemaakt, in Januari 11., las men aanvankelijk dat uitbreiding tot de uiterste grens men weet dat
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radikalen eene achtenswaardige liefde voor uitersten nahouden een der voornaamste eischen moest blijven, omdat
herziening niet mogelijk zou zijn. Vooruit te zeggen wat
gebeurlijk zal zijn in een vierjarige parlementaire periode
schijnt gewaagd ; te voorspellen wat niet zal gebeuren, een
dwaasheid. Onzerzijds attent gemaakt, heeft Bestuur of Bond
de zinsnede gewijzigd, maar is van kwaad tot erger vervallen. Overtuigd dat de wet-Van Houten onaannemelijk is,
streeft men thans naar een verre uitbreiding, »zoolang grondwetsherziening niet is te verkrijgen." Maar is dit een programma ? Mag men de kwestie welke het gewichtigste betreft, afhandelen in een bijzin ? De grondwetsherziening als
tusschen haakjes aanstippen op een manier, die ons niets
wijzer maakt omtrent het gevoelen van hen die, zoo denken
wij ons hen althans het liefst, binnen de perken der konstitutie zich kwalijk op hun gemak moeten bevinden?
Immers, hier wordt ons gezegd wat wij wisten en wat
overigens de moeite van het zeggen nauwelijks waard is.
Begeert men het algemeene kiesrecht, en is er een onoverkomelijk bezwaar, dan zal men eerst grijpen naar de ruimste
toekenning op eenig oogenblik bereikbaar. Gelooft iemand
misschien dat de partij van schrijver zou meenen, dat grondwetsherziening en algemeen kiesrecht, zeer zeker haar eerste
woord, daarom tevens haar laatste behoort te zijn ? Ik kan u
het tegendeel verzekeren zoo gemakkelijk komt men
van ons niet af. De eisch van grondwetsherziening primeert
wel, maar sluit de agitatie voor hervorming niet uit.
Aan den anderen kant is hier verzwegen wat onbekend
was en het belangrijkste betreft. Hoe denkt de Radicale
Bond over wijziging der grondwet ? Hij belooft niet werkeloos
te zullen blijven tot dat gewichtige tijdsgewricht. Maar is
dat genoeg ? Is het zelfs duidelijk ? Wij lezen ergens in een
officieel radikaal geschrift, dat de nieuwe kiezers, de arbeiders, zich bij massa's in de vooruitstrevende gelederen komen scharen. Het mag zoo zijn, maar hoe meent de Bond
over deze enorme versterking te beschikken ? Zullen de versche
krachten tegen de fatale hindernis worden aangewend ? .. .
-
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»Zoolang grondwetsherziening niet te verkrijgen is," zegt gij.
Ja, zoolang zullen zij en wij en allen die iets willen doen
dit iets ergens anders moeten zoeken. Maar zegt ons : zult
gij beproeven dat oogenblik te vervroegen ? Zult gij, door den
invloed van uwe uitmuntende, schoon nog eenigermate
schaársche vertegenwoordigers in de Kamer ; door de kracht
van uw woord bij de menigte van uwe aanhangers, trachten
gedaan te krijgen dat, willens of onwillens, de meerderheid
in Land en Kamer grondwetswijziging ter hand neme en tot
stand brenge?
Verder, indien hier gelezen moet worden niet dan een
min gelukkige omzetting van den vroegaren volzin, welke
grondwetswijziging onmogelijk verklaarde, ontbreekt alle aanduiding van de reden. Zooveel voorwetenschap wordt hier
ondersteld, dat men het geoorloofd acht, het gewichtigste
van alle politieke vraagstukken : 'of deze periode van vier
jaren wederom zonder dat de groote volksklasse is gehoord,
zal worden ten einde gebracht met het beraadslagen over
hare nooden en wenschen dan wel allereerst gebruikt
voor een nieuwe poging tot uitbreiding van hare staatkundige
rechten, ongeveer stilzwijgend voor opgelost houdt in den
eerstbedoelden, ondemokratischen zin. En zoo is hier vooral
te letten minder op hetgeen wordt gezegd, dan op de manier
van spreken en op wat verzwegen wordt.
Eene met de genoemde samenhangende organisatie is het
Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond. Zij die haar
leiden, zijn niet hartstochtelijker gestemd voor uitbreiding van
kiesrecht dan de Liberale of Radikale vereenigingen. Art. 2
van de statuten zegt, omslachtig misschien maar niet dubbelzinnig, dat onder de middelen van het Werkliedenverbond
behoort : de verkrijging van de bevoegdheid van alle burgers
die zulks verlangen, enz... om deel te kunnen nemen aan
de keuze van de vertegenwoordiging, enz. Doch bij deze
gelegenheid was den afdeelingen aanbevolen het met dit
artikel niet te nauw te nemen, daar het »bij deze verkiezingen niet op den voorgrond behoorde te worden gesteld."
Waarom?
a
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II.
De grondwetsherziening om tot eene konstitutie te komen,
de eenige voor eene arbeiderspartij aannemelijk: waarin als
grondslag van het politieke leven, het recht van alle meerderjarige mannelijke en vrouwelijke ingezetenen is gewaarborgd, om rechtstreeks en gelijkelijk tot de verkiezing van
de wetgevende kamer mede te werken zij wordt thans
alleen en uitsluitend door de sociaaldemokraten verlangd.
Niet slechts de samenstellers der programma's, maar de
sprekers, de kamerkandidaten, die de programma's hadden
te verdedigen, zij hebben in de weken vóór den i Sen Juni
eenstemmig de gedachte aan grondwetsherziening onmogelijk
verklaard. Dat dit eene middel werkzamer dan eenig ander
moest zijn, om grondwetsherziening onmogelijk te maken,
zal wel niemand betwijfelen. Wat moet de massa van de
kiezers denken, als zij van alle kanten door hare beproefde
en vertrouwde leiders hoort verzekeren, dat in de eerstvolgende vier jaren geen wijziging van de grondwettige bepalingen betreffende het kiesrecht uitvoerbaar zal zijn ? Zij is
zich niet bewust dat het hare eigen laksheid, vrees en sleurzucht zijn die in de afwezigheid van moed en van ruimer
politiek inzicht bij hare vertegenwoordigers zich weerspiegelen.
Niet den terugslag van hare eigen ondeugden gevoelt zij,
maar zij prijst de wijsheid van hare leidslieden. En zoo zien
wij afgevaardigden en lastgevers elkander wederkeerig versterken in hunne zwakheid. De kiezers gevoelen niet dat zij
het zijn die te beslissen hebben over de mogelijkheid, noch
de verkozenen, dat zij de beslissing hebben uit te lokken.
Getroost gaan beide partijen haars weegs, in het valsche
besef, dat zij berusten in eene haar opgelegde noodzakelijkheid, die in waarheid slechts het noodlot is van beider
kwaden wil.
Natuurlijk kan hier alleen sprake zijn van de liberalen. Zij
alleen zijn het die een uitgebreid kiesrecht zeggen te verlangen. Maar de liberalen van alle richtingen, met inbegrip
van de radikale fraktie, hebben nu namens de opportuniteit
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alsof
van het beginsel een onbepaald afscheid genomen
de opportuniteit hen regeerde en niet zij de opportuniteit.
De liberalen van alle richtingen. De Heer Pierson, 5 Juni
te Delft, zeide gaarne een grootere uitbreiding van het kiesrecht gezien te hebben, maar begeerde nu geen grondwetsherziening op het programma van aktie voor de eerstvolgende
vier jaren, om daardoor tot grootere uitbreiding te komen,
omdat men van de nieuwe volksvertegenwoordiging een
vruchtbaren arbeid verwacht, die te lang is uitgesteld. i)
De Heer Pijnappel, Amsterdam 8 Juni, zeide het zelfde:
Allereerst de sociale wetgeving. Alle kiesvereenigingen zijn het
er over eens, veel aan deze wetgeving te doen in de eerst
volgende parlementaire periode.
De Heer Hartogh sprak niet anders te Amsterdam,
3 1 Mei.
De Heer Smeenge, te Hilversum, 5 Juni, verklaarde dat
op de ' nu geheven banier geschreven stond herstel van de
fouten ten opzichte der onderste lagen gemaakt wegruiming
der grieven voldoening der reeds lang veronachtzaamde
wenschen. Dit alles te verstaan in stoffelijken zin.
De Heer A. C. Wertheim, die een voorstander was van
het ontwerp-Tak van Poortvliet, schreef aan de Amsterdamsche
vereeniging Vooruitgang, dat de bestaande kieswet thans eerlijk
dient te worden toegepast opdat men oordeele of en in hoeverre zij voldoet. Die zijn optimisme bij alles te pas brengt,
brengt het somtijds te onpas : de onderstelling dat een eerlijke
proef te nemen zoude zijn, geeft te kennen dat men de wet
niet geheel en al voor oneerlijk houdt. Overigens schijnt
het een weinig onduidelijk wat dit advies beteekent. De
wet-Van Houten was immers al toegepast, en zelfs door de
geavanceerde liberalen rèeds veroordeeld voor ze kon worden
toegepast, toen zij nog enkel als ontwerp bestond ? Waar is
dan nu het wachten op ? Neen, dit oogenschijnlijk onlogische
wijst op eene stille ingenomenheid welke velen, zich zelven
i) De mededeeling uit de verkiezingstoespraken is naar verslagen in
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willende ontveinzen, duidelijk te verstaan geven aan ieder
die luistert.
De heeren ministers die aars den verkiezingsstrijd hebben
deelgenomen, zoo de bescheidenheid hun verbood, het
maaksel van hunne handen te prijzen, konden met het volste
recht zich beroepen op de alom gebleken tevredenheid met
het voorname kabinetstuk. De tevredenheid welke den auteurs
dierbaarder moest wezen dan een goedkeuring met woorden:
de tevredenheid met de daad. En zoo kon de Heer van
der Kaay in zijne rede gehouden te Alkmaar op 3 r Mei,
spottenderwijze gewagen van de Liberale Unie, die, ja, erkende
dat de kieswet voor de eerste jaren van de baan was, maar
toch van hare kandidaten eene geloofsbelijdenis vergde waarin
zij verklaarden dat de kieswet moet worden veranderd.
En eindelijk kon de Heer van Houten, de veel gesmade,
in de centrale liberale kiesvereeniging te Groningen, op 24
Mei met een of twee volzinnen den politieken toestand teekenen, hoofdzakelijk hierdoor gekenmerkt, dat zijne vooruitstrevende tegenstanders, zijne vroegere vrienden, geen haar
beter zijn dan hij. »Als deze kieswet in '94 klaar had gelegen, zoude men daarmêe tevreden zijn geweest. Het is
hier echter niet de plaats om daarover te spreken. De kieswet heeft afgedaan. Voor de eerstvolgende vier jaren worden
geene praktische voorstellen tot wijziging in het uitzicht
gesteld."
De Heer van Houten is evenmin gekozen als de Heer van
der Kaay. Er zijn er die zich verheugen in wat zij noemen
een billijk oordeel der kiezers. Maar een oordeel dat een
paar personen treft en de beginselen onaangetast laat, zou
niet billijk zijn. In geen vleesch moge het burgerlijke parlementaristisch bederf dieper zijn gevreten dan in den minister
van Binnenlandsche Zaken. De gevoeligheid van de Groninger
burgerij moge door zijn in ijskoud cynisme bedreven verraad
onverzoenlijk beleedigd zijn. Maar heeft dan de uitverkoren
representant van gezegde burgerij, de dappere en eerlijke
liberalen van zijn distrikt opgeroepen om het door S. van
Houten gepleegde kwaad allereerst goed te maken ? Wanneer
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het als een schande gevoelen door Mr. van Houten te
worden vertegenwoordigd, waarom bepaalt zich dan het protest tegen zijn bedrijf bij een onschadelijk en onwerkzaam
woord ? Het is een goedkoope geestdrift die zich enkel richt
tegen den schijn, die den naam verwerpt om de daad te
behouden. Eene oppervlakkige verontwaardiging, welke den
Heer van Houten treft en zijn ambtgenoot voor Justitie, en
te hunnen koste de radikaal-liberalen verheft, die in hunne
kritiek van de regeering niet malsch zijn, maar ondertusschen
zich gereed maken om een nieuwe periode in te gaan op de
voorwaarden door de regeering besteld zij wekt wederkeerig bij ons geen diepe bewondering. Integendeel meenen
wij dat juist zij die tot de vroegere vrienden van Van Houte behooren, thans verplicht waren geweest te toonen, dat
hunne oppositie tegen zijne kieswet slechts met het bestaan
van de kieswet-zelve zou eindigen. Als hun voormalige medestander met eene op zijn langdurigen omgang gegronde hooghartigheid zegt, dat geene praktische voorstellen tot wijziging
te verwachten zijn, is deze bespotting van de hem al te goed
bekende politieke slappigheid van de zijnen volkomen gerechtvaardigd. Een man om in het parlement de leiding te
nemen tegen een meerderheid, die van de nieuwe Kamer
een debatingklub over sociale hervormingen wilde maken en
den duldeloozen politieken grondslag van haar eigen bestaan
niet voor alle dingen omkeeren zulk een man brengt het
liberalisme niet meer voort, reeds wijl er geen minderheid
om te leiden zou zijn.
De aan beide ministers voltrokken terechtstelling, verre
van iemands meening over de regeerende klasse te helpen
verbeteren, is een reden om opnieuw te zeggen, dat zij zelfs
in haar streven naar het goede zich ongunstig doet kennen.
III.
Maar wilt gij dan, vroeg de Heer Kerdijk op den vooravond van de verkiezing te Utrecht, wilt gij dan het volk
steenen geven voor brood ?
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ons is het allereerst om
Schrijver dezes antwoordde :
wapenen te doen, die gij steenen moogt noemen, en wij
vragen u niet dat gij ons den mond stopt met brood ...
Het is geen sociale aalmoes die de arbeiders begeeren, het
is een politiek recht. De positie is niet dat wij u overreden
om van Staatswege hervormingen in te voeren voor de arbeiders, maar de positie is, dat de arbeiders tegen u strijden
om de machtsmiddelen van den Staat.
De Staat, namelijk, is thans de regeering van de bourgeoisie
door de wetgevende vergaderingen. Bij de heerschappij van de
talrijke, over het land verspreide, ekonomisch bedrijvige
klasse van de bourgeoisie, is een vertegenwoordigend stelsel
onontbeerlijk. Een vertegenwoordigend stelsel maakt een
uitvoerende macht onmisbaar. Ontzag en onderworpenheid
van de uitvoerende macht aan hare lastgeefster, de wetgevende vergadering, is noodzakelijk. De hoogste macht van
de bourgeoisie wordt uitgeoefend door de vertegenwoordiging,
de uitvoerende lichamen zijn aan haar ondergeschikt, tezamen
vormen uitvoerende en wetgevende machten den Staat ; de
Staat is de bourgeoisie.
De arbeiderspartijen willen haar ekonomisch programma
verwezenlijken ondanks den Staat of met medewerking van den
Staat. Het zal aan den Staat zijn, een keuze te doen. De
arbeiderspartijen hebben geen despoten te verdrijven, noch
machtsmiddelen van despoten te verpletteren. Buiten den
burgerlijken Staat is niemand om haar tegen te streven. Zij
bevestigen de verklaring van hare vredelievende gezindheid,
door met de machtsmiddelen van den Staat haar programma
te willen uitvoeren. Zij gevoelen geen haat tegen den Staat
of eerbied voor den Staat. Zij schrijven aan den Staat niet
een geheimzinnigen aanleg voor bepaalde deugden of gebreken toe, noch achten zij zijn taak van te voren aangeduid
en afgebakend. Zij weten van den Staat alleen, dat de bourgeoisie de twee takken van een openbare macht noodig had,
dat zij allerlei publieke verrichtingen aan den Staat heeft
opgedragen en voorts de zede gevestigd, welke gehoorzaamheid eischt aan den Staat.
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Dit alles zoo zijnde, meenen de arbeiderspartijen de aanwezigheid van den Staat en het gezag, waarover hij ook
zedelijk beschikt, zich ten nutte te kunnen maken. Dat de
Staat nu reeds doet wat hij doet, maakt hem tot een bruikbaar werktuig ; dat hij de middelen heeft om te beletten wat
het arbeidsprogramma verlangt, tot een te duchten tegenstander ; dat hij bij machte is en gewoon zich te zien gehoorzamen, tot een waardeerbaren helper. De arbeiderspartijen
hechten niet aan abstrakte staatsideeën door burgerlijke filosofen bedacht om aan het systeem van hunne klasse eene
wijding te geven ; maar zij hechten des te meer aan de
staatsfunktiën. Noch de liberale, noch de anarchistische
staatsdogma's vereeren of vreezen zij. Zij nemen den Staat
zooals hij thans is in de konstitutioneele landen, en
vinden daar eene organisatie, veelomvattend, sterk, met
een groot prestige, en zij zeggen : wij willen de Staat
zijn, wij willen deze organisatie voor ons programma aanwenden.
Wat hier gezegd is van het wezen van den modernen Staat,
bevat de erkenning van de mogelijkheid, dat groote veranderingen in het wezen van den Staat aan de arbeiderspartijen
een andere taktiek zullen opleggen.
Eene mogelijke verandering is, dat de burgerlijke groepen,
welke van het programma der arbeiderspartijen afkeerig zijn,
om den Staat buiten het bereik van de arbeiderspartijen te
plaatsen, er genoegen meê nemen, dat het gezag van de wetgevende vergaderingen overgebracht wordt op het uitvoerende
lichaam. Dit zal de burgerij komen te staan op een groot
gedeelte van haar eigen politieke macht. Nu regeert zij door
de vertegenwoordigende instellingen, en de regeering in den
engeren zin heeft zooveel te zeggen als het haar gelieft. Het
is waar, dat verscheidene regeeringsorganen een zekere onafhankelijkheid tegenover de representatieve lichamen aan den
dag leggen. Maar ook deze onafhankelijkheid is een andere
wijze van de bourgeoisie om haar wil door te drijven. Gaarne
verleent zij aan hare dienaren eenige willekeurige macht,
omdat het h a r e dienaren zijn, welke haar uitoefenen, en, zoo
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zijn. Zoo bezitten de burgemeesters in ons land als politiehoofden eene uitgebreide bevoegdheid ; en een bevoegdheid,
die zij alleen beleefdheidshalve door den gemeenteraad hebben
te laten kontroleeren. Zal, nu de burgemeester feitelijk met
de politie kan doen wat hij wil, een wetgevend college van
de bourgeoisie hierin verandering brengen ? Welneen, want
de bourgeoisie heeft van politiewillekeur niets te vreezen,
en integendeel van politiewillekeur iets te hopen. Dit is een
voorbeeld in het klein. Een voorbeeld in het groot is de
houding van de bourgeoisie in Duitschland tegenover de
regeering. Boven de volksvertegenwoordiging staat een sterke
bureaukratie ; en er was een tijd, toen de gezeten klasse
grooten lust toonde, om zich boven de bureaukratie te plaatsen. Zoodanige neigingen, echter, worden thans niet meer
waargenomen. De ontwikkeling van de demokratische instellingen is afgestuit op den onwil van de bourgeoisie om meê
te werken aan een waarlijk demokratische politiek, en dit uit
vrees voor de arbeiders.
Indien dit verschijnsel nu algemeen werd en den sterkeren
vorm aannam van vrijwilligen afstand door de bourgeoisie
van politieken invloed, om een centraal gezag te scheppen,
dat de vertegenwoordiging zou vervangen of hare rechten
aanzienlijk inkrimpen, dan zou de verandering in den aard
van den Staat aanwezig zijn die ik bedoelde.
Het proletariaat kan alleen zich bedienen van een d e m ok r at i s c h e n Staat. De demokratie is gemaakt door de bourgeoisie, in het belang van de bourgeoisie. Zij kan, indien
zij wil, de demokratie te niet doen. De vrijzinnige wetten
zijn uitgevaardigd, en de vrijzinnige denkwijze is gevestigd,
toen nog volstrekt niet op de werklieden werd gelet. Het
behoort bij het wezen van de burgerlijke demokratie, dat de
werklieden er van kunnen profiteeren. Zal de bourgeoisie
dit is de groote vraag die hier besproken wordt haar
eigen demokratische instellingen prijsgeven om de werklieden
te verhinderen, zich haar ten nutte te maken?
De taktiek van de bourgeoisie is niet vredelievend, maar
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uitdagend. Zij, die de arbeiderspartijen willen beschouwen
als gelijkgerechtigde groepen van de maatschappij, en aan
de uitkomst van beraadslaging door eene meerderheid te bepalen, de beslissing willen toekennen, verdwijnen. De idealistische demokraten geraken uit de beweging, de koncentratie van alle burgerlijke partijen zet zich voort, overal heeft
de regelmatige ontwikkeling van de demokratie zwaar geleden, en nergens is zij wat zij thans kon zijn.
De bourgeoisie, is gezegd, heeft de demokratische instellingen gemaakt omdat zij die noodig had ; en zij heeft haar
uitgebreid voor zoover zij ze noodig had. Nu maakt zich,
zooals altijd, van de werkelijkheid der demokratie, de demokratische idee los. Wanneer de idee eenigen tijd heeft gehèerscht, gaan velen, vooral in volgende geslachten, die de
instellingen kant en klaar hebben aangetroffen, toegeven aan
het misverstand dat niet de instellingen de idee hebben gewekt, maar omgekeerd de idee de instellingen heeft voortgebracht.
Dit verleent aan de instellingen een bijzondere wijding.
De ware oorsprong van de demokratische instellingen raakt
in het duister. Men vergeet dat de ekonomische positie van
de burgerij het was welke haar veroorloofde de feudale
machten te breken, en de hare te vestigen. Men gaat geboven dat de politieke instellingen, inplaats van machtsvormen, machtsmiddelen, te zijn, het wezen van de maatschappelijke overmacht uitmaken. En dit verkeerde denkbeeld, dat
wellicht onschadelijk kon zijn zoolang de middelklasse geen
konkurrenten had, wordt een gevaarlijke vergissing in de
dagen van tegenwoordig.
Want dit is de gevolgtrekking : indien en zoolang wij de
arbeiders verhinderen zich van de politieke instellingen te
bedienen, zoolang zijn zij machteloos en beletten wij hunne
krachtsontwikkeling. Anders gezegd : wanneer wij de proletariërs uitsluiten van de stembus, sluiten wij hen buiten de
maatschappij. De gevaarlijke vergissing, in één woord, dat
wie geen kiezer is, niet geteld of gevreesd behoeft te worden;
en dat de burgerlijke maatschappij bedreigd wordt, niet door
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het proletariaat als zoodanig, maar door het stemgerechtigd
deel er van. Zoodat ten slotte de bourgeoisie haren ondergang zou te wijten hebben, niet aan de krachtsoefening van
de arbeiders, maar aan haar eigen zwakheid welke hun de
kiesbevoegdheid gaf.
Nu, hoe veel men aan de politieke aktie moge hechten,
niemand dezerzijds die niet weet dat zij slechts een strijdwijze
is. Goed voor vandaag, wellicht voor morgen niet meer;
toepasselijk hier, elders onbruikbaar. Wij achten haar thans
volstrekt noodig ; en zij wordt gevolgd in ieder land waar
het klassenbewust proletariaat eene sterke organisatie bezit.
Doch dit is het resultaat van overleg, een gekozen gedragslijn, niet onherroepelijk vastgesteld. Evenals indertijd de
bourgeoisie konstitutioneele monarchieën en republieken heeft
ingericht, omdat deze en geene andere regeling zoo goed als
deze, de organen schiep voor de machtsoefening welke bij
hare ekonomische positie behoorde en hare ekonomische
positie veroorloofde zoo ontleenen thans de arbeiders
hare taktiek aan de ekonomische omstandigheden waarin
zij zich bevinden. Wij hebben gezegd dat de demokratische taktiek moest dienen om het ekonomische programma
uit te voeren. Wij voegen er nu bij, dat de verwezenlijking
van dit programma op maatschappelijke moeilijkheden minder dan op politieke overmacht afstuit. Deze politieke
overmacht moet worden bedwongen, en dit kan geschieden
door tegenover haar te stellen de politieke macht van het
proletariaat.
Dit weinige over de diepere beteekenis van de demokratische of politieke aktie zal voldoende zijn om begrijpelijk te maken, dat de algemeen aangenomen burgerlijke
zienswijze, dat het proletariaat machteloos is zoolang het
geene staatkundige bevoegdheid bezit, inderdaad is een gevaarlijk misverstand. Het komt alles aan op de e k o n o m is c h e gegevens. Politiek gezag is niet te versmaden, en voor
onmiddellijken invloed in een democratisch land zelfs onmisbaar. Maar onmiddellijke invloed is niet liet voornaamste
streven van de arbeiderspartijen ; noch datgene waarvoor de
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bourgeoisie, als zij de zaak begreep, het meest beducht moest
zijn. Het einddoel in de arbeidersprogramma's vernield, is
eene maatschappelijke omwenteling welke zonder politieke
macht wordt bereikt, en waartegen geene politieke macht
bestand is. Het eenige onweerstaanbare is de logika van de
ekonomische feiten. De bourgeoisie is en zal tot haar einde
blijven een ekonomisch sterke klasse in den zin van een rijke
klasse. Maar ekonomisch zwak is zij reeds lang en wordt
zij steeds meer, in den zin van een klasse die de grondslagen
van hare positie, de produktiewijze waarop hare grootheid
berust, bezig is te verliezen. Ekonomisch sterk daarentegen
is de arbeidersklasse, niet omdat zij geld bezit, maar omdat
de veranderingen van de produktiewijze hare eischen in de
hand werken. Vroeg of laat zullen de ekonomische toestanden z66 worden, dat zij den tegenwoordigen bovenbouw van
maatschappelijke en staatkundige inrichting niet meer kunnen
dragen. Dan is de jongste dag voor de burgerlijke overheersching gekomen, en het is niet moeilijk te voorspellen
dat de gevolgen pijnlijker zullen zijn naar mate de schokhevig was. Eer het zoover is, zal de ekonomische verwording van het bestaande merkbaar zijn in een toenemende
beweging onder de arbeiders.
Om spoediger en degelijker de beweging te organiseeren
en met minder leed het beoogde einde sneller te bereiken, is
de politieke aktie, welke aan het proletariaat een ernstige
bezigheid geeft, niet genoeg te rekommandeeren. Maar wie
is zoo spoedig gerustgesteld, dat hij meent dat de beweging
zich niet zal voordoen zonder juist deze politieke organisatie ? Alleen zij die zoo blind zijn, dat zij geene beweging
opmerken dan eene beweging in gemakkelijk zichtbare, polilieke vormen, kunnen dat gelooven.
Maar de bourgeoisie vleie zich niet, dat het proletariaat
den strijd zal opgeven indien men het een andere strijdwijze
dwingt te aanvaarden en den strijd brengt op een ander
terrein. De politieke aktie onderstelt een demokratischen
Staat. Wordt door de regeerende klasse willens en wetens
de hier besproken taktiek onmogelijk gemaakt, dan heeft zij
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de gevolgen te verwachten en krijgt het proletariaat de handen vrij om een andere te gebruiken. 1)
IV.
Eenig in de historie van dezen tijd, zou de Nederlandsche
bourgeoisie alles hebben gedaan wat oogenblikkelijk in hare
macht lag, indien zij voor drie jaar het toenmaals voorgestelde uitgebreide kiesrecht aan de arbeiders had verleend.
Zij heeft in hare hand gehouden de mogelijkheid van eene
regelmatige en vredelijke beslechting van den strijd der klassen
zoover haar invloed reikt ; en daarbij het vermogen om te
dwingen hen, die van geene vredelijke en regelmatige oplossing willen weten. In geen land ter wereld en nimmer, heeft
een regeerende klasse een zoo schoonen kans laten voorbijgaan om eene ondergeschikte klasse uit te noodigen met haar
de regeering te deelen. Nergens ook, en nooit, heeft zulk
een schoone kans zich aangeboden. Eene wetgevende vergadering die bij meerderheid van stemmen, na een debat
waarin het geweld noch een bedreiging met geweld aan het
woord is geweest, besluit de bevoegdheid waaraan zij zelve hare
funktie ontleent, zoo goed als algemeen te maken, ware een
voorbeeld geweest dat nog niet is gegeven. Intusschen is
gebleken dat het geene edelmoedige eensgezindheid was,
noch een wijze staatkunde ; maar dat de geneigdheid welke
velen bij de kamermeerderheid meenden op te merken om
eene royale kiesrechtuitbreiding tot stand te brengen zonder
genoodzaakt te zijn door de teekenen van een dreigenden
onwil in het land, inderdaad slechts toe te schrijven was geweest aan de agitatie voor algemeen kiesrecht in eenige
streken van het land gevoerd.
.

i) Wij lezen in Le Peuple, het Brusselsche orgaan van de Parti Ouvrier, nummer van 10 Juli 1896:

Le jour oiu le proléfariat saura que la lutle pacifique et legale lui reste déjinitivement barrée, l'action r évolutionnaire deviendra pour lui une nécessité et un devoir.
Dit, naar aanleiding van den reaktionnairen weerstand tegen de evenredige
vertegenwoordiging.
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De behandeling van het ontwerp-Tak van Poortvliet vertoont in elke kolom van de Handelingen den onbeslisten
zin van de meerderheid, aangewezen om een besluit te nemen,
dat zij zoo weinig durfde te laten als begeerde te doen. De
geheele komedie van het grondwettelijk bezwaar geeft te
kennen, dat zij een uitvlucht liever had dan een verklaring.
De plompheid waarmee zij zich den strik van de zuiver persoonlijke intrige door den onwaardigen Van Houten liet
spannen, bewijst hoe weinig ernstig hare bedoeling was.
Indien buiten de Kamer geen geheim bleef wat Van Houten
bewoog tot eene afvalligheid, die eenigszins plotseling te
kennen gaf hoe diep het bederf in de regeerende gezelschappen der bourgeoisie ook bij ons was doorgekankerd,
moest in de Kamer ieder precies weten welke andere dingen
Van Houten meende dan hij zeide. Maar de Kamer wilde
wel zoo, zelfs deze schijn was haar welkom, en zij ging mede
met het doorzichtigste van alle voorwendsels.
De valschheid waarvan de Kamer met liefde de dupe was,
bleek in de latere voorvallen toen een tweede ontwerp, dat
wel een satyre op het eerste scheen, een menigte chicanes
schiep waaraan te voren niet was gedacht of althans de
chicanes zeer verscherpte. Eenige verwarring, en een wederkeerig verwijt van de schuld te hebben, na de intrekking van
het voorstel-Tak van Poortvliet, bewees dat eene verantwoordelijkheid was aanvaard sterker dan men bereid was te
dragen. Men vreesde de gevolgen. Het amendement, waarvan
de aanneming over het lot van de wet besliste, zou de wet
tot een bespotting van haar eigen principe hebben gemaakt.
Evenwel werd het voorgedragen met de verzekering dat er
geen afwijking van het stelsel meê werd bedoeld. Het werd
aangenomen door de vijanden van het stelsel om het stelsel te
bederven ; en toen het was aangenomen maakten zij den minister
een verwijt ervan dat hij weigerde zijn stelsel prijs te geven.
De intrekking van het voorstel moest voor het kiezerspubliek
en voor de niet-kiesgerechtigden den schijn hebben van ministerieele willekeur ; terwijl zij het resultaat was van eene berekening der oppositie die den moed van hare meening niet bezat.
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Sedert echter heeft de kamermeerderheid zich van de overtolligheid van de komedie van i 894 kunnen vergewissen. Bij
de verkiezingen voor de nieuwe Kamer bleek de sympathie
voor het ontwerp in zeer vele organen van de gezeten burgerij aan den dag gelegd, niet diep genoeg te gaan om den
minister een meerderheid te verschaffen. Vrees voor het volk
had zoowel de vertegenwoordiging als hare komittenten
bewogen, eenige geneigdheid voor kiesrechtuitbreiding te huichelen. In Amsterdam kwam dit het duidelijkste uit. Zij die in
het openbaar de aansprakelijkheid te dragen hadden, vereenigden zich in een schijn-demonstratie ten gunste van de
regeering : de courantiers, de kiesvereenigingen, de sprekers
en de schrijvers. Zij, die in het geheim en zonder eenig
gevaar beslisten aan de stembus, beslisten ten voordeele van
de oppositie ; de massa van de kiezers. In het geheele land
wel is waar werd eene meerderheid van twintig duizend
stemmen tegen de oppositie afgegeven, maar dit is geen bewijs
van een ernstige demokratische gezindheid. De aldus door
de inrichting van de politieke kaart verslagen meerderheid
hield zich stil, niet slechts bij het aftreden van den minister
voor wiens groote wetsontwerp zij had gestemd, maar vervolgens bij het optreden van een minister wiens houding als
kamerlid zij had afgekeurd. De nieuwe kamermeerderheid kon,
nu haar gang gaan. Het was niet meer noodig eenige liefde
voor een demokratisch kiesrecht voor te wenden. Wel kon
het oude censusstelsel niet in zijn geheel bewaard blijven,
maar toch werd zooveel er van bewaard als eenigszins
mogelijk was. De nieuwe minister, het voortbrengsel en de
type van openbare zedeloosheid, kon zonder blozen voor de
Kamer verschijnen, want de Kamer die h e m duldde als minister,
was niet beter dan hij. De Kamer behoefde voor de kiezers
zich niet in acht te nemen, want het volk dat z ij vertegenwoordigde was niet beter dan zij. Het bedenksel van de
ongrondwettigheid had zijn dienst gedaan, het bedenksel
werd in den steek gelaten. Het nieuwe wetsontwerp was
niet het resultaat van eene studie hoe een zeer uitgebreid
kiesrecht te vereenigen ware met het grondwettelijk voorschrift,
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maar de uitkomst van een berekening, welke kenmerken van
welstand en geschiktheid met de grondwet niet strijdig zijn
en het kiesrecht zooveel mogelijk zouden beperken. De
minister heeft zich laten vinden voor een ontwerp, dat in de
gegeven omstandigheden het eenige was waarmede een meerderheid te bevredigen zou zijn, bereid hem het ministerschap
op te dragen. Dat deze meerderheid eene kombinatie was
van zijne levenslange politieke tegenstanders, heeft dit aanzienlijk lid der regeerende gezelschappen niet afgeschrikt van
de in uitzicht gestelde en ook behoorlijk toegekende belooning.
Een reeds heengegaan geslacht van Van Houten's vijanden
moet zich in zijn graf van ergernis over eigen domheid hebben
omgedraaid, dat niet reeds zij op den inval waren gekomen
Van Houten's medewerking aan het onderdrukken van zijn
programma te betalen met een goede betrekking. Helaas,
zij kunnen het slechts wijten aan hun eigen schrielheid...
Kortom, ditmaal kwam de koop tot stand. Van Houten
minister ; een meerderheid van alle reaktionnaire elementen
uit de verschillende groepen, de ministerieele partij ; een
kieswet, tegen de arbeiders gericht, het dokument dat den
handel bevatte. De vertooning van i 894, eene liefde voor
een demokratisch kiesrecht, welke slechts door eene gelijke
teerhartigheid voor de artikelen van een grondwet verhinderd
werd zich te uiten in de aangeboden formule, bleef achterwege. Alleen die fraktie van de meerderheid was ontevreden,
die een betere waar voor het geld had verwacht. Vele
katholieken stemden tegen. Hebben zij te weinig geboden of
te veel gevraagd ? .. .
De arbeidersklasse zal eenmaal dezen en allen valschen
spelers met hare rechten en belangen het handwerk verbieden.
Van den schrik bekomen die de intrekking van het wetsvoorstel-Tak van Poortvliet wekte, en voor het oogenblik
verlost van de vrees dat de jarenlange agitatie voor algemeen
stemrecht scherpere vormen zou aannemen, heeft de Nederlandsche bourgeoisie, vertegenwoordigd en bestuurd zooals
zij niet beter verdient, haren hartewensch vervuld gezien : het kiesrechtvraagstuk opgelost zonder grooter verlies
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harerzijds dan precies noodig was om tot een oplossing te
komen.
V.
Op zijne wijze bevestigt het bovenstaande de overzichtsschrijver van het . liberale Handelsblad, in zijn artikel na de
aanneming van het ontwerp.
De regeering, zeide hij, en vooral de minister Van Houten
persoonlijk, heeft een groote overwinning behaald.
»Vooral voor den vroegeren afgevaardigde uit Groningen
was het een merkwaardige dag, het eindpunt van een strijd
van jaren. De beweging ten gunste van kiesrechtuitbreiding
is hier te lande voor een overwegend deel z ij n werk geweest.
Meer dan iemand heeft hij, aanvankelijk nagenoeg alleen,
later gesteund door meerderen, gestreden voor het toekennen
van politieken invloed aan dat gedeelte der werkliedenklasse,
hetwelk zich naar zijne opvatting tot een gezond bestanddeel
van de maatschappij heeft weten op te werken.
»Toen echter eenige jaren geleden de strooming zoo
machtig geworden was, dat zij dreigde te gaan buiten deze
grenzen, toen werd voorgesteld eene kiesrechtuitbreiding, die
naar veler oordeel een overheerschenden invloed zou verzekeren aan hen, die zich het meest aangenaam weten te
maken aan dat gedeelte der bevolking hetwelk behoort tot
het proletariaat of daartoe althans nadert heeft de Heer
van Houten zich door dezen storm niet laten overweldigen.
Als een reus heeft hij er zich recht tegen in geworpen; met
ongekende krachtsinspanning heeft hij zich tegen het ontwerp
van de vorige regeering verzet. Juist daarom is de Heer van
Houten bij sommigen zoozeer gehaat, omdat men weet dat
het welslagen van deze oppositie toch aan diens krachtige
persoonlijkheid te danken was. Doch nadat hetgeen hij en
velen met hem een gevaar achten voor het land, voor het
oogenblik was gekeerd, toen de banjir was geweken, heeft
de afgevaardigde, minister geworden, getoond dat hij niet
alleen kracht bezat in het negatieve, doch dat hij eveneens
b
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in staat was de dreigende wateren in een veilige bedding te
leiden ...."
Ziehier een in de vreugde der overwinning uitgesproken
betuiging waaraan niets ontbreekt. De afwezigheid van eenig
besef, dat de zelfvoldoening van den Heer van Houten -gekomen aan dit » eindpunt van den strijd van jaren" toch
moeilijk onvermengd heeft kunnen zijn, maakt het geciteerde
des te kompleeter. De beste verontschuldiging van den Heer
van Houten is nog altijd de omstandigheid, dat in zijn eigen
koterie slechts weinigen van hem gedegouteerd zijn. De
dankbaarheid heeft de bitterheid der walging verzoet. Als
de tijd gekomen is om een levensideaal te helpen verwezenlijken dan zijn ideaal te verloochenen voor den kontanten
inhoud van een ministerieele portefeuille ; zich door een intrige
van zijne voormalige tegenstanders laten winnen en met een
nietig voorwendsel de oppositie willen verschoonen dit
heet zich als een reus werpen recht tegen den gevaarlijken
stroom. Zulke staatslieden, echter, verdienen zulke lofredenaars.
De moeite van het voorwendsel te bestendigen, is hier niet
genomen ; uitdrukkelijk wordt erkend niet alleen, maar uitbundig
geprezen het verzet tegen de kiesrechtuitbreiding als zoodanig.
Het was er om te doen het proletariaat te weren. Het genot
van de zegepraal maakt oprecht, maar wij betwijfelen of dit
kompliment van het Handelsblad wel juist ontvangen is zooals
het werd gemeend. Wat eindelijk de veilige bedding betreft,
waarin de gevaarlijke wateren geleid zijn, de Heer van Houten
onderstellen wij, zal met de troost van alle volksvijanden zich
hebben getroost, dat de zondvloed eerst na hem zal komen.
Zooveel echter schijnt ons zeker, dat de lieden waarvan wij
hier een woordvoerder hooren, al te gemakkelijk gerust te
stellen zijn. Het proletariaat bestaat of bestaat niet. Is het
bij machte aan zijne afgevaardigden » overheerschenden invloed"
te verzekeren in het parlement, dan kan dit niet anders beschouwd worden dan als een teeken van kracht, van doorzicht,
van beslistheid. De bourgeoisie, liet is waar, is nog bij machte
den toegang tot het parlement te ontzeggen, maar is zij
d a a r o m bij machte de kracht te breken, het doorzicht te
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verduisteren, de beslistheid te schokken ? Wie eene uiting
verstikt van een bij het volk aanwezig vermogen, doet hij
het vermogen te niet ? En wie het streven om mede te werken
aan de besluiten van een wetgevende vergadering belemmert,
maakt hij een einde aan het streven om in de maatschappij
zich te doen gelden ? ...
De geschiedenis van vóor 1789, zeiden wij, herhaalt zich
niet. Maar in dien zin herhaalt zij zich, dat de ondergang
van een maatschappelijke klasse voorafgegaan wordt door hare
intellektueele ontaarding. Niets van hetgeen zij doen kan om
haar val schadelijker en pijnlijker te maken, blijft ongedaan.
De verbittering die de hofpartij wekte bij de bourgeoisie door
de plagerij in het bijeenroepen, de inrichting en de behandeling van de Staten-Generaal, was de eerste oorzaak van het
leed in de Fransche revolutie geleden. Als altijd prikkelen
de reaktionnairen ook nu een hartstocht welken zij niet zullen
kunnen weerstaan. Als altijd worden ook nu de reaktionnairen
tot toegeven gedwongen. De kiesrechtuitbreiding is tot stand
gekomen. Maar met zooveel onwil en kwadetrouw, dat reeds
de wijze, waarop zij is verkregen, een motief te meer wordt
tot verdere uitbreiding. En dan vleit men zich, en schrijven
de leiders in de bladen, dat juist nu de wateren gebracht
zijn in een » veilige bedding!" ..
VI.
Nu staat de arbeiderspartij met haren eisch van grondwets
herziening en algemeen stemrecht, zooals eenmaal de bourgeoisie van 1848 revisie wilde van de verouderde konstitutie
en rechtstreeksche verkiezingen.
Toen, echter, kwam het proletariaat te hulp ; en, evenals
elders in Europa liberale hervormingen ten bate van de bourgeoisie verwezenlijkt zijn door de dreigende houding of edelmoedige daden van de arbeiders, moest ook hier de druk van
revolutionnaire beweging worden gevoeld, eer de heerschende
koterie zich gewonnen gaf. Voor hetgeen toen door hen is
gedaan, zijn, om alleen van Nederland te spreken, de arbeiders
IO
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beloond geworden met een halve eeuw van politieke onmondigheid. Niemand, en zelfs de ontwerpers niet, zij misschien
minder dan vele anderen, hebben ooit de grondwetsbepaling
van het kiesrecht in 1848 goedgekeurd en de eenige principieele verdediging die men vond, was gelegen in de gemakkelijke verplaatsbaarheid van den census. Uitdrukkelijk
zeiden en schreven zij dat deelneming aan het bestuur eenmaal het recht van allen moest worden ; en dat de wetgever,
de grens stellende om de massa te weren van de ongeschikte
kiezers, nimmer mocht verzuimen haar uittebreiden zoodra
zich naar onder de aanwezigheid van een »politischen wil"
kenbaar maakte. Dit was zonder twijfel de theorie van eene
klasse welke het niet verstond dat een andere klasse haar de
heerschappij zou betwisten, en die het aan de geleerden overliet rechtsgronden te zoeken voor haar belang. Het belang
alleen besliste. De groote menigte van de nieuwe kiezers van
1 848 bekommerden zich niet om de theorie, welke de arbeiders
en de kleine burgerij van . het stemrecht verre hield. Maar
zij die de rechtsgronden meenden te hebben gevonden,
konden niet ontkennen en gevoelden zich als gedragen
door een revolutionnaire verheffing te hoog gestemd om te
ontkennen, dat een algemeen kiesrecht de konsekwentie was
van de leer welke hunne eigene bevoegdheid bepaalde en
die van huns gelijken. Eene konsekwentie waarvan men moest
betreuren dat zij nog niet in de wet te verwezenlijken was,
maar die voortdurend aan hare verwezenlijking naderbij zou
komen, naarmate de nieuwe ekonomische en politieke instellingen welvaart zouden verspreiden en beschaving. Deze
gedachte was het, die men uitdrukte in de rechtstreeksche
verkiezingen met een hoogen census van belasting. Eenmaal
vastgesteld ; vastgesteld bovendien als het resultaat van een
langen en moeielijken strijd : als het uiterste waartoe een
regeerende partij te bewegen was die tot op het laatste oogenblik bij haar verzet had volhard, bleef het in beginsel vrijzinnige maar volgens den aangenomen census als een afgedwongen minimum te beschouwen voorschrift, veertig jaren in
kracht als het maximum van liberalisme bij elkaar opvolgende
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geslachten. Geslachten van een regeerende klasse welke het
idealisme van de mannen die haar gezag hadden bevestigd,
te schande maakte. Dit is zeker, dat geen dezer mannen de
grondwettelijke cijfers voor een zoo langen tijd meende
geschreven te hebben. Het was met een verontschuldiging
wegens den plompen maatstaf die trouwens van i 814
gegolden had voor de stemgerechtigheid der kiezerskollegies dat zij eene scheiding voorstelden van geschikten en ongeschikten : aan den lateren wetgever de zorg vertrouwende,
telkens nieuwe scharen van staatsburgers bevoegd te verklaren.
Doch men weet dat de vasthoudendheid die de voor hare
ekonomische voorrechten bevende bourgeoisie kenmerkt, dit
vertrouwen heeft beschaamd. Eindelijk is het grondwetsartikel
gevallen, maar niet dan nadat de handhaving volkomen onmogelijk was geworden, en jarenlang de bepaling, die in Nederland het publieke leven beheerschte, bevonden was een publiek
schandaal te zijn. De omstandigheid dat geen der partijen
zich heeft kunnen bekwamen om binnen de grenzen van de
grondwet van 48 het kiesrecht uit te breiden, is een van de
feiten die het sterkste spreken ten nadeele van de bourgeoisie als regeerende klasse. Door den onbaatzuchtigen
bijstand van de werklieden geholpen aan de overwinning
op aristokratie, bureaukratie en hofpartij, heeft de angst voor
de macht van hare bondgenooten, haar van de ontwikkeling
harer eigen beginselen teruggehouden. Ten slotte kwam
een nieuwe grondwet wijl zij moest komen, ook omdat een
langdurig regentschap spoedig werd verwacht. Thorbecke's
voorschrift verdween als een belachelijke antikiteit, schoon
het belachelijke alleen gelegen was in de politieke onbekwaamheid van regeerende gezelschappen, die aan het verouderde
hebben gehecht tot het neersloeg als een ruïne. Thorbecke's
vaste wil en zijn preciese uitdrukking ontbraken; en men
stelde het zekere teeken van de kunst van kleine staatslieden
in de konstitutie : opzettelijke dubbelzinnigheid van bepalingen
die tegelijkertijd niets en alles zeggen, opdat zij aannemelijk
zijn voor hen die alles verlangen en voor hen die niets willen geven. Hier is herinnerd aan de omstandigheden waarbij
IO*
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als bij geluk een ruime uitlegging scheen te zullen doordringen ; en op dit oogenblik is de arbeiderspartij de
eenige om tegen den toeleg zich te verzetten, die weer eene
beperkte uitlegging van het wetsvoorschrift wil schuiven op
de lange baan, die aanvangende na de herziening van 1887,
met inbegrip van de nieuwe wetgevende periode, reeds veertien
jaren zal tellen. Zal men er veertig van kunnen maken ? Het
voorwendsel dat sociale hervormingen meer haast hebben, is
altijd goed i). Indien men nu van zich heeft kunnen verkrijgen er meê te komen, nu, daar de schande van de mislukking
der kieswet-Tak nog op het geweten van de liberale meerderheid moest branden, zou men zeggen, als een pijnlijke
herinnering die allereerst en met een allesverdringende haast
uit te wisschen ware, kunnen wij ons geen enkelen samenloop
van omstandigheden verbeelden welke het achterstellen der
kiesrechthervorming niet zou veroorloven. Het is onzerzijds
meer dan eens gezegd -- welke beteekenis heeft het nieuwe
ministerie en hoe kunnen wij het anders dan wantrouwen,
nu het is opgetreden zonder eenigen waarborg dat het de
kieswetkwestie zou brengen tot de oplossing, die de Heeren
Borgesius c.s. voor drie jaar geleden hebben voorgedragen?
Het kabinet-Van Houten was anti-klerikaal, anti-protectionnistisch en voor sociale wetgeving. Alleen heeft de Heer van
Houten persoonlijk de gunst van de geavanceerden verloren.
Maar wat beduidt de over hem uitgesproken ban, indien de
weerzin waarmêe zijn naam ieder eerlijk man wordt gezegd
te treffen, zijne opvolgers niet dwingt het werk ongedaan te
maken waartoe hij zich had laten vinden ? Het beduidt dat onze
regeerende klasse, de taktiek voortzettende van 1848 1887,
ieder uitstel goed acht dat de politieke machtsontwikkeling
van het proletariaat verschuift.
i) Het jongste gedenkstuk van liberale rechtvaardigheidszin en ruimheid van
staatkundigen blik vinden wij in een rede van Mr. G. Jannink, kamerkandidaat
te Enschedé, II dezer gehouden: -- )Ofschoon hij met de kieswet-Van Houten
weinig ingenomen is — daar z. i. het kiesrecht niet aan den census mag verbonden worden -- acht spr. het toch een geluk dat in de eerste vier jaren het
kiesrecht van de baan is en de behandeling van maatschappelijke vraagstukken
aan de orde kan gesteld worden." (Nieuws v. d. Dag, 13 Augustus).
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Zij heeft, echter, met tegenstanders te doen die niet
meer de arbeiders van vroeger zijn. Het waren oproeren
hier en daar in het land, het waren vooral de berichten
van de omwentelingen in Europa, die Kamermeerderheid
en Koning in i 848 bedwongen. Toen stond het proletariaat aan de zijde van de bourgeoisie van handel en
nijverheid, kwalijk in de parlementen vertegenwoordigd, en
welker belang bij bureaukratie en aristokratie niet veilig
was. Indien hare juristen en staatslieden geen »politischen
wil" zeiden te vinden aan gene zijde van den census,
was dit althans voor Nederland niet onjuist. In elk geval,
zoo er bij de arbeiders andere grieven waren dan tegen
werkeloosheid en dure levensmiddelen, gingen hunne staatkundige eischen samen met die van de gezeten burgers.
Bij de geringe industrieele ontwikkeling was het belang
van het proletariaat als klasse nog nauwelijks gebleken. Als
van een in zijn systeem onoplosbare moeilijkheid sprak Thorbecke er van . . . :
»Wanneer met toenemenden rijkdom aan den eenen, armoede aan den anderen kant zich uitbreidt ; wanneer de rijke
nog rijker, die weinig heeft, nog armer moet worden ; wat is
de wetgeving, die allen staatsburgerschap aanbiedt onder
eene door weinige bereikbare voorwaarde ; wat is die wetgeving, tenzij ironie ? Persoonlijk standvoorrecht heet afgeschaft, opdat aan bekwaamheid en verdienste hare natuurlijke
baan worde geopend ; naar een op bezit van uitwendige goederen gegrond stelsel van voorrechten komt in de plaats.

Burgerstand beteekent opnieuw een deel, eene klasse van het
volk. Te midden eener maatscha j oj5 gemeen recht der
leden gebouwd, wordt een onoverklimbare grens tusschen bevoegden en onbevoegden gesticht. Wie vindt den toon, waarin
deze dissonant zich oplost ? ... Wij zijn aan een gebied, waar
de werking der vrijgewordene krachten zich eveneens aan
menschelijke voorziening, als aan den politischen wetgever
onttrekt ... Wanneer wij nauwelijks aan den uitersten gezichteinder het doel ontdekken, schoon zinsbedrog en vooroordeel
zich vleien er nabij te zijn, vergenoegt bescheidene weten-
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schap zich, gelijk echte staatskunst haar uur afwacht, den
afstand te onderzoeken." i)
Den dissonant te hebben vernomen te midden van het
rumoer om hem heen ; krachten bespeurd waarvan hij de
werking niet kon voorzien, zoo weinig als haar zijner wetgeving aanpassen ; een doel ontdekt, tot hetwelk de afstand
nog moest wordt gevonden -- in één woord : het bestaan
van de bourgeoisie als klasse te hebben beseft, één aspekt
van het verschijnsel dat tusschen arm en rijk in onze maatschappij de afstand grooter wordt, en het gewicht van de
vraag hoe een deel des volks, het rijkere alleen, zal regeeren
mede ten bate van het andere ... het is een maatstaf van
Thorbecke's boven al zijne tijdgenooten verhevene grootheid.
Na vijftig jaar is de afstand ingekort en zijn wij het doel
naderbij gekomen. Wij weten dat de tegenstrijdigheid zich
niet zal oplossen eer op den maatschappelijken grondslag van
gemeen belang, het gemeen recht van alle leden der maatschappij werkelijkheid kan worden. Het is daarom dat wij
het groote staatkundige recht niet eischen als het uitvloeisel
eener theorie, maar als een strijdmiddel in de praktijk ; en
het niet verwachten van de edelmoedigheid der „rijken",
maar van de krachtsinspanning der „armen".
Deze armen, nog eens, zijn niet meer de arbeiders van
1848, die zich verbroederden met de bourgeoisie. Wat Thorbecke in de verte zag naderen is de realiteit waarin wij
wij leven ; en als een afzonderlijke klasse staat niet alleen
de burgerstand met éen gedeelte van de arbeiders als een
hulpbende, maar staat tegenover hem de klasse van de
arbeiders in hare eigen, dagelijks meeromvattende partij. In
1848 was de internationale revolutionnaire arbeiderspartij
nog meer een partij van opstand dan van revolutie ; internationaal alleen in de paar hoofdsteden van Europa waar
ballingen en uitgewekenen elkaar ontmoetten ; en overigens
in het gevoel van solidariteit gewekt in de geruchten van
strijd in Weenen, in Berlijn, in Parijs, en voor zoo.ver een
i) Over het hedendaagsche Staatsburgerschap, Mei i 844
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begin van erkenning welke zaak de hunne was, werd uitgesproken en aangedrongen in den oproep tot de proletariërs
van alle landen om zich te vereenigen. i) In andere landen
waar en voorzoover zij toen reeds een zelfstandige taktiek
volgde, is zij overwonnen mede door de bourgeoisie
voor wie zij had geijverd. In Nederland werd zij zwijgend
achterafgezet. Maar die na haar kwamen zullen niet vergeten
dat eenreaal eenig oproer en geruchten van oproer in staat
waren, een handvol geavanceerde mannen, sprekende namens
een ongeorganiseerde massa van gezeten en vreedzame burgers, te helpen aan de zegepraal op al het georganiseerde
geweld des Rijks. De tijden van straatgevechten zijn wellicht voor altijd voorbij, en worden om goede redenen door
ons niet teruggewenscht. Wij verwachten niet dat weêr zal
keeren wat achter ons ligt. Maar voor ons is de les van
1848 dat voorwendsels, uitvluchten of excepties van de zijde
der regeerende klasse, niets dan de teekenen zijn van onze
eigen te geringe krachten. Wij zullen in een oogenblik al
wat radikaal en liberaal is
om van het overige niet te
spreken
zijne politieke wijsheid en praktischen hervormingszin zien verloochenen, zoodra blijkt dat niet alleen aan onze
zijde is het recht, maar ook de macht.
Aug. '97.
I) ffontmieuistisc%L lllaizi7csÉ

van i 847.

FR. VAN EEDEN IN DE GIDS.
DOOR

F. v.

D.

GOES.

Frederik van Eeden heeft in de Gids van Augustus een uitvoerige
en systematische beantwoording gepubliceerd van de opmerkingen
gericht tegen zijn artikel over Rijkshoeven.
Gaarne gun ik hem, voor zoo ver ik zelf in het debat betrokken
ben, het laatste woord, waarop, al ware het alleen wegens de moeite
die hij zich heeft gegeven, hij volkomen recht heeft. Hij schrijft aan
het slot dat zijne repliek reeds gereed was, toen hij mijn opstel in
dit tijdschrift las. Wegens de beperkte ruimte kan hij >niet anders
dan door annotaties toonen, dat mijne hoofdbezwaren reeds weerlegd
zijn," door hetgeen hij in de voorgaande bladzijden tegen anderen
aanvoerde. Wederkeerig heb ik deze Gids-aflevering niet vroeg genoeg
in handen gekregen om Van Eedens argumenten behoorlijk te overwegen -- reden te meer om niet voor de tweede maal over bijzonderheden van zijn plan te polemiseeren.
Gezegde annotaties, echter, voor zoover ze mijne kritiek betreffen,
bepalen zich tot de verzekering dat zij weinig nieuws opleverde en
niet van een inzicht getuigde dieper dan dat der overigen. Voornamelijk heb ik ad hominem gesproken, zegt Van Eeden.
Het is deze opmerking en de bladzijde welke, als ik het goed
begrepen heb, hij aan de algemeene strekking van mijn artikel gewijd
heeft, die mij aanleiding geven tot een kort woord -- nu niet over
de Rijkshoeven maar over de positie van Van Eeden als ontwerper
van het plan.
Dit moge ad hominem zijn, maar het is tevens het eenige, naar
mijne overtuiging, wat in deze ad rem mag heeten. De plannen vergaan, maar de plannenmakers blijven. Dingende voorstellen tot
stichting van »socialistische" oasen in de kapitalistische woestenij
zijn gedaan, en er zullen nog eenige komen. Zij zien er redelijker
en prozaischer uit dan zonnesteden en Utopia's. Niet slechts in het
kapitalisme, maar zoolang in het algemeen de warenproduktie bestaat
die de primitief kommunistische inrichtingen verdrongen heeft, zijn
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er fantasieën geboren van werelden waarin de direkte produktie was
weergekeerd. De menschheid heeft hare heugenis aan de blijde dagen
van den schuldloozen en onbekommerden tijd van het eerste socialisme nooit geheel verloren. Toen zijn ontstaan de kostbare moreele
deugden van naastenliefde, edelmoedigheid en toewijding. Het
Christendom, zelf een eenigszins geslaagde poging om een socialisme
te vestigen, heeft de traditie van socialistische deugden versterkt.
Maar goed en kwaad is niet anders dan de tegenstelling van bijzonder
en van algemeen belang, en zij kon eerst ontstaan in den nakommunistischen tijd. Die naar het kommunisme terug wilden, predikten het goede, het kwade was de zelfzuchtige begeerte, eerst
mogelijk toen het kommunistisch verband zwakker werd. De utopische
menschen worden ons voorgesteld als bezitters van vele deugden,
die van de zedeloosheden der warenproduktie en de op warenproduktie gegronde samenleving zich hebben afgewend, en een nieuwe
maatschappij geformeerd naar de inspraak van hun hart, zonder ruil
of handel, zonder hebzucht, strijd en naijver. Dit zijn meer dan
aardige tafereelen, het zijn de bewaarplaatsen van menschelijke
idealen, gewekt door de overgeleverde herinnering van hetgeen was,
en het scheppingsdrift prikkelende kontrast met hetgeen is. Maar de
waarheid was, dat in de werkelijkheid goed en kwaad tot een nadere
maatschappelijke orde moeten blijven. Wij kunnen met geen deugden
de stad der toekomst bouwen, omdat de stad van de toekomst zelve
eerst de grondstof van de deugden zal voortbrengen. Men zegt ons
wel dat het socialisme rekent op engelen en niet op menschen, en
dat met engelen ook het kapitalisme voldoende zou zijn. Maar wij
antwoorden dat het kapitalisme slechts menschen levert en geen
engelen, en dat het socialisme niet de vrucht maar de drijfveer van
verbetering zal wezen. Wel de utopische gemeenebesten in de verbeelding van de dichters ontstonden als resultaten van den wil van
brave lieden, die eenvoudig warenproduktie of kapitalisme buiten de
grens hielden van hunnen bedachten Staat. Maar de werkelijke
socialistische maatschappij kan niet worden ontwerpen en uitgevoerd
als een kunstwerk der verbeelding — omdat de verbeelding zich
inspireert door een liefde, die niets anders is dan af keer van het
bestaande. Het socialisme als de leer van een partij heeft vroeger
gemeend dat het zoo kon. Overal, in Engeland, in Duitschland, in
Frankrijk waren de eerste socialisten ijverige stichters van ondernemingen, kolonies, verbonden, die al vast het socialisme zouden
toepassen en door hun voorbeeld en propaganda de andere menschen
overhalen. Zelfs. Lassalle was niet vrij van deze neiging en droomde
van beroepsvereenigingen met subsidie van het Rijk.
Nu hebben de sociaaldemokratische partijen reeds lang ingezien,
dat alle werkzaamheid in deze richting een nuttelooze, dikwijls
schadelijke inspanning is. Zij zien de grondslagen van de, socialis-
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tische maatschappij in wording ; de noodzakelijke konsekwentie van
het kapitalisme is het socialisme ; en als er lieden gezegd kunnen
worden het socialisme te maken, dan zijn het de groote mannen
van het kapitaal. Maar de nuttige en onmisbare werkzaamheid is
de vorming van een maatschappelijke macht, welke eenmaal de
macht kan bedwingen, die de wording van het socialisme tegenstreeft.
Tot dusver heeft de bezittende klasse geen teeken gegeven, dat zij
geneigd was hare voorrechten af te , staan. Wat zij deed, waren
flauwe pogingen om het kapitalisme te verbeteren en houdbaar te
maken : maar zelfs hiervoor mankeerden haar de geestkracht en de
goedgeefschheid. Voor het overige zoekt zij haar heil in de reaktie.
De sociaaldemokratische partijen kennen deze realiteit en hebben
er de handen mee vol. Van tijd tot tijd komen er in de burgerlijke
klasse personen, die de oude utopistische taktiek willen voortzetten.
In het beste geval blijft het bij woorden ; als het tot daden komt,
kunnen het niet anders dan schadelijke daden zijn. Want in naam
van het socialisme. wordt dan het socialisme direkt of indirekt bestreden. Indirekt door de afleiding van sommiger aandacht van de
hoofdzaak, door het vestigen van de meening, dat de maatschappelijke
strijd een verkeerdheid is, een uitvindsel van twistzieke menschen,
en dat alles terecht kan komen, als de beschaafde lieden maar eens
willen nadenken over het geval, enz. Direkt, door de vijandigheid,.
welke de plannenmakers en hunne vrienden tegen de arbeiderspartijen veelal opvatten noodra het blijkt, dat de sociaaldemokratie
van individueele reddingsmaatregelen niet gediend is.
Ik hoop, dat Van Eeden , in zijn eerste periode niet zal verstijven.
Het is daarom, dat ik voortga met over zijn persoon te spreken,
die mij zooveel belangrijker toeschijnt dan de zaak. Ik heb reeds
getracht, het besef in hem wakker te roepen van zijn positie. Dat
is niet gelukt. In het eerste en in het laatste gedeelte van zijn repliek
zegt hij eenige dingen, die mij in de gelegenheid stellen een tweede
poging te doen.

In één woord — om met goed gevolg voor het socialisme werkzaam te kunnen zijn, moet de Heer van Eeden, opgevoed en tot
een aanzienlijke hoogte geklommen in de burgerlijke beschaving en
kunst, zijne burgerlijke levensbeschouwing afleggen. Voor den Heer
van Eeden heeft op dit oogenblik, vrees ik, de aanduiding van deze
noodzakelijkheid weinig zin. De zin dien hij er aan hecht komt
hier op neer, dat er een socialistische partij is die, evenals elke
partij, de waarheid alleen meent te bezitten ; en, omdat zij hoofdzakelijk uit arbeiders bestaat, en zich dus vijandig stelt tegenover de
bourgeoisie, alles wat haar verkeerd voorkomt, kortheidshalve burgerlijk
noemt. Zoo denkt niet alleen Van Eeden, zoo denken velen die deze
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zaken niet nauwkeurig genoeg hebben bekeken. Geen wonder als
zij zich verzetten. Zij zeggen, en men leest het bijna dagelijks in de
kapitalistische pers, precies wat Van Eeden zegt met de woorden
die zijn repliek besluiten : ».... het zou te veel gevergd zijn, als men
daarbij moest aannemen dat die fractie het monopolie van toekomstwijsheid heeft, — ook al snoeft zij er op de »,klasse der toekomst"
te representeeren, — dat er geen heilzame maatregelen zijn te bedenken die niet reeds door hare leiders zijn bedacht, of dat er geen
sprake kan zijn van ernstige hervormingen eer zij het roer in
handen heeft."
Neen, het is geen grootere wijsheid die de socialisten zich verbeelden te bezitten, zoo weinig als het grootspraak mag heeten dat
zij zeggen de klasse der toekomst te zijn. Er is weinig wijsheid voor
noodig om te ontdekken welken weg deze kapitalistische maatschappij
gaat, en welke politieke programma's het best den ontwikkelingsgang van de maatschappij zullen bevorderen. Vooral thans is er
weinig wijsheid voor noodig, nu het eenmaal ontdekt is. Het is waar
dat de wetenschappelijke vaststelling van de groote waarheden van
het socialisme grootendeels door niet-arbeiders is verricht — maar
liet zou een onopgemerkte, vergeefsche arbeid zijn gebleven indien
geen groepen van proletariërs de leer hadden opgenomen, in haar
hadden erkend de theoretische uitdrukking van hun revolutionnair
streven. Zij konden dit doen omdat wat geschreven stond geheel
overeen kwam met hunne eigen ondervinding, het was de werkelijkheid, die' zij kenden, in woord gebracht; zoo werd het woord een
sterke ideëele kracht.
Aan den anderen kant kon de leer ontleend aan de ervaring van
de werklieden — en wat is zij dan het betoog van de onmogelijkheid
om in het kapitalisme de nooden en grieven van de werklieden
afdoende te verhelpen, omdat het kapitalisme op het bestaan van eene
ondergeschikte klasse is gegrond — kon deze leer geen ingang vinden
bij de meesters van de werklieden. Die in de werkelijkheid afkeerig
waren van de beweging om aan het kapitalisme een einde te maken
— konden zij zich verklaren voor een theorie, welke de ekonomische
en historische kategorieën van het kapitalisme aan het licht bracht?
Maar — beginnende bij een ontleding van den toestand der moderne
arbeiders, bleef het socialisme niet alleen een ekonomische wetenschap. Van het bestaan der proletariërsklasse geraakte het tot de
studie van het wezen der maatschappelijke klassen in het algemeen.
De strijd der klassen thans leidde tot de erkenning van den klassenstrijd
vroeger. De reddneering van tegenstanders en de eigen op de ervaring
der werklieden gegronde theorie, voerden tot de kennis van het menschelijk gedachtenleven. Kortom -- het socialisme is geworden de naar
alle kanten werkzame levensbeschouwing van de proletariërs in de
kapitalistische maatschappij. Zij staat tegenover de burgerlijke in
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eene overeenkomstige verhouding als de burgerlijke voor honderdvijftig jaar tegenover de middeleeuwsche of aristokratische. Evenmin
als men den derden stand van 1789 eenige verwaandheid mag verwijten, dat zijnentwege en met algemeene instemming werd gezegd
dat hij alles in het Rijk behoorde te zijn, is het rechtvaardig de leer
van het socialisme ten aanzien zijner eigen positie een snoeverij te
noemen. Er wordt meê bedoeld een historisch feit te konstateeren,
waarover wij natuurlijk gaarne ieders meening in hare waarde laten
maar men mag de onze niet zonder nader onderzoek aan pedanterie
toeschrijven. Zoolang er klassen zijn, meenen wij, zal er een leidende
en een teruggaande zijn ; een klasse van het verleden en een klasse —
van de toekomst. Dit is misschien een dwaling, maar een zienswijze
in onze partij eigen aan de bescheidene en de onbescheidene leden,
die wij wellicht in een zelfde verhouding bezitten als de andere
partijen. Ik zal niet trachten te ontkennen dat het besef van tot de
historisch-geavanceerde klasse te behooren, verleiden kan tot onaangename uitingen. De regel is evenwel, dat het besef de strekking
heeft luider te spreken van de plichten die het oplegt, dan van de
rechten die het verleent. De schijn is somtijds anders, maar waarom ? —
Omdat het behoort tot het socialisme als leer, dat met eenige objektiviteit gesproken wordt over het socialisme als partij. Van het bestaan
van onze eigen klasse opgeklommen tot het begrip van klassen in
het algemeen, dalen wij van het algemeene weer tot het bijzondere
af ; en rekenen met de aanwezigheid van de arbeidersklasse en hare
attributen als met een ding buiten ons, schoon wij er zelven toe behooren. Het past niet in de burgerlijke denkwijze hier oog voor te
hebben, en zij is slechts vatbaar voor de bekrompene uitlegging dat
menschen die van hunne partij spreken als de partij der toekomst,
in ieder geval van grootspraak niet vies zijn. — Zelfs Van Eeden, de
burgerlijke artist, moet zijne oogen wijder open zetten om, behalve
de schoonheden der kunst, de grootschheid van het werkelijke leven
te kunnen zien.
De zekerheid van de eindelijke overwinning, de gestadige en onszelven dikwijls verrassende vergrooting van den invloed der socialistische partijen en gedachten, stemmen tegenover de nog altijd in het
gestoelte der heerschers gezeten burgerlijke klasse tot een toon van
meerderheid, die een goed luisteraar van persoonlijke ijdelheid wel
zal weten te onderscheiden.
Dit is, dit moet alles anders zijn bij de bourgeoisie. Zij heeft haren
tijd van opgewekt klassenbesef achter zich. Maar zij heeft dien tijd
niet minder dan wij gehad toen zij nog een revolutionnaire klasse
was. Omstreeks 1848 kon men de organen van den burgerstand
dagelijks hooren beweren, dat het de kern der natie was, het denkend
deel, de alles voortbrengende, de aanzienlijken ter eene, de arbeiders
ter andere onderhoudende klasse. De bourgeoisie is vervolgens in
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koterieën uiteen gevallen. De positie van het proletariaat bracht te
weeg, dat men de arbeiders leerde kennen als een klasse, van de
klasse der bourgeoisie onderscheiden. De positie van de bourgeoisie
verduisterde zeer spoedig haar bestaan als zoodanig. Het spreekt
van zelf dat een bevoorrechte stand, die van zijn voorrechten geen
afstand wil doen, niet wil hooren van het wezen der bevoorrechte
standen, der standen in het algemeen. Zijne verdedigers beloofden
een heilstaat waarin allen, tenzij met uitzondering van de volstrekt
onbekwamen en onwilligen, gelijk zouden worden aan de bourgeoisie.
Maar dit neemt niet weg, schoon het klassenbesef spoedig verdween,
dat het klasseninstinkt behouden bleef. De koterieën of staatkundige
partijen handhaafden in hun onderlingen strijd, overeenkomstig dit
instinkt, een ongeschreven wetboek van wederzijdsche verplichtingen.
Men behoorde verschil van meening te respekteeren, de achting voor
tegenstanders niet uit het oog te verliezen, elkanders persoonlijk
karakter buiten debat te laten, enz. De parlementaire toon is de
weerklank van de stem van het parlementarische belang. Hij is verstoord noodra socialisten ergens in de vertegenwoordiging kwamen;
en het burgerlijk konsortium dat het kapitalisme verzorgde, voor de
woordvoerders van het proletariaat een plaats moest maken. Zooals
Van Eeden alleen de snoeverij heeft gehoord, hoorden andere burgerlijke beoordeelaars alleen de ruwheid. De burgerlijke eigenliefde,
de burgerlijke kortzichtigheid, troostten zich met de opmerking dat
de arbeidersafgevaardigden minder beschaafd waren dan de vertegenwoordigers van de fatsoenlijke lieden. In waarheid is hier een verschijnsel van het ondergaan der burgerlijke beschaving, die, als een
klassenbeschaving, de burgerlijke klasse niet overleeft — in tijden van
klassenstrijd te kort schiet — vervangen wordt door de hoogere
geestelijke volmaaktheid van de samenleving zonder klassen.
Het misverstand ligt voor de hand, dat wij de verdraagzaamheid
en wellevendheid van burgerlijke personen *en partijen onderling,
toeschrijven aan opzettelijke veinzerij, beraamd om de buiten haar
staande groepen en individuën te bedriegen, te hunnen koste haar
prestige te handhaven. Integendeel weten wij, dat het klassegevoel
der bourgeoisie in de dagen van haar opkomst en bloei, den vorm
van eene achtenswaardige ideologie heeft aangenomen. De Grieksche
en Romeinsche beschaving was het geestelijk leven van een klasse
welker bestaan evenzeer berustte op dat van een geheel rechtlooze
massa; maar daarom zullen wij de klassieke kultuur niet loochenen.
Wat hier van de burgerlijke is gezegd, zoo het thans haar vonnis
is, was eenmaal haar roem. De eerlijke burgerlijke beoordeelaars
die ons vermanen tot bescheidenheid en gematigdheid ; de sympathieke burgerlijke waarnemers van de maatschappelijke verschijnselen,
die veel met het socialisme ophebben, maar tot hun verdriet met
een zekere overmoedigheid en scherpte van uitdrukking in onze
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strijdwijze zich niet kunnen verzoenen — wij weten zeer wel dat
zij op de beste traditie van hunne klasse zich kunnen beroepen.
Zooals wij schrijven in de pers, en spreken in de parlementen en
in de vergaderingen, zouden burgerlijke publicisten en politieke
mannen gemeend hebben, dat onvereenigbaar was met de beginselen
van ernst en fatsoen. Althans van een tendeele reeds heen gegaan
geslacht, is het vergefelijk niet alleen, maar volkomen aannemelijk,
dat zij gruwen van de socialistische polemiek, die gebrgken heeft met
bijna alles wat zij hun leven lang hebben zien eerbiedigen.
Overigens, dat de burgerlijke beschaving inderdaad slechts een
klassenbeschaving was, blijkt ook uit de houding van de burgerlijke
organen tegen het socialisme. Zelfs in den tijd dat het socialisme nog
enkel de nieuwsgierigheid opwekte meer dan vrees, in de beste dagen
van het kapitalisme en de uit het kapitalisme voortkomende burgerlijke beschaving, gold tegenover haar de wet van den goeden toon
geenszins. Het heeft nooit ontbroken aan mannen, die de waarde
van de socialistische kritiek gedeeltelijk erkenden; maar wetenschappelijke lieden die gewoon waren hun oordeel over andersdenkenden met de meeste verschooning uit te drukken en tegenstanders
persoonlijk hoffelijker wellicht dan hunne vrienden te bejegenen,
ontzagen zich niet de socialistiche leer in de sterkste termen belachelijk,
de socialistische leiders verachtelijk te maken. Bij de grens van
het burgerlijk belang, hield ook de burgerlijke bedachtzaamheid,
hield het burgerlijk fatsoen — hield de burgerlijke beschaving op.
En zoo is het volkomen waar, dat de burgerlijke wellevendheid
niet toestaat aan een van de burgerlijke koterieën, dat zij zich de
partij der toekomst noemt, of anderszins zich hooger boven hare
zusteren verheft, dan met de voorwaarde, dat ieder het klassenbelang
van allen respekteert, bestaanbaar is. Voor de socialisten, echter,
geldt de maatstaf niet. En die haar wil gebruiken, zal niet alleen
verkeerde uitkomsten krijgen, maar geeft te kennen, dat hij van het
klassenwezen der maatschappij, van het socialisme in het bijzonder
geen begrip heeft.

Hier is uitvoerig over dit punt tot Van Eeden en zijne geestverwanten gesproken, omdat de schrijver in zijne repliek te kennen
geeft, dat hij zijn plan beschouwt als te worden, »in strenge consequentie", »van zuiver socialistische strekking." Hij meent te mogen
verlangen en schijnt te hebben verwacht, dat wij, »met welwillende
sympathie", zijn voorstel zouden hebben overwogen.
Ik zeide reeds, waarom noch de strekking, noch de idee van de
Rijkshoeven socialistisch mag heeten. Niet door hervormingsplannen
van enkelen, niet door partikulier initiatief, zal het socialisme worden
gesticht — maar het zal als een nieuwe produktiewijze uit de ont-
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bindings-verschijnselen van de oude te voorschijn treden. De naar
het socialisme neigende inrichtingen dragen nog kapitalistische
vormen -- de koncentraties van voortbrenging en verdeeling in
nijverheid en landbouw. Maar het zal aan de arbeidersklasse gemakkelijk vallen, de oude vormen te verwijderen en het nieuwe
wezen te ontwikkelen, noodra zij de politieke macht heeft. Socialistische maatregelen, verder, kunnen tweederlei zijn. Men kan de
kapitalistische verwording versnellen door wetgevende maatregelen —
namelijk door takken van de produktie of distributie aan het partikuliere kapitaal te onttrekken. Een broodfabriek is geen socialistische
inrichting, maar kan gemakkelijker in een socialistische maatschappij
worden overgebracht dan een honderdtal konkurreerende kleine
bakkerijen.
In de tweede plaats kan men de algemeene strijdvaardigheid van
het proletariaat bevorderen door politieke en ekonomische maatregelen.
Het overige is niet-socialistisch, en behoort tot de utopistische
plannenmakerij. Alleen de hier aangeduide werkzaamheden worden gevonden op de moderne sociaaldemokratische programma's. Dit is
reeds voldoende om te bewijzen dat het socialisme van Van Eeden
een misverstand moet zijn. Als de kenmerken van zijn socialistische
inrichting noemt hij op : »geen handelswinst, geen rente-woeker,
geen persoonlijke grondeigendom, geen onrechtmatige onthouding
van het arbeidsproduct aan den arbeider." Ja, ik wil gelooven dat
in de schepping van Van Eeden dit alles zal worden gemist, gelijk
het ontbrak aan de andere utopistische ontwerpen. Maar dit neemt
niet weg, dat deze en andere trekken van de kapitalistische produktie
eerst uit de werkelijkheid zullen verdwijnen, als de socialistische
produktie bij machte zal zijn de volken te voeden, opgegroeid in
vergaande kapitalistische vormen, door de krachtsontwikkeling der
arbeidersklasse vrijgemaakt. En niet op het machtwoord van wien ook.
Komt op de aangeduide wijze het begin eener socialistische regeling tot stand, dan zal ieder naar voorkeur en verdienste een werkkring kunnen vinden. Misschien zal bijna niemand lust hebben in
het landelijk bestaan, het boerenbedrijf en de eenvoudige levenswijze
door Van Eeden, volkomen willekeurig en als een onbewuste reaktie
tegen het bestaande, voorgeschreven als een menschelyk ideaal. Het
is een zuiver persoonlijke gril, dat het zoo plezierig is sobertjes te
leven en alles te planten en te poten wat men noodig heeft. Wij
leven in een wereld met weerzinwekkende groote steden, een dikwijls
afzichtelijke industrie en een zedelooze, onzinnige weelde van de
rijken. De fantasie die dit alles omkeert moge velen bekoren, maar is
geen basis van een toekomstige werkelijkheid. Zij wier hartstocht
de muziek is, of het machinebouwen, of de medicijnen — eenig vak
van kunst, techniek of wetenschap -- zal men hen allen onderbrengen
in de agrarische toevluchtsoorden van Van Eeden ? Het zou alleen

16o

FR. VAN EEDEN IN DE GIDS.

mogelijk of wenschelijk zijn als wij allen Van Eeden's waren. Geen
wonder dat een ernstige en gevoelige jongen bij zich zelven zegt:
nu, dan ben ik liever een boertje en leef van honing, olie enz. en
maak mij los van de zwendelmaatschappij. Maar dit is hoogstens de
vlucht uit de booze wereld van den kloosterling, geen revolutie van
een ekonomisch politiek systeem.

Geheel homogeen met het overige is de opmerking van den Heer
van Eeden, dat »het socialisme tot nu toe sterker in de diagnose
dan in de therapie is." Dit kan licht het geval zijn, omdat het in 't
geheel niet doet aan therapie. In de boven aangegeven zienswijze
past allerminst de beschouwing — algemeen bij de bourgeoisie — dat
de maatschappij ziek zou zijn en geneeskundige behandeling behoeven. Al het ook door Van Eeden gezegde over het abnornale van de
kapitalistische maatschappij, behoort tot de burgerlijke en daarom
onwetenschappelijke sociologie. Waar is het kenmerk van een normale maatschappij ? Wij zoeken nlet naar geneesmiddelen tot herstel,
wij zoeken naar machtsmiddelen tot revolutie. Hoe men de socialistische orde zal inrichten, moeten de menschen weten die haar beleven.
Het kapitalisme wordt met geweld gehandhaafd door de bourgeoisie.
Dit weten wij en willen wij veranderen. »De meeste artikelen van
het socialistisch programma; — verkorting van arbeidsduur, arbeidersverzekering en dergelijken — zijn palliatieven, zonder ingrijpend
principieel karakter," -- zegt de schrijver. Zeker, de overmacht van
de regeerende klasse bestrijden, en haar dwingen bescherming te
verleenen aan de klasse die het meeste lijdt, is op dit oogenblik de
eenig mogelijke taktiek. Elke versterking van het proletariaat is een
bespoediging van de ekonomische revolutie ; Van Eeden heeft dus
ongelijk wanneer hij op het programma alleen palliatieven leest.
Ja, de doktoren van de »zieke" maatschappij zijn talrijk, maar
buiten de socialistische partijen. De heele geavanceerd-burgerlijke
politiek stelt zich ten doel het kapitalisme op te lappen. De invloed
van de arbeidersklasse, bovendien de hoop dat men de »therapie"
zal houden voor een ernstige poging om het mogelijke te doen,
leiden tot uitgebreide hervormings-programma's, en individueele
probeersels. In dien zin heeft Van Eeden gelijk, als hij zegt : »men
vindt de menschen die geneigd zijn tot arbeiden in zuiver socialistische richting niet minder buiten dan in het partijverband." Alleen
heeft het van het socialisme enkel den naam. Niet, zooals Van
Eeden beweert, schuwt men den naam en kan men de denkbeelden
wel lijden : den naam geeft men zich niet ongaarne en de denkbeelden
worden geschuwd, voor zoover men ze kent. Wat geliefkoosd wordt,
is het valsche socialisme van eigen maaksel. De soort die de Heer
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van Eeden »zuiver" noemt, en bedoelen moet als hij beweert, 'dat
maatregelen van min of meer socialistische -- dat is anti-kapitalistische
strekking — voorgesteld zijn door partijen met allerhande namen,
en uitgevoerd door regeeringen van allerlei kleur." Er is niet anders
voorgesteld of uitgevoerd dan wat door pressie van de werklieden niet
langer mogelijk was achterwege te laten. Meer dan iets anders
bewijst de verwarring tusschen socialisme en de gebrekkige regeeringsmaatregelen van de laatste jaren, dat de schrijver nog slechts
zeer uit de verte met het socialisme heeft kennis gemaakt. Antikapitalistisch zijn de hervormingen van het kapitalisme, zoover ze
het eenigszins zijn, ondanks de regeeringen en de regeerende klasse.
De bewering, eindelijk, dat in Nederland »de socialistische partij,
in vergelijking met naburige landen, wel zeer klein en machteloos is,
maar het aantal eerlijke menschen met zuiver socialistische gevoelens
er misschien betrekkelijk grooter dan ergens ter wereld"; — en dat
»er wellicht niets ontbreekt dan een krachtig en tactvol leider om
er een partij van te vormen, relatief even machtig als de IDuitsche
of Belgische" — is van de zuurzoete welwillendheid die maar een
nuance verschilt van de vijandigheid tegen de sociaaldemokratie,
waartoe teleurgestelde ook-socialisten zoo licht overslaan. Ik vertrouw
dat het bij Van Eeden niet verder zal gaan en hij een uitzondering
zal blijken te midden van die vele »eerlijke menschen," wier sympathie feitelijk zoo moeilijk van afkeer te onderscheiden is. Van
Eeden zou diensten aan de arbeiderspartij kunnen bewijzen als maar
zeer weinigen. De krachtsontwikkeling van onze partij bij de verkiezingen is ook voor hem wellicht een vreugdevolle verrassing
geweest. Pas losgerukt uit de verstikkende omhelzing van de anarchie
— hoe hebben in andere landen de partijen vroeger onder dien druk
geleden ! — is inderdaad de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in
Nederland niet onder het in billijkheid te eischene gebleven. Wij
hebben, het is waar, alle menschen van goeden wil noodia . Maar
evenzeer, meen ik, hebben de goedgezinden behoefte aan de voorlichting van, aan de samensmelting met de broederschap van den
arbeid. Wij zouden in Van Eeden roemen, en Van Eeden zou
groeien met ons. i).
Aug. '97.
g-

i) Van Eeden behandelt naar aanleiding van een gezegde van den Heer P. L.
Tak, de vraag in hoever de materieele tegenstand zou moeten wijken voor het
rechtsgevoel. Zijne opvatting van deze kwestie neem ik mij voor afzonderlijk
te bespreken.
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INLEIDING TOT DE KRITIEK.

-

Ik heb reeds medegedeeld dat mijn voorgaande uitingen
het Drama »Aglavaine et Sélysette" betreffen, niet zoo als het
is, maar zoo als het bedóeld is.
De bedoeling van den auteur heb ik voor zijn daad genomen.
Wel verre van objektieve kritiek te zijn, is dit gedrag van
mij dan ook het tegen-over-gestelde.
Voor de objektieve kritiek heeft alleen de verwerkelijking
eener bedoeling waarde.
En in het algemeen is het meest verkeerde wat men doen
kan, is het kenmerk van slechte kritiek bij uitnemendheid,
dat zij de bedoeling voor de daad neemt.
Maar vooreerst gaat de in dit Drama gedane poging zoo
onvergelijkelijk hoog, ten tweede houdt deze poging toch
reeds zoo veel verwerkelijking in, dat ik er een groot behagen in heb gevonden, voor ik trachtte de objektieve waarde
te bepalen, mijn liefkozende mijmering vrij spel te laten en
de aandoening te schetsen, die de lezing mij had gegeven.
Want men moet zich de verhouding, waarin deze poging
tot de denkbare volledige verwerkelijking staat, niet voorstellen als de verhouding tusschen de ledige schim van het
II
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zelfde ontwerp, dat goede kunstenaars uit een der twee, drie
laatste eeuwen tot een - vol levende, figuur hadden kunnen
maken ; maar wel als die tusschen een zoo zeldzaam schoon
lucht-spiegelbeeld, dat iets overeenkomstigs slechts in enkele,
ver af gelegen, tijdperken der wereldgeschiedenis is waargenomen, èn : de, denkbare, volmaaktheid van dat beeld in
tastbare vormen.
Nu begint het tweede gedeelte van mijn taak en ga
ik den aard en de objektieve waarde van dit Drama vast
stellen, zijn aard en waarde in vergelijking met het vorig
werk van dezen schrijver en in vergelijking met het doel
zelf, door hem in dit Drama bestreefd.
Ofschoon in het Eerste Bedrijf het essentiëele bestand-deel
van het Drama nog niet zichtbaar is, het bestand-deel, door
welks bezit alleen en dus niet als kunstwerk in 't algemeen het zich boven de vorige Dramaas in waarde verheft;
en ofschoon dus na lezing van het Eerste Bedrijf ten onrechte
het werk ons eenvoudig minder goed dan de vorige schijnt
te wezen, verschaft toch. de lezing van het Eerste Bedrijf
ons onmiddellijk het vaste inzicht der hoedanigheden van het
Drama.
Wij zien onmiddellijk met twijfelloze zekerheid de hoofdwaarheden omtrent het Drama, al kunnen wij ze in den
beginne misschien slechts stamelend in woorden brengen, en
noch de ontdekking van het voornaamste bestand-deel, noch
de nadere uitwerking der in het Eerste Bedrijf aanwezige
motieven, zullen ons inzicht kunnen verzwakken.
Wij zien : ten eerste, dat de schrijver essentiëel van visie
veranderd is, een andere kunst geeft dan die, waarvan zijn
vroegere werken de dragers zijn;
ten tweede, dat hij niet geslaagd is in wat hij wilde.
Wij zien ook reeds, al kunnen wij het alleen door vergelijkingen duidelijk maken, alleen door impressies van
buiten af, de ware toedracht van dit belangrijkste der geestelijke processen benaderen wat hij gewild en waarom hij
gefaald heeft.
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VIII.
OVER DE PLASTIEK.

Wanneer wij, na de lezing en bestudeering der vijf Bedrij
ven, het Drama »Aglavaine et Sélysette" in zijn geheel
beschouwen, wordt het ons duidelijk, dat het uit twee hoofdzakelijke deelen bestaat : Het tweede, derde en vijfde Bedrijf;
èn het eerste en vierde Bedrijf.
Het tweede, derde en vijfde Bedrijf houden de eigenlijke
Handeling in ; het eerste en vierde Bedrijf kunnen als een
Voorspel en Tusschenspel begrepen worden.
De door deze scheiding ontstane twee deelen van het
Bedrijven-samenstel houden tevens de, juist zóo, naauwkeurig
te scheiden twee hoofdzakelijke bestand-deelen van het JEsthetiesch Geheel des Dramaas in en de twee faktoren van zijn
Geestelijk Wezen.
Het eerste en vierde Bedrijf behelzen Gemoeds-Leven, in
symbolische plastiek.
Het tweede, derde en vijfde Bedrijf behelzen Ziele-Leven, in
schoone taal van samenspraken.
In het tweede, derde en vijfde Bedrijf wordt nagenoeg
geen plastiek gevonden. Indien wij ze alleen uiterlijk bezien
treffen wij wel enkele kleine plastische elementen aan : in het
1 e Tooneel van het IIe Bedrijf het prieël, waarin Aglavaine
en Méléandre zich bevinden, in het 2e Tooneel de slapende
Aglavaine op een steenen bank aan een waterbekken ; in
het 2e Tooneel van het IIIe Bedrijf het handwerk en de
zakdoek van Selysette op de vensterbank, in het 3e Tooneel
de toren van Selysette en eindelijk in het laatste tooneel
van het Ve Bedrijf de torensleutel, dien Selysette noemt.
Maar om dat deze niet met het xsthetiesch leven der Tooneelen zijn samengeweven, missen zij hun werking gehéel en
komen daarom niet in aanmerking bij het globale overzicht
van het Drama.
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In het eerste en vierde Bedrijf is het element der symbolische plastiek even rijkelijk aanwezig als in de vorige
Dramaas en schijnt met het aesthetiesch leven der Tooneelen
van het begin tot het eind samengegroeid.
Het is dat ook werkelijk, maar daar de andere elementen
die samen te brengen zijn onder
van dat xsthetiesch-leven,
het begrip van den taal-Toon der tooneelen geheel verschillen van die der vorige werken, heeft die symbolische
plastiek hier niet alleen een aanmerkelijk slappere werking
dan in de vorige Dramaas, maar maakt zelfs aanhoudend den
indruk van in disharmonie met de overige elementen te zijn.
De samengroei der plastiek in het xsthetiesch leven der
Tooneelen is er dus niet een harmonische.
De essentiëele fout, de kern der disharmonie in de aesthetische faktuur van het Drama is, dat de schrijver de noodzakelijkheid heeft gevoeld van beeldend te werk te gaan en
dat hij niet de nieuwe plastiek heeft weten te vinden, die
om zijn nieuwe levens-aanschouwing paste als het lichaam
om den geest.
Daaruit wordt verklaard:
Ten eerste, de ongelijkmatige verdeeling der plastiek over
de verschillende Bedrijven, zoo dat waar de nieuwe levensaanschouwing het sterkst aanwezig is (IIe, IIIe en Ve Bedr.) de
plastiek geheel ontbreekt ; Ten tweede, het onsamenhangende der plastiek met de
overige elementen in de wèl met plastiek bedeelde Bedrijven.
Twee soorten van symbolische plastiek zijn in dit Drama
vertegenwoordigd.
Tot de eerste zijn te rekenen : de oude-vuurtoren, de
gouden-sleutel, de groene vogel en andere, die de gekoncentreerde voorstelling van begrippen inhouden en bij den
toon van gewoon reëel leven, die het Drama kenmerkt,
excentriek afsteken; Tot de tweede behooren : Selysettes verlaten borduurwerk
aan het venster (2e tooneel, IIe bedr.) en Selysettes mede-
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deeling omtrent haar sterrenhemel-zien boven den slapenden
Méléandre (IIe bedr., 3e toon.), waarin het reëele leven in
zijn gewoon voorkomen zich zelf symboliseert.
De eerste soort is het uiterlijk overblijfsel van de xsthetische faktuur der vorige Dramaas en geeft hier den indruk
van roode lampen brandend op klaar-lichten dag.
Hun werking is niet in harmonie met de werking der
overige elementen, zoo dat zij felle voorwerpen gelijken, uit
een andere wereld linksch in de onze verdwaald.
De tweede soort, daarentegen, is te flaauw van werking.
Verbreekt de eerste soort het aesthetiesch leven der tooneelen,
de twéede soort blijft er in over-een-stemming mede, maar
verzwakt het in plaats van het te versterken, zoo dat het
gehalte der dialogen onmiddellijk stijgt waar zij beeldloos
worden.
De eerste soort verbreekt het xsthetiesch leven der tooneelen.
In-der-daad veroorzaakt de Toon van het Drama : de aard
der gebeurtenissen, der dekorative attributen, de levensaard
der personen, maar vooral de Taal, de weeke welving van
den zinbouw, die op alle overige bestand-deelen te-rugwerkt
en daaraan eigenlijk den Toon géeft, een atmosfeer, waarin
de symbolische motieven der vorige Dramaas niet kunnen
gedijen.
Mélisande spelend met haar trouwring en dien verliezend
in het water, Alladine gaand over de brug tot Palomides
terwijl haar lam in de prachtkolk valt, zijn symbolische tafereelen die, niet intenser van aard noch kleurrijker van voorkomen dan hun omgeving, in de zelfde visie-hitte, in de
zelfde broeying van verbeeldingsleven, als die omgeving zijn
ontstaan, en daarmede een zuiver samen-stemmend Geheel
uitmaken.
Maar Sélysette, die den gouden-sleutel vallen laat of naar
den groenen vogel grijpt, doet daarmede Symbolische handelingen, die geheel niet passen in haar aard en in het soort
leven dat zij met haar omgeving leidt.
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Immers leiden de figuren der vorige Dramaas, om zoo te
zeggen, een voort-durend beeldend leven ; onder de donkere,
steeds boven hen hijgende of snikkende luchten eener verschrikkelijke Onbewustheid, bewegen zij als zeldzaam strak
omlijnde, vurig roode en fel gouden figuren voor den zwarten
achtergrond van het Noodlot, en nagenoeg elk hunner droomerig vaag, bevend angstig of hijgend verschrikt geuite
woorden, wordt begeleid door een houding of gebaar van
hen zelven of door eene beweging der levenloze omgeving,
die, ten gevolge der geheele struktuur dezer kunst, op zijn
minst even gewichtig zijn als de gesproken woorden.
Zij maken niet den indruk van reëele menschen in de
gewone beteekenis van dat woord, menschen, die wij in het
gewone grijze daglicht onzer kamers en wegen zouden kunnen
ontmoeten, die wij zouden zien op een zelfde wijze als wij
dagelijks onze huisgenoten zien en die tot ons zouden spreken
zoo als onze moeder of dochter het doet ; maar zij maken
den indruk van streng gekoncentreerde, repraezentative figuren,
die wij ons alleen in een schouwburg kunnen denken. .
In het Drama »Aglavaine et Sélysette" is het schouwburggevoel vervallen, de open lucht, het gewone reëele leven is
de schouwburg geworden, geen sprake meer van een zwarten
achtergrond waarop roode en gouden poppen strak bewegen;
wij komen in aanraking met menschen, die wij ons wel niet
in zekere hedendaagsche kleeding behoeven voor te stellen,
want wij behoeven ze ons niet - of nauwelijks voor te stellen
aangezien de verbeelding hier nagenoeg buiten spel blijft die ook niet door het verrichten van de kleine materiëele
handelingen van het dagelijksch leven ons een indruk van
realiteit geven, maar die tot ons spreken in een toon zóo, dat
wij zouden kunnen denken onze moeder of zuster te hooren.
Als ik Mélisande of Alladine tegen kwam op straat zou ik
meenen in een droomsprook te wandelen, maar als ik ontmoette Sélysette, zou ik niet zoo vreemd bevangen worden.
De goddelijke glimlach van Selysette zou niet disharmoniëeren
met een vulgaire voile en een ordinair pakje uit een hedendaagschen winkel.
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Zoo dat de personen in het Drama »Aglavaine et Sélysette",
waar zij handelingen met symbolische beteekenis plegen, daarmede een motief in werking stellen, dat tot een ander plan
van visie behoort, en den indruk maken van gewone menschen, die nu en dan gedurende hun samenzijn een oogenblik komedie-spelen.
Alle bestanddeelen, die tot de vorige visie behooren, doen
hier verkeerd. De aankomst van Aglavaine op het binnenplein, waar Sélysette, door het venster der zaal, de toortsen
der geleiders ziet, het langzaam binnenkomen van Aglavaine
in de zaal in een stilte, de val van den sleutel, het verhaal
van den toren, uit de vorige Dramaas weten wij welke
uitwerking zulke motieven kunnen hebben en door vergelijking
daarmede ook dat zij die hier missen, om dat uit den Toon
van het stuk blijkt, dat de aanleg dergelijke verbeeldingswerkingen niet wil.
Uit de vorige Dramaas weten wij het, ja. Onze verbeelding hebben die van hun eerste begin af aan geopend tot
een hal vol broeyende hitte, een angst als vóór een onweêr
parelt duister in de ruimte, en daar zien wij, in een koorts
van medeleven, de naakte en laayende hartstochten bewegen
in »La Princesse Maleine", of zien het blauwig en groenig
licht afschijnende zilver-weefsel der diepe zingende liefdesteederheden in » Pelléas et Mélisande", in »Alladine et Palomides".
De geheele Toon dier Dramaas maakt onze verbeelding tot
een weêrklinkenden hal en wat zoude daar als een angstkreet
nagalmen de val van den sleutel op het plaveisel en met
welk een kille stilte zou de zwijgende binnenkomst van Aglavaine de ruimte doorhuiveren.

De tweede soort van symbolische plastiek in het Drama
»Aglavaine et Sélysette" blijft in over-een-stemming met het
,esthetisch leven der tooneelen, maar verzwakt het in plaats
van het te versterken
De tweede soort plastiek bestaat in het even doen uitkomen van enkele aspekten van het daaglijksch leven, die op
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de gemoedstoestanden der personen worden toepasselijk gemaakt, en stemt dus samen met den toon van reëel leven,
die den tooneelen eigen is. Het zijn geen buitengewone voorwerpen of verschijnselen die kontrasteerend uitkomen, maar
het zichtbare voorkomen der werkelijkheid wordt even herdacht en in verband gebracht met geestelijke gebeurtenissen.
Deze inlasschingen nu, verzwakken den gang der tooneelen, om dat wij, te beginnen met het 1e Tooneel van
het IIe Bedrijf, allengs bespeuren waar de kern der nieuwe
visie, waar de kenmerkende mooiheid van dit Drama, in
tegenstelling tot 'de vorige, te vinden is, en hoe wij ons
zouden vergissen met uit het gehalte van het Je Bedrijf
af te leiden, dat »Aglavaine et Sélysette" eenvoudig een
minder werk is dan de vroeger verschenene.
Wij hebben namelijk bevonden, dat de verdienste, dat de
onvergelijkelijke voortreffelijkheid, moet gezocht worden in de
hoedanigheden van den dialoog op zich zelf.
De dialoog heeft het vermogen ons op te voeren tot een
streek, waar het beter wonen schijnt zelfs dan in de
paradijzen van poëzie, die de vorige Dramaas voor ons
ontsloten.
Dit Drama is een Drama van stemmen, van geestelijke
Stemmen, en zoolang wij, met ons opperst geestelijk gehoor,
zuiver en alleen blijven hdoren, wordt de gewilde werking
volbracht. Ook een heel enkel onderdeel van eenvoudige
afbeelding van het geestelijke in de gelaatstrekken of handen,
zonder ingewikkelde bedoeling, schaadt niet.
Zoo in het 5e Tooneel van het IVF Bedrijf de woorden
van Méligrane : »Que tes mains sont brulantes aujourd'hui,
Sélysette ..." en later : »Que tes yeux sont brillants aujourd'hui,
Sélysette ..." in het 6e Tooneel van het IVe Bedrijf de
woorden van Aglavaine : Tu sembles éclairée comme une
petite lampe, Sélysette ..."
Maar noodra, geheel buiten de in de vorige Dramaas
aanwezige visie-hitte, wáarin alleen de symbolen leven kunnen, hier koel een symboliesch beeld, dus een gekompliceerd
verbeeldings-motief, wordt aangebracht, lijkt dit pueriel of
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dood dekoratief en benadeelt het uiterst teedere waas waarin
de dialogen zich bewegen.
Zoo hooren wij in het 2e Tooneel van het IIIe Bedrijf
Aglavaine zeggen:
» ... Quand je regarde Sélysette, je me demande 'a chaque
instant si tout ce qu'elle fait à ta^ tons, dans son a^ me d'enfant,
n'est pas plus grand et mille et mille fois plus pur que tout
ce que j'aurais pu faire ... Elle est indiciblement belle, quand
j'y songe en moi même, Méléandre ... Elle n'a qu'a' se
baisser pour trouver des trésors inouïs dans son coeur, et
elle vient les offrir en tremblant, comme une petite aveugle
qui ne sait pas que ses deux mains sont pleines de joyaux
et de perles ..."
Voelen wij onze gedachten nu in dezen toon van fijn
gevoelige redeneer-mijmering neuriënd meêpeinzen, en proeven
wij den blanken klank van een woordenrij als »Elle est indiciblement belle, quand j'y songe en moi-même, Méléandre,"
-- dan herinneren wij ons op eens, dat zoo even, in het
zelfde Tooneel, Aglavaine en Méléandre de kamer binnen
kwamen en Aglavaine toen van Sélysette zeide : » Elle était
ici, j'en suis "sure ; et toute la chambre a fair d'attendre son
retour ... Regarde les petits objets de son travail qu'elle a
laissés sur le seuil d'une fenêtre ... les échevaux de soie, les
fils d'or et d'argent, les perles et les pierres ...."
en weten wij te gelijker tijd, -- daar ieder woord in werk
als dit van beteekenis is en meewerkt aan het xsthetiesch
Geheel dat dit rijke handwerk ons wordt te zien gegeven
als het tinne-beeld van Sélysettes karakter zoo als Aglavaine
het beschrijft.
Wij denken nu : »o juist, dat was daarvan het zinnebeeld"
en zien de twee motieven koud en zonder eenige werking
naast elkaar staan, niet samen gezien in een vaart van
gevoelen en verbeelden, maar overleggend en redeneerend
naast elkander gesteld.
Nog erger is het met Sélysette bij den slapenden Méléandre,
zoo als zij het aan Aglavaine zegt, overigens een der heer-
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lijkste plaatsen in het Drama, in het 3e Tooneel van het
IIIe Bedrijf:
»Puis, je l'ai embrassé sans qu'rl se réveillát ... Je voyais
en même temps les étoiles dans le bleu des fenêtres ; et
c'était tout á fait comme si toutes ces étoiles fussent venues
d'elles-mêmes faire du ciel dans mon ame ..."
Deze passage vergelijkend met de rijke en innige plastiek
der liefdesverrukkingen in de haren-scène van » Pélléas et
Mélisande", in de grot-scène van »Alladine et Palomides",
zal men haar geheel zien verbleeken.
De woorden van Sélysette geven ons geenszins de g ewaaruiordinb van hetgeen haar is gebeurd.
Er zoude geandwoord kunnen worden, dat het geven van
zulke hevige gewaarwordingen door plastiek en klank-expressie,
als in de vorige Dramaas, geheel tegenstrijdig zou zijn met
den algemeenen toon van dit witte, zilveren, daglicht-kleurige
Ideën-drama en dat juist in de blanke oppervlakte van der
stemmen Toon zulke stukjes dunne lichte plastiek zeer wel
ingelegd kunnen worden, als eilandjes van beelding in de zee
van onzichtbare intonatie.
Dit komt mij evenwel voor een bewering te zijn, die alleen
kan behooren in een houding tegenover het Drama, welke
het uiterlijk en van een vooraf genomen besluit om schoon
te zien uit, beschouwt.
De bewering zou juist zijn indien er een zelfde verhouding
bestond tusschen deze plastiek en die der vorige Dramaas
als tusschen den toon van dit en dien der vorige Dramaas.
De Toon bereikt in het Drama »Aglavaine et Sélysette"
een a etherische hoogte, welke het wezen van dit Drama
misschien verheft boven het wezen der vorige Dramaas.
Ware nu deze dunne, lichte plastiek in over-een-stemming
met dien xtherischen toon, dan ware zij dus ook verheven
boven de vroegere veelkleurige plastiek.
Maar dan moest juist deze plastiek ons eene gewaarwording
geven even veel edeler of fijner dan die welke de vroegere
veroorzaakt, als de door den Toon verwekte gewaarwording
fijner is dan de door den toon der vorige Dramaas gegevene.
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En dit geschiedt niet. Deze eile plastiek geeft in 't geheel
geen gewaarwording. En indien al eene, dan eene vage,
oppervlakkige, in plaats van een fijne en verhevene.
Wij gevoelen ons, door deze plastiek van Sélysette, allerminst in een hoogeren hemel dan in welken Mélisande en
Alladine ons voerden.
Wij gevoelen niets, hooren alleen Sélysette met een koude
beeldspraak te kennen geven, dat zij gelukkig is geweest.
Het is ook alleen daar, waar de Toon eenigszins daalt, dat
de schrijver dergelijke plastiek heeft kunnen gebruiken.
Waar de toon de aetherische hoogte bereikt heeft hij geen
evenredige plastiek kunnen vinden.
En dit is juist, zooals wij weten, de algemeene en essentiëele
onvolmaaktheid van het werk.
Of de volmaaktheid, zoo als dat hier bedoeld wordt, te
bereiken is, in dezen tijd te bereiken is, blijft een vraag, die
ik niet zou durven oplossen.
Even als geestelijke gewaarwordingen soms zoo fijn zijn, dat
zij schijnen bij het uitspreken noodzakelijk te moeten vergroven, lijkt bij de hoogte van dézen Toon, de beelding als
zoodanig wel eens een schending.
Degene, die dit kon, zou men veilig een volmaakt mensch
mogen noemen.
IN.
DE SFEER DER ZIEL.

Wij hebben reeds herhaaldelijk gesproken van den Toon in
dit Drama.
Inderdaad , ligt het wezen van het Drama in den toon der
dialogen en de superioriteit van het. Drama in de hoogte
door dien toon bereikt.
In de vorige Dramaas hing het Noodlot als een zware
duisternis over de menschen of figuren. Nu is het Noodlot
ook werkend, maar geeft niet meer de impressie van te han-
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gen als een zware duisternis. Om dat de beschouwingswijze van
den schrijver niet meer vooral werkt op de verbeelding des lezers.
De globale indruk, dien het werk achterlaat, wordt hier niet
onmiddellijk tot een verbeeldingsvoorstelling. Wel herinneren
wij ons de detail-voorstellingen in het werk plastiesch, natuurlijk;
maar de algemeene aard der beschouwing des schrijvers blijft
niet in een verbeeldings-voorstelling bij ons achter.
Even zoo als wij ons van de vorige Dramaas herinneren,
dat daar fel gekleurde figuren in diep gekleurde omgeving
bewogen onder drukkende duisternis, waarin juist de kleuren
en lichten zoo hevig uitkwamen, herinneren wij ons in
't algemeen van dit laatste Drama alleen dat wij gesprekken
hebben gehoord, ergens in de hoogte gefluisterde gesprekken,

die als door een wittig waas omgeven waren.
Noch de drukkende duisternis, noch het wittige waas dus,
zijn voorstellingen die wij ons uit de Dramaas herinneren,
maar zij zijn de onmiddellijk uit onze onbewustheid zich vormende voorstellingen, waarin het levens-gevoel of het gevoelsleven van den schrijver zich voor ons verbeeldt.
Dat wij ons niet in eene verbeeldings-voorstelling het
Noodlot in »Aglavaine et Sélysette" herinneren, ofschoon het
verstandelijk gesproken, daarin even zeer voorkomt als in de
vorige werken, gaat geheel hiermeê samen, dat van de personen en gebeurtenissen ons geheugen evenmin vooral béélden heeft bewaard.
Vervangt nu, zou men vragen, de muzikale dan hier de
plastische herinnering, en herinneren wij ons gesprekken of
gespreksdeelen, -die ons innerlijk gehoor zijn bijgebleven zoo
als schoone verzen of versregels dat doen?
En wij moeten andwoorden : óók niet. De afgeronde en
formuleerende gezegden, die wij ons herinneren, zijn van lagerethischen aard, behooren tot de minder goede elementen van
het werk, en zijn geenszins bij ons achtergebleven door de
bekoring hunner klank-expressie ; terwijl wij juist alleen naar
dit laatste hier vragen natuurlijk.
Noch met het innerlijk gezicht noch met het innerlijk gehoor
is er bij ons spontane herinnering aan het werk.
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Indien nu de twee innerlijke opvangers van schoonheid
door het werk niet zijn aangedaan en wij ons van zijne
schoonheid dus feitelijk niets herinneren, bestaat die schoonheid dan toch?
Ja, want het werk heeft ons gebracht in een leven of in
een sfeer, waarvan in ons niets is achtergebleven dan de
zékerheid, dat wij er geweest zijn en dat het er aangenaam,
dat het er dus, voor zoo ver dit van het onzichtbare gezegd
kan worden, schoon was.
Deze sfeer is aanwezig boven het bereik der innerlijke
vermogens van gezicht en gehoor (opvangers van plastiek en
klank-expressie). En dat ons besef van er geweest te zijn
niet nog sterker is dan het reeds is, wordt veroorzaakt door
onze ongewoonte van gemeenzaam verkeer in die sfeer.
Deze sfeer is de sfeer der Ziel, in de eigenlijke en enge
beteekenis van dat woord.
De korrespondeerende techniesch-poëtische aanduiding voor
een werk, dat tot deze sfeer is gestegen, zou dan zijn,
dat het Accènt heeft (dat het gedoopt, gewijd is met
accent).
Men kan zeggen, dat alliteratie en dergelijke uiterlijke klankmiddelen in poëzie alleen het Lichamelijk gehoor aandoen;
dat de, veel hoogere, aldus genoemde »klank-expressie", die
tot het wezen der poëzie behoort, het gehoor van het Gemoed
aandoet;
maar dat het Accent aandoet het gehoor der Ziel.
Dit accent is het dauw-waas van Ziele-Leven, dat over de
woordverbindingen ligt.
Nu komt het mij echter ten eerste voor, het reiken
van het beschouwend verstand kan hier ook slechts aarzelend
zijn dat de sfeer der Ziel hier wèl, maar weinig, werd
aangedaan, dat Ruysbroeck zich om zoo te zeggen ten voeten
uit bewoog in de sfeer, die hier even wordt bereikt.
Maeterlinck heeft met zijn verstand Ruysbroeck min of meer
begrepen en met diezelfde verstandswerking heeft hij nu zijn
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gevoel weten op te voeren tot de randen der sfeer, waarin
Ruysbroeck zich beweegt.
Ten tweede, dat onze komplexe indruk : hier is naar hooger
gestreefd, en ten deele ook hooger bereikt, dan in de vorige
Drarnaas, maar het gemis der plastiek, waaraan wij door de
vorige Dramaas verwend waren, wordt toch niet goedgemaakt, verklaard wordt door de reeds vermeldde bizonderheid dat het Accent hier onverbonden is met plastiek of
klank-expressie.
Een kunst-werk draagt het kenmerk der Eeuwigheid men

zou kunnen zeggen : in de fyzieke of experimenteele beteekenis
van het woord indien de plastiek of klank-expressie er
wordt aangetroffen verbonden met het Accent. Men zou dus
doch 't ware te sterk geformuleerd omtrent Aglavaine
et Sélysette de stelling kunnen wagen : dat het wel het kenmerk der Eeuwigheid draagt, maar geen kunstwerk is.

X.
OVER HET ACCENT.

Een Leer van het Accent te geven lijkt mij nog onbereikbaar voor een mensch. Het zou alleen kunnen gebeuren door
eenen, die zich zoo vergodlijkte als in de laatste eeuwen
niet is voorgekomen.
Het zoude zijn de God-geleerdheid van de Schoonheidsleer.
Novalis heeft het algemeen begrip van een proefondervindelijke schoonheidsleer het meest nabij gezien toen hij den
wensch uitspraak naar een »fantastica" zoo als er is een
»logica." Zelfs de eerste stap op de baan van Wetenschap
der Klank-expressie, die een lagere klas dier schoonheidsleer
zou zijn, heeft niet weerklonken nog.
Neem dezen regel eens, waarin een van Kloos zijn sonnetverheffingen ten einde vloeit:
-

,Als alles wat héél vèr is erg héél schoon'
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Men weet dat als er stond :
,Als alles wat zeer ver is en zeer schoon'
de regel heel zijn leven hadd' verloren.
Nu kan men dit van buiten af wel eenigszins verklaren
door zijn indruk na te gaan en zeggen : 't woordje »heel"
is zacht van klank en »zeer" is hard, »heel" is bekoorlijk
door natuurlijkheid, »zeer" is wijsneuzig deftig en in deez'
regel waar een liefdeklacht ten einde droomt zoo als eens
verren wandlaars avondlied versterft, klinkt 't woordje »heel"
alleen.
Maar dit is niet met indringend bewas verklaren, hoe 't
wezen zelf der dichtkunst van dit verschil af banklijk is.
Bewijzen waarom 't eene poëzie is en 't andere niet en
hoe de kern der dichtkunst is dat dit zoo • is, dat waar een
regel stellen der fantastica.
De groote, de roemrijke verdienste der Nieuwe-Gids-kritiek
van Kloos en Verwey is geweest het vestigen van het begrip der »klank-expressie", door hen het eerst al-dus genoemd, en gevestigd op de stelling dat als poëzie de gedachte
zonder den vorm of klank volkomen zonder waarde is. Immers had de gedachte op zich zelve waarde, dan zou er niet
een essentiëel onderscheid zijn tusschen een slechte vertaling
en een goed origineel, tusschen een schooljongens-inhoudsverslag der Comedia en het werk van Dante zelf, tusschen
een leelijk fotografiesch portret en den levenden mensch.
Die dichters hadden een zeer subtiel gehoor voor klankexpressie, zij wisten het leven-zelf der poëzie onfeilbaar te
beluisteren, tot in een enkelen regel zuchtjes van den muzikalen adem op te vangen, en de uitspraken hunner op dit
gehoor geveste subjektieve kritiek blijven voor altijd waarheid-houdend.
Maar iets anders is, een tweede helft der oplossing van het
probleem, waarvan ik wel de mogelijkheid niet zie maar ook
de onmogelijkheid niet merk, wier volvoering mij dus denkbaar lijkt : het wezen van het vermogen des gehoors verstandelijk, auto-analytiesch, binnen te dringen, er zoo de samen-
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stelling en de wetten van te leeren kennen, eene intellektueele
anatomie daarvan, die vergeleken kan worden bij de fysiologische anatomie van het zintuigelijk gehoor, en daaruit af te
leiden de wetten, die de Poëzie beheerschen, om zoo te komen
tot de Wetenschap der Schoonheid.
Maar indien het reeds niet mogelijk is verstandelijk de
klank-expressie in een werk te toonen, dan is dus met
verstandelijk inzicht het accènt bereiken nog verder van
ons af.
Wij hebben echter twee analytische middelen om ons gevoelsbespeuren van Accent in een werk verstandelijk te schragen.
Het eene is de plastische vorm waarin, in het diepst onzer
verbeelding, de globale gevoels-impressie van den toon, van
den geest van een werk zich omzet.
Is er bij ons aanwezig een groote extatische ontroering,
zonder dat wij ons rhythmische of plastische schoonheden heet
herinneren maar bespeuren wij alleen flauw iets als een
wit waas, dan kunnen wij verstandelijk konstateeren, dat
Accent aanwezig is.
Het andere is de naauwkeurige aesthetische text-ontleding,
dat is het onderzoek naar de woord-vormen en woord-verbindingen, die een diep welbehagen bij ons te weeg brengen.
Zoo als de aesthetische impressie der natuur, in gevoelswaarde, zich verhoudt tot geologische analyse der natuur, zoo als de theologische synthetische kennis zich verhoudt tot
de fysiologische anatomie, zoo verhoudt zich tot de Kennis
van het Accent deze text-ontleding.
Deze text-ontleding nadert tot die kennis dus al heel weinig.
Maar van een werk zonder klank-expressie kunnen wij veilig
aannemen, dat boven die text-deelen, welke het diepe welbehagen veroorzaken, een glansdeel beweegt van den Accentaureool, die het werk omgeeft.
Het staat ieder vrij dit onderscheid tusschen accent en
klankexpressie niet mede te maken. Ik versta onder klankexpressie de schoonheid van een duidelijk waarneembaar
rhythme , dat voor uw proevend gemoedsgehoor nazingen
blijft.
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Maar onder accent versta ik de voor het oor-oog onzichtbare
muziek.
De klank-expressie is als de materiëele muziek, het accent
is wat men heeft genoemd de muziek der sfeeren.
Wil iemant het accent eene verijlde klank-expressie noemen,
dan is hier alleen tegen, dat een onderscheid verwaarloosd
wordt zoo essentiëel als tusschen wat onzichtbaar en wat
zichtbaar is.
XI.
ANDERE WEG TOT ONT-DEKKING DER ZIELESFEER.

Langs andere waardeeringswegen dan die van het genieten
van het accent, kunnen wij ook tot de ontdekking komen,
dat in het laatste Drama de Zielesfeer werd aangedaan.
Wij kunnen dit aan sommige momenten bespeuren.
Zoo kust Méléandre in liefde de lippen van Sélysette
zonder dat deze daad den lezer hindert, die toch weet dat
Méléandre en Aglavaine elkaar beminnen. Voor het gevoel
van den lezer kan deze daad alleen zuiver zijn, zonder
ontrouw en zonder ijverzucht-prikkeling, omdat deze wezens
streven elkaar te beminnen en op dat oogenblik die twee
elkaar beminnen in de zie 1, dat is boven de h a r t s-tochten uit.
Noch bij den een noch bij de andere, bij geen van hen
drieën, kan het leelijk-treurige of leelijk-slechte gelaat van
een verongelijkte of van een ontrouwe in de verbeelding
rijzen, om dat in het licht dat hen vervult geen of slechts
adxquate, dat is door hun geluks-uitstraling dat licht vermeerderende of er zich in oplossende beelden rijzen kunnen, en
zij, zoo zij elkander in werkelijkheid zien, slechts oogen zien
met hetzelfde licht er in en hoofden, waar het schijnt uit te
stralen, alle drie omvangen in de lichts-sfeer, die zich voedt
met zich zelve en niets toelaat dan zich zelve, en de wezens
zelve niets anders meer dan die.
Zij zoeken de absolute liefde of de liefde in het absolute
12
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en de een ziet in den ander alleen de absolute weêrkaatsing van zijn eigen wezen, zijn eigen wezen zoo als het zich
verliest in het absolute.
Dit heeft Maeterlinck eigenlijk gewild, maar niet volkomen
gedaan. Het is jammer, dat hij deze vervoering niet in zijn
werk heeft gebracht. Nog grootere rijpheid in den thans
aangevangen groei zal het hem doen volbrengen.
Want het is niet gehéel juist, dat Méléandre.'s kus aan
Sély sette den lezer niet hindert. Het hindert hem wel een
weinig. Niet de daad, maar de wijze waarop die wordt
gedaan. Hij ziet te gelijk dat het kan, dat het zou kunnen,
maar acht dat het hier niet aldus geschiedt. Want hij gelooft
niet volkomen, dat het zoo met Méléandre is als deze het
voorstelt ; hij gelooft niet aan wat Méléandre zegt. Hij meent
dat Méléandre dat er maar om zègt, dat Méléandre zich maar
verbéeldt dat 't zoo is, maar dat het werkelijk niet zoo is.
Waarom gelooft de lezer Méléandre niet?
Om dat Méléandre hem niet de zekerheid geeft, die is in
de klank-expressie en het accent.
Waarom mist Méléandre die?
Omdat Maeterlinck, met zijn verstand werkend boven zijn
gevoel, evenmin als elders de klank-expressie, maar ook het
accent hier niet geheel meester was.
En hier werd de zuiverheid van het accent ten innigste
op de proef gesteld, om dat hier het vijandelijke, de hartstochten, ontrouw en ijverzucht, in de diepte aanwezig waren,
gereed om aan te tasten, en hier dus stél! ig moest blijken
de aanwezigheid der Ziel, onaantastbaar.
Want had Maeterlinck het gevoeld, dat is : ware hij zelf in
den aangegeven Staat gewéest en had daarin gemaakt het beeld
Méléandre, dan ware er geen sprake geweest van gelooven
of niet-gelooven, daar de Waarheid stralend daar gestaan
had voor onze oogen.
Ik ben dit paragraafje begonnen met als teeken dat de
Zielesfeer is aangedaan te vermelden de kus, die Aglavaines
minnaar aan Sélysette geeft zonder dat het den lezer hindert.
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Daarna heb ik gezegd dat het den lezer toch wèl een
weinig hindert.
De oorzaak dezer lichte slingering is de ondoenlijkheid
om zich in deze fijne streken met even groote beslistheid te
bewegen als wanneer het geldt de lager gelegen waarheden.
De verontschuldiging is dat ik met een poging tot begrijpen
hier hooger ga dan elders met het geven van een vast begrip.
De verklaring is dat de kus niet hindert in zijn hoedanigheid van psychiesch gegéven, maar hindert door zijn onvolmaaktheid van a esthetische faktuur.
Wij gevoelen ons door dit motief zoo hoog bevredigd
om dat wij een zoo stèlligen indruk ontvangen dat het aldus
kan, dat menschen zoo zeer stijgen kunnen ; en dán komt
de hinderende spijt dat deze vast geziene mogelijkheid hier
niet is verwerkelijkt tot een feitelijkheid.
Deze tegen-stelling kan alleen voorkomen waar zoo hoog,
tot in fijne klank-vertakkingen, met het Verstand gestegen
wordt in den a ether van het Gevoel.
XII.
GEESTELIJK WEZEN, LOGIESCH-PSYCHOLOGISCHE STRUKTUUR.
DE TAAL.

Hebben wij in het VIIIe hoofstukje gezien, dat, in vergelijking
met de plastiesch volmaakte vorige Dramaas, de plastiek in
het Drama »Aglavaine et Sélysette" niet goed is, om dat
de kunstenaar de beelding, waarin deze nieuwe geestelijke
visie tot wezens, tot schepping, zou worden, niet heeft aangetroffen ;
in het IXe, dat, des-niet-tegen-staande, het opperste element
van kunst-werk in »Aglavaine et Sélysette" kan geacht worden
aanwezig te zijn;
in het Xe, het een en ander van wat men denken kan
over dit opperste element, dat in de taal der geestelijke natuurkunde »ziel", in die der poëtische techniek »accent" zou
moeten heeten;
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in het XIe, dat tot de ontdekking der aanwezigheid van
dit opperst element ook gekomen kan worden langs andere
wegen dan die der poëtische techniek ; dan blijft ons nu
nog over het algemeen geestelijk wezen, de logiesch-psychologische struktuur, die bij een kunstwerk de keerzijde der
a esthetische expressie is, en verder, in esthetische-filologie,
afgescheiden van de plastiek en andere elementen, den taalstijl van het werk te beschouwen.
De open plek in de mozaïek van het geestelijk-xsthetiesch
wezen van het Drama wordt veroorzaakt door het ontbreken
eener vast aangebrachte waarde, evenredig aan die der ontplooying van Sélysette in het 2e Tooneel van het IIe Bedrijf,
die de redelijkheid van Sélysettes wending naar de
volkomen opoffering doet blijken.
Dat Selysette en niet Aglavaine deze Gedachte ontvangt
en haar uitvoert, kunnen wij door mijmering a posteriori wel
juist heel mooi vinden en uitkomend met Sélysettes karakter,
daar immers deze gedachte is »une idée de toute petite
file", -- maar deze bizonderheid, het keerpunt en de kern
van het geheele Drama, moesten wij niet achter-af heel verklaarbaar vinden, maar zij moest in onze globale geestelijkesthetische impressie van het Drama aanwezig zijn als een
der voornaamste, ja als het voornaamste bestand-deel daarvan.
Bij het einde van het 2e Tooneel van het IIe Bedrijf, waar
Selysette en Aglavaine elkaar innerlijk hebben ontmoet,
denken wij aan de mogelijkheid dat de liefde-van-drieën,
waarop Aglavaine in het 1e Tooneel van het IIe Bedrijf
hoopt, zal gebeuren. In het 3e Tooneel blijkt reeds de
onmogelijkheid.
Bij het einde van het Ie Tooneel van het IIIe Bedrijf,
tusschen Méléandre en Sélysette, stijgen wij weêr eenigszins
naar de mogelijkheid dier gebeurtenis. In het volgende blijkt
weder de onmogelijkheid. In het daarop volgende is alles
voor goed beslist.
De groote wending bij Sélysette, geteeld in het 2e Tooneel
van het IIe Bedrijf, volbloeit tusschen dàt en het 3e Tooneel,
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en tusschen i en 2 van III. Dit gebeurt achter de schermen
en dit had juist op het tooneel moeten gebeuren.
Gedurende de studie heeft mijn begrip van 't werk zich
gewijzigd.
Eerst meende ik dat de algemeene verstandelijke opvatting in deze stelling kon worden samengetrokken : dat
door menschen het zuiver zieleleven niet te bereiken is
en Sélysette zich doodde om dat zij het zieleleven niet bereiken kon.
Daarna ben ik, bij 't algemeene overzicht, alleen gaan zien
het stellen der schoonheid van Sélysette tegenover de schoonheid van Aglavaine.
Want niet door 't begrijpen van de woorden, maar door
't inademen van het waas, dat van het klank-gemurmel opstijgt, wordt de waarheid over 't werk gepuurd. Zoo ontvangen
wij waarlijk het leven van dien ander en ontmoet onze geest
dien anderen geest.
En nu is 't laatst bedrijf, niettegenstaande de levensverwenschingen van Méléandre, geheel bedekt door 't waas van
Sélysettes schoonheid.
De stelling is dus niet : het hoogste geluk is niet te bereiken ; maar de stelling is : waarschijnlijk is Sélysettes schoonheid beter nog dan Aglavaines schoonheid.
En het bewegen door het Drama van de waarheid der
onvereenigbaarheid der drie, kan beschouwd worden als de
omwoeling der levens-aarde, die noodig was om de planten
der enkelvoudige Schoonheden te doen groeyen.
Men zou kunnen zeggen, dat het geestelijk karakter van
de taal de taal is als het bloed van het geestelijk wezen
des Dramaas twijfel en weemoed is.
Een teederheid heeft bewogen door den straffen en als
ademlozen gang van Maeterlincks dramatische taal.
Een verzachting is geslopen door zijn levens-aanschouwen.
En »Aglavaine et Sélysette" is als een schoon ontwaken uit
beklemmend rijke en starre droomen.
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Nog schijnt de zon niet ongebroken gouden, het is stil en
schemering in de Kameren des levens. Maar de beweging
heeft plaats gehad, onherroepelijk. De wanhoop is gebroken
tot weemoed en de strenge donkere zekerheid is tot deinende
dagende twijfel ontdooid.
Het is alsof, zoo onverwacht, door een zeer zachte hand,
door de hand van Sélysette de oogen van den
machtigen droomer zijn aangeraakt, alsof hij toen ontwaakt
is en eerst een dof licht zijn oogleden heeft zien doorschijnen. Toen heeft hij de oogen geopend en heeft zich
in een ander leven teruggevonden, in de schemering van
den dag.
Hij kan zijn oogen niet gelooven. Waar ontwaakt hij hier?
Wat is die half-donkere kamer, die hem zoo stil omstaat?
Wat is 't hier onbewegelijk na de stormen van den droom.
Een fijne kou is om zijn aangezicht. 0 ja ... wat is dat
voor geluk, dat hem z66 teêr, z66 heerelijk doorvloeit, om te
bezwijmen ... nu weet hij het maar kan het naauw' gelooven,
hij is in 't voorportaal des hemels ... dit, dit, dit is zijns
vaders huis, dit is de Dag, dit is het stille, héele lichte Leven,
een broeyend geluk, als dichte tuinschatten, is in de paarsche
schaduwen van de schemering ... zoo dadelijk zal de zonneval de kamer binnenstorten ..
0, o, gelukkig de Gedachte, die, wankel nog van veel
vermoeyenis, klopt aan der Schoonheid deur.
De algemeene eigenschap, die de taal aan het werk geeft,
is dat »Aglavaine et Sélysette" wel bijna niet meer, maar
toch nog te veel een verhandeling in dialogen is. Het houdt
dikwijls het midden tusschen een eenvoudige' omzetting in
dialogen der motieven uit de »Essais" van »Le Trésor des
Humbles" èn : een proeve van experimenteering welk proces
zich zou voltrekken indien de motieven der Essais dramatiesch, meer levend dus dan in de » Essais", met elkander in
kontakt werden gebracht.
De stemmen spreken niet volkomen in het goddelijke, maar
spreken nog altijd meer over het goddelijke. Het spreken
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over het goddlijke is hier echter zoo hoog opgevoerd, scheert
dermate langs de licht-sfeer van in-het-goddelijke, dat glans
uit die sfeer er overvloedig op is gevallen. Dit verklaart de
aanwezigheid van »accent."
Het door wijsgeerig-schoonheidkundige aanvoeling ontdekken
van weemoed en twijfel in den algemeenen stijl van het werk;
het bij techniesch-poëtische ontleding verworven inzicht omtrent
de gebrekkigheid der plastiek;
zijn zijden van de zelfde waarheid over het Drama, waarvan een derde kant zichtbaar wordt in den hier aangegeven
taal-aard.
Samen groepeeren zij zich tot de stelling : dat de opperste
Drama-daad hier niet heeft plaats gehad, dat geen wezens
zijn ontstaan, dat geen schepping is geschied.
Men hoort in den grooten liefdesdialoog tusschen Aglavaine
en Méléandre in het i e Tooneel van het IIe Bedrijf wel het
tjuiken der ziele-nachtegalen ; maar nog is er een dun floers
tusschen den begrijper en de Goddelijke Waarheid.
Men hoort het als achter een scherm. Misschien, denkt
men wel eens, zou de klank te brandend zijn in het oor en
is het niet beter te hooren.
Het gevoelend begrip en het begrijpend gevoel van den
schrijver zijn als wedijverende leeuwerikken. Wie is ten laatste
het hoogste gestegen ? Is niet ten slotte in den woonhemel
van het gevoel de hoogste dracht bereikt door de kwijnende
wiekslagen van het bedwelmde verstand?
Zoo als ik elders aangeef, is de handeling van Maeterlinck,
dat hij de psychie heeft gesteld in de plaats van de psychologie.
Even als men zich nu kan vermeiden in het nagaan der schoone
vormen van het psychologie-gebeente in de psychie-gestalte,
kan men, zonder te stijgen tot de voeling van het accent in
de taal, genieten van de heerlijke gevoels-arabesken waaruit
het taal-bewegen aanhoudend bestaat.
De levende bekoring, het lichtend behagende der dialogen,
dat niet het wezen van het accent nog inhoudt, maar tot de
accent-sfeer opgeurt en zich er aldus aan verbindt, is in hun
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eenvoud en algemeenheid, waarin het hoogste en mooiste is
afgedaald.
Het goddelijk of ziele-leven is meer dan het hartstocht- of
gemoedsleven, het hartstocht- of gemoedsleven is meer dan
het levenloze konterfeitsel van het goddelijk leven.
Maar er is een leven, waarin het goddelijk of ziele-leven
zich afspiegelt gelijk de wolken en ' het hemelblaauw in 't klare
water, en dat, ofschoon geen ziele-leven, toch bijna meer dan
hartstochtleven is, om zijn gelijknis met het godlijk-leven.
Zóo is de taal in »Aglavaine et Sélysette", waar het accent
niet werd bereikt, vervuld van echo van accent, die bijna
meer dan klank-expressie is.
Indien Méléandre tot Sélysette zeide : »wij willen in het
absolute opgaan met onze liefde" zou hij spreken de dorre
taal der levenloze begrippen ; indien hij zeide : »wij zoeken
God den Heer met onze liefde" zou zijn woord zijn bont
pronkend valsch-gevoel ; maar nu hij zegt, o nu hij zegt:
» nous nous aimons au-dessus de nous mêmes, Sélysette, nous
nous aimons ou nous sommes beaux et purs" en de woorden,
zoo als zij in die wijze daar om heen zijn, nu is er stèm in
en de, hoogere, natuurlijkheid.
-

»Elle est indiciblement belle, quand j'y songe en moimême, Méléandre ..."
»Mais pouvoir dire, les yeux ouverts, mais pouvoir dire
»je t'aime" à quelqu'un que l'on aime...."
» Il me semble souvent que mon áme et mon être et tout
ce qu'ils possèdent ont ch.angé de demeure et que eest la
partie de moi-même qui n'est pas de ce monde que j'embrasse
en pleurant quand je t'embrasse ainsi . , ."
»Je dis de même, Méléandre. Lorsque je t'embrasse à
mon tour, ii me semble que eest ,moi-même que j'embrasse
quand je serai plus belle .. .
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Bevend en zich vlijend, mat blinkend en samen-klinkend
als hooge lucht-deelen, naauw' geworden tot blaauw tintelende,
zachte blikken uitvonkelende, kristallen, drijven de taalgangen
en ontmoeten elkaar.
Het is in-der-daad opmerkelijk zoo weinig woorden als er
in dit Drama gebruikt worden, hoe de zelfde woorden onophoudelijk worden herhaald en hoe het streven om een aangename verscheidenheid in zijn uitdrukkingen te brengen z66
ver beneden de bezigheid van den schrijver gebleven is, dat
hij er waarschijnlijk geen oogenblik zelfs de lage verlokking
van heeft bespeurd.
Men hoort maar de klanken aimer, aime, soi-même, nousmêmes, moi-même, vie, pleurer en sourire, en de vele vormen
van verbuiging en vervoeging waarin die woorden tot elkaar
in verhouding zijn gebracht, komen over-een met de menigte
gevoels-schakeeringen die zij jegens elkander vertegenwoordigen.
Met beminnen, glimlachen en weenen alleen is hij in de
hoogste atmosfeer van het geestelijk leven gestegen en heeft
daar bevend het schijnsel van het beeld der opperste schoonheid neêrgeleid.
En het is of de taal zelve is een gewas van liefde, waar
het zielelicht glimlacht in den daauw van het weenen.

ST. CHRISTOPHORUS
DOOR

J. VAN DER VLIET.

Sinds Hamlet plegen wij elkander na te zeggen, dat zin
of niet zin de vraag is, zonder te bedenken dat niet zin
geheel buiten den kring onzer voorstellingen ligt, terwijl aan
den anderen kant, gelijk al het zinde, ook het zin in oneindige
verscheidenheid getint, in oneindige graden gesplitst is. Heeft
de heilige Christophorus werkelijk bestaan ? Is hij er geweest?
Het is eene oude twistvraag, onder anderen tusschen Katholieken en Protestanten, en niemand minder dan Luther en
Melanchton hebben den reus de werkelijkheid ontzegd, maar
ook vele Katholieken, aan wier rechtgeloovigheid niet te twijfelen valt, verlegen met de bovenmatige grootte en vormlooze
gestalte van dezen heilige en met de wonderbare dingen, die
van hem verhaald worden, neigden er toe, om hem naar het
rijk der allegorie te verwijzen. Maar hoe de beslissing over
de documenten, waarop zijn historisch bestaan rust, ook moge
uitvallen, in de voorstelling van velen, die in hem een helper
in den nood zagen en in die van anderen, die zinrijke gedachten en verhevene waarheden in hem belichaamd meenden,
heeft hij een meer wezenlijk bestaan gevoerd en voert dat
nog, dan velen wier stoffelijke rondwandeling op aarde door
zegel en perkament gewaarborgd is. Bedriegen wij ons niet,
dan reikt zijne heugenis zelfs tot ver achter het Christendom
en is hij de strooming der maatschappij gevolgd, toen het
Heidendom voor het Christendom plaats maakte of althans
Christelijke vormen aannam.
Christophorus, en het is niet vreemd voor wie bedenkt,

189

Sr. CHRISTOPHORUS.

welk eene aantrekkingskracht het onevenredige voor de fantasie heeft, en welke dichterlijke gedachten en voorstellingen
zich aan zijn persoon verbinden, behoort tot de meest geëerde
heiligen. Hij is een der veertien auxiliatores of noodhelpers,
tot wie men zich in ernstige moeielijkheden wendde en vooral
tegen de pest werd zijne voorbede ingeroepen, terwijl zelfs
het aanschouwen i) zijner beeldtenis beschermde tegen eenen
plotselingen dood en andere rampen:

Christophore sancie
Virtules sust tibi lantae,
Qui te mane videt
Nocti rno temt ore ridet, 2)
of meer in bizonderheden tredend:

Per te serena datnr, morbi b enus ornne fu atur, Atra fames,
pestis, Christi, Chrisíophore, testis. 3)
-

Voor de populariteit van onzen heilige pleit, dat alleen in
Frankrijk negen en vijftig plaatsen naar hem genoemd zijn.
Talrijk waren en zijn nog zijne afbeeldingen in en buiten de
kerken, hetzij als beeld of als muurschildering, in het laatste
geval meestal ter rechter of linker zij van den ingang door den
toren, tegen den westelijken muur. In ons land vindt of vond
men onder anderen dergelijke fresco's in de St. Maartenskerk te
Zalt-Bommel, in de St. Danskerk te Gorinchem, de St. Walburg te
Zutfen en in de St. Pieterskerk te Leiden ; vindt of vond men,
immers de witkwast onzer vaderen heeft uit vrees voor afgoderij
velen dier reuzen onschadelijk gemaakt. De beelden zijn evenals
de muurschilderingen van ontzaggelijke grootte, van acht tot
zesendertig voet hoog, terwijl volgens de oude verhalen van
i) Christophori sancti speciem quicunque tuetur Ista nempe die non morte
mala finietur. cf. Acta sanct. Mens. Julius VI. p. 1 35Heilige Christophorus
2)
Uwe krachten zijn groot,
Die u 's morgens aanschouwt
Lacht des avonds.
3) Door u wordt helder weder geschonken, alle soorten van ziekten verdreven,
de zwarte hongersnood en de pest, o Christophorus, Christus' getuige.
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Christophorus' leven en lijden zijne lengte twaalf ellen (cubitus)
bedroeg. De voorstelling is nagenoeg overal dezelfde en
verschilt alleen in bizonderheden : de reus draagt tusschen
twee steile oevers het op zijne schouders zittende Christuskind,
dat den wereldbol in de hand houdt, met zichtbare inspanning
over eene rivier of zeearm, terwijl het water hem niet tot aan
de knieën reikt, en terwijl hij leunt op een zwaren staf, meermalen op eenen bloeienden boom. In de overlevering is de
rivier de Jordaan of de Roode Zee, de boom een palmboom.
De reus is meestal in een lang gewaad gehuld, soms in krijgsmanskleeding. i )
Terwijl het Westen, niettegenstaande het schrikwekkend
uitzicht, den asftectus terribilis, dien de traditie den heilige
i) Wij bezitten van de hand van onzen landgenoot, Monsignore C. J. W. van
Heukelum, eene lezenswaardige studie, getiteld : »Van Sunte Christoffels beelden."
Den daar beschreven in hout gesnedenen St. Christoffel van Oud—Zevenaar
bezit thans het Bisschoppelijk Museum te Utrecht terwijl hetzelfde Museum
ook nog een kleinen Christoffel in koper en een houten gepolychromeerden
in kastje bewaart, beiden uit de 15de eeuw. Een zeer fraaie Christophorus
vindt men in het te Leiden bewaarde handschrift van Maerlants : Der naturen
bloeme, met kleuren (bruingeel en groen) geteekend op een met gouden sterren
bezaaiden gedamasceerden rooden grond. De reus en het kind hebben beiden
een ronden, massiven gouden aureool om het hoofd. Ter zijde de eremiet in
eene even aangeduide portaalopening. Merkwaardig is dat deze Christophorus
geen boom of staf in de hand houdt, maar een roeispaan. Eene andere af beelding vonden wij in een zeer fraai verlucht handschrift uit de 15de eeuw te
Assen in het Museum van oudheden bewaard en eenen doorloopenden Kalender,
benevens een aantal ritueele gebeden in het Latijn, Nederlandsch en Duitsch
bevattend, meer voor huiselijk en klooster- dan voor kerkgebruik ingericht.
Daarin komen o.a. de afbeeldingen van twintig heiligen voor, uitmuntend zoowel
door teekening als kleur. Bij die van Christoffel staat het volgende gebed:
«Van Sinte Christoffel. Heere god, die in die scouderen Xpristoffels wordé
ghedraghen. Als een kind over dwater. Ende hem sterctet in synre passyen.
XLvrii dusent (dit getal stemt met de opgave der Acta Sanctorurn overeen)
volx tot dinen heylighen ghelove bekerende bi hem. Vele gratien verleenende
die syns ghedincken. Verleent mi. n. bi der gestenticheit synre passyen syn
hulpe in minen utersten. Ende hierna dijn rike. Amen." Zie over dit hs.
Brenninkmeijer. Tod. i 880. No. 9985 en 9988; H. U. Meyboom. N. Dr. Volksalm.
1883/84, p. I 14 vlg. Zie verder over de iconographie van dezen heilige : Jan
Kalff. Onderzoekingen naar dertiend'eeuwsche kunst in Nederland. Tweemaandelijksch Tijdschrift, IIIde Jaarg., 6 afl. Juli 1897, p. 484 vlg. en Detzel. Christ.
Iconographie.
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toeschrijft, zich in den regel vergenoegt met het reusachtige,
schijnen er in het Oosten, bepaaldelijk in een klooster van
den berg Athos, beelden voor te komen, waarbij Christophorus een hond- of wolfskop draagt, iets dat, gelijk wij zullen zien, volkomen in overeenstemming is met de overlevering.
Hoogst merkwaardig is het, dat hij bij sommige beelden een
tasch draagt, waaruit een of meer kinderhoofden steken. Deze
bizonderheid herinnert aan den croquemitaine der fransche
sprookjes, die met eene mand vol kinderen wordt afgebeeld
of aan St. Nicolaas met de drie kinderen in de tobbe i),
zooals men die o. a. nog ziet te Amsterdam op den Dam,
in den zijmuur van het hoekhuis aan het Damrak. In elk
geval schijnt er tusschen St. Nicolaas en St. Christoffel een
zeker verband te hebben bestaan, immers beiden werden als
beschermers 2) van schippers en zeelieden beschouwd en beider beeld richtte men op bij de veeren over de rivieren,
waar dat van St. Christoffel als de heilige veerman uit den
aard der zaak geheel op zijne plaats was.
Onze kennis van de geschiedenis van St. Christophorus
steunt behalve op Martyrologia, d. i. naar den kalender gerangschikte lijsten van martelaars, met of zonder . toevoeging
hunner levensbizonderheden, Missalen en Breviariën, die blijkbaar allen dezelfde overlevering volgen, op de Acta Sanctorum,
uitvoerige, insgelijks kalendarisch geordende levensverhalen
van heiligen en martelaars. Het daar op 25 Juli, den sterf-

i) Wel brengt men deze voorstelling in. verband met het verhaal van de drie

clercken (E. Verwijs. Sinterclaas p. 59 vlg.), maar het is de vraag wat ouder is,
de voorstelling of het verhaal. De drie clercken of kinderen zullen wel de drie
jonkvrouwen zijn, die het christendom hadden aangenomen en tot straf in een
trog in zee gezonden waren en door St. Nicolaas gered werden. De drie jonkvrouwen zijn weer de Nornen. Zie Simrock. D. M. 5 p. 35 0 . Kan op samenhang met St. Nicolaas en zijn paard, oorspronkelijk dat van Wodan, ook wijzen
de St. Christophorus te paard, afgebeeld in Engravings and Woodcuts by old
masters Londen 18 9 1 en voorkomend op eenen Nederlandschen niello van ca.

1520, vgl..Delzel. Christliche Zconograj5hie?
2) Zie Moll. Kerkgeschiedenis, dl. II, 3 st., p. 196 en Eelco Verwijs. Sinterklaas, p. 19, met de aanteekeningen. Zoo staat b.v. St. Nicolaas bij het Binger
Loch, zie Simrock. D. M. 5 p. 446.
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dag des Christusdragers, meegedeelde verhaal, ontleend aan
een handschrift uit Fulda en door een ongenoemden schrijver
bewerkt, vloeit blijkbaar uit dezelfde bron als de drie Grieksche redacties van Christophorus' leven, die wij kennen. Daarvan
zijn er twee volledig uitgegeven, het eene in de Analecta
Bollandiana i), het tweede door Usener als Festschrift 2) ter
eere van het vijfde eeuwfeest der Heidelbergsche Universiteit,
en wel verbonden met de Acta van St. Marina. Het eerste
berust op een handschrift der XI eeuw te Leiden bewaard,
het tweede op een Parijsch manuscript van 890. De hoofdzaken der derde redactie zijn door Usener in de aanteekeningen onder zijnen tekst meegedeeld. Naar den Parijschen
tekst luidt het verhaal ongeveer aldus:
In de dagen van Koning Decius (bepaaldelijk in het Ode
jaar zijner regering) diende in de cohors Marmaritarur een
man, die, Reprebus geheeten, door een der vroegere stadhouders
gevangen was genomen. Hij behoorde tot den stam der Hondskoppen en was afkomstig uit het land der menscheneters. Hij
betrachtte de bevelen des Heeren in zijn hart, maar kon onze
taal niet spreken. De vervolging der Christenen verdroot hens
zeer en hij bad God, dat zijne lippen mochten worden geopend,
om den tiran te kunnen beschamen. En ziet, een man in glanzige
kleeding stond bij hem, raakte zijne lippen aan en blies op
hem en hem werd gegeven te spreken gelijk hij wilde. Daarop
stond hij op, ging de stad binnen en berispte de inwoners
omdat zij op 's keizers bevel hunnen godsdienst hadden verloochend. »Wilt gij" vroeg hij »ook ons tegelijk met ulieden
verloren laten gaan. Ik ben een Christen en mij is niet
bevolen aan de valsche goden te offeren." Een man met
.name Bachthiols dit hoorende, sloeg hem. »Ik kan u geen
kwaad doen" hernam Reprebus » omdat ik door Christus word
tegengehouden en gebonden ben, maar wanneer gij mij verbittert, zult noch gij, noch uw koning tegenover mij bestaan."
Dadelijk ging Bachthiols dit aan den koning berichten en
beschreef zijnen tegenstander als vreeswekkend van gedaante
i) Tom. T, p.

121 vlg. 2) Bonn i886.
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en bovenmatig groot, met een hoofd als een hondekop en
met lang, wfjduitstaand haar. Zfjne oogen schitterden als de
M"orgenster en zfjne tanden staken naar buiten, ge1tjk die van
een wild zwtjn. Decius zond daarop twee honderd soldaten
uit, met last om, wanneer Reprehus tegenstand hood, hem te
dooden en zijn hoofd aan den koning te brengen. Intusschen
had zich Reprebus voor de kerkdeur neergezet en had zijnen
stok in den grond gestoken, en, terwijl hij zijne lokken heen
en weer schudde, bad hij, zijn aangezicht op zijne knieen
latende rusten, dat God den staf mocht doen ontspruiten, om
daardoor zijnen moed te versterken I). Onmiddellijk werd
zijn gebed verhoord. Terwiji hij nog met dit gebed bezig was,
was er eene vrouw binnengekomen om rozen te plukken,
maar Reprebus ziende zitten weenen, trok zij zich terug en
zeide tot hare buren: »dat het een tempel Gods is, is duidelijk,
maar wat ik gezien heb is een draak 2) en daarom weent
het.' Daarop naderden de soldaten en vroegen Reprebus,
wie hij was en waarom hij weende. Deze antwoordde, omdat
men hem toen hij God nog niet kende, ongemoeid liet, maar
hem nu vervolgde. »Wij zijn uitgezonden" zeiden de soldaten,
»om u naar den koning te brengen, opdat gij de goden, niet
God, zoudt belijden, maar wanneer ge liever niet mee wilt
gaan, zullen wij zeggen, dat wij u niet gevonden hebben."
Reprebus verklaarde zich echter bereid vrijwillig mee tegaan,
maar verzocht nog eene poos te wachten. »Wij kunnen niet
wachten, want onze voorraad is opgeteerd." »Brengt mij de
overschotten van uw voedsel." Volkomen op dezelfde wijze
als hij de wonderbare spijziging van Christus worden nu de
spijzen gezegend en vermenigvuldigd, waarop de soldaten in
Christus gelooven en filet hem naar Antiochie in Syrie gaan,
I) ?vct YV(d0"9~ trou t, 7rOAA~ aya9oT11; ~7r' ~P.Ol Tf(J aAoYt:J· Bevat dit aAoYt:J
eene toespeling op zijne vroegere onbekwaamheid om de taal zijner omgeving,
het Grieksch in het stuk worden Grieken en Christenen tegenover elkaar
gesteld - te spreken of op zijnen dierenkop? Men herinnert zich dat in het nieuwGrieksch 'TO "AOYOV, he! paard beteekent, eene beteekenis, die zich toch wel uit de
algemeene : he! redeiooee wezen, ·vandaar he! dier ; zal hebben ontwikkeld.
2) Deze woorden zijn blijkbaar in de war; wij komen er later op terug.
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waar zij allen door bisschop Babylas worden gedoopt. Daarop
keerden zij terug naar Perge, terwijl Reprebus zich liet
binden en voor den Koning voeren, die van schrik bijna van
zijnen troon viel. Naar naam en afkomst gevraagd, antwoord
Reprebus : »Bij mijne geboorte werd mij de naam Reprobus
gegeven, maar bij den doop ontving ik dien van Christophorus.
Mine afkomst kunt gij uit min gelaat opmaken." Wanneer
hij nu weigert aan de goden te offeren, beveelt de koning
hem aan de haren op te hangen en te slaan : ja, hij wil hem
met fakkels laten martelen, maar de senaat i) en alle overheden
komen tusschen beiden en Decius beproeft het nog eens
langs den weg van zachtheid en biedt * zelfs aan hem tot
zijnen wagenmenner 2) te maken, wanneer hij zijn geloof
afzweert. Als ook deze poging vergeefsch is, wordt de martelaar opgesloten met twee schoone vrouwen, Aquilina en
Kallinike, in de hoop dat hare behoorlijkheden hem zullen
verleiden. Maar het tegendeel vindt plaats. De vrouwen, die
niet tot de slechtsten harer soort behoorden, maar het op
schandelijke wijze verdiende geld aanwendden tot het bevrijden
van gevangenen en het loskoopen van vrije personen, die in
slavernij waren geraakt, bekeeren zich tot het geloof van
Christophorus. Aquilina wordt daarop door den koning onder
martelingen gedood. Hare zuster of gezellin Kallinike belooft
aan Zeus, Apollo en Heracles te zullen offeren, maar in
plaats daarvan slaat zij haar gordel om de godenbeelden en
werpt ze te pletter op den grond. Ook zij wordt gemarteld
en op het gebed van Christophorus verscheidt zij in vrede.
i) Deze senaat en overheden vormen met den stadhouder (r — Tw"v ;ro'rE
van het begin een van de weinige herinneringen aan Decius als keizer
van het Romeinsche rijk. Overigens is hij in het verhaal slechts de koning van
het land, waar de geschiedenis speelt.
2) o-z-pá-ropa TO c O' (ZOU. Strator is eigenlijk de stalknecht, die het paard
zadelt, verder stalmeester, eindelijk in het algemeen : lofwacht, trawant. Talrijk
zijn in dit geschrift de onmiddelijk uit het Latijn overgenome woorden : ávvwvac,
i p(oz het Lat. armes, maar als singularis en collectivum = wapenrusting,(aso TIa,
vestimenta; xapáxalhl^ov, cuculla, xót4i1c, comes; vor51.espo;, ráxpa, keizerlijk bevelschrift; ersxpETov, o-xa1-.cvóv, scamnum; o-ou c piov, sudarium, zakdoek; a-or5(3Âa
subula, priem o-^rExovÂáTWp, oTpáTwp; o-vgc E7^cov, subsellium.
xo(hh-rwv)
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Reprebus op nieuw voor den koning geroepen blijft steeds
weigerachtig zijn geloof te verzaken en scheldt Decius een
balk (^ozó^;) des duivels. Terwijl dit gesprek aan den gang
is, verschijnen de tweehonderd soldaten » als van eene reis
terugkeerend." Zij werpen kleederen en wapenrusting weg
en begroeten Reprebus met de woorden : »Gij zijt ons na
langen tijd tot een licht geworden : wij vreezen geen kwaad,
omdat God door u met ons is." Decius vraagt of het hun
aan voedsel, kleeding of paarden heeft ontbroken : zoo ja,
dan is hij bereid hun zevenvoudig vergoeding te schenken.
Maar zij willen van zijne gaven niets weten en worden allen
ter dood gebracht. Decius verwijt Christophorus, dat hij hem
van zijn leger beroofd heeft. » Niet ik", antwoordt deze » ben de
bewerker dezer zaak, maar Christus, die goud leest uit den
drek en strijders werft voor zijn leger."
Er wordt nu een metalen zitbank vervaardigd en Christophorus
daarop vastgenageld. Op en om hem heen wordt hout opgestapeld, zoodat het hem als eene tent bedekt, en daarna
alles in brand gestoken. Christenen en Grieken staan het
schouwspel aan te staren. Christophorus verheft zich uit de
vlammen en verhaalt aan de omstanders, dat hij op dat oogenblik op het marktplein » een man zag, hoog van gestalte en van
bloeiende schoonheid, wiens gelaat blonk als de zon en wiens
kleederen wit waren als sneeuw, met een schoonen krans op
het hoofd. Tegelijk zag hij een anderen, zwart en in zwarte
kleederen, met vele zwarte soldaten om zich heen. Zijn haar
was als gevlochten ketens. De zwarte bestreed en versloeg
den glanzende en zette zich op zijnen troon, maar na eene
poos keerde de verslagene terug, verstrooide het leger zijns
tegenstanders en sloeg den aanvoerder in gloeiende ketenen.
De menigte ziende, dat het haar van zijn hoofd ongedeerd
bleef in de vlam, verheerlijkte den God van Reprebus, haalde
den martelaar uit den brand en riep »schaam u, Decius,
Christus overwint u en al uwe aanslagen zijn te niet
gedaan."
Decius, dit geschreeuw hoorend, kwam uit zijne afzondering
te voorschijn en verordende een groot offer aan de goden,
13
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waarbij allen op straffe des doods moesten verschijnen. Reprebus
intusschen hief met de Christen gewordenen op de plaats van
den brandstapel een gezang aan : » Schoon is de krans der
belofte, schoon het paradijs : laat ons een korten tijd lijden,
opdat wij den krans verwerven." Decius deed hen door zijne
soldaten omsingelen en als eene kudde schapen neerhouwen.
Zoo bezegelden op den gden Juli, op den dag des Heeren,
tienduizend tweehonderd en drie geloovigen de woorden des
martelaars met den dood. I )
Nu werd er een steen aangerold, dien dertig mannen
moesten dragen, en met een keten aan den hals van Christophorus bevestigd, die daarmee in een droogen put werd
geworpen. Maar door engelen opgenomen, vertoonde hij zich
weer voor het paleis. De koning liet hem nu ophangen en
een gloeiende kap op het hoofd zetten, maar toen hij desniettemin ongedeerd bleef, werd hij ten slotte onthoofd. Vóór
zijn dood bad Christophorus, dat God den koning mocht
straffen door hem zijn eigen vleesch te doen eten en dat
ieder, die een deel van des martelaars lichaam zou bezitten,
daarmee daemonen zou kunnen uitdrijven en gevrijwaard zou
zijn tegen hagel, onvruchtbaarheid van wijnstokken en droogte,
en dat er overvloed zou heerschen op de plaatsen, waar gedenkteekenen voor hem waren opgericht. Eene stem uit den
hemel zeide hem verhooring van dat gebed toe, met de belofte, dat, wanneer iemand in grooten nood hem zou aanroepen., hij uit dien nood zou worden verlost.
Nadat Christophorus den bloeddoop had ontvangen, doodde
zich de soldaat, die hem onthoofd had, op zijn lijk. Dit ge
schiedde op den 9den dag 2) der maand Mei. Bisschop Petrus
uit de stad Attalia, die aan Pisidië grensde, verkreeg voor
veel geld het lichaam, wikkelde het in lijnwaad en specerijen

-

t) Hetzelfde getal keert, volgens eene aanteel:ening van Usener, bij het martyrium van S. Zeno terug.
2) 9 Mei is de Christophorusdag der Grieksche kerk. Dat oorspronkelijk dit
verhaal met den Westerschen datum (25 Juli) overeenstemde, bewijst de datum,
die boven voor den dood der soldaten werd opgegeven. In den Festkalender
van York (Stuttgardt 1847) wordt de 15 Maart als Christophorusdag beschouwd.
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en bracht het naar zijne stad, die sinds beveiligd bleef tegen
de overstrooming eener rivier, die haar anders jaarlijks bedreigde.
Aan Decius werd intusschen het gebed van Christophorus
vervuld : zijn lichaam smolt weg als sneeuw voor den zuidewind. De koning zond soldaten uit om het lichaam des martelaars te zoeken of ook maar den zoom van zijn kleed,
opdat hij dien mocht kussen en sterven. Zij brachten hem
aarde van de plek, waar de terechtstelling had plaats gehad
en gaven hem die met water vermengd te drinken, waarna
Decius den geest gaf.
Eene tweede, veel latere, bron voor Christophorus' geschiedenis is de .Area legenda van Jacobus de Voragine,
bisschop van Genua, die op het eind der dertiende eeuw,
uit de lotgevallen van heiligen en martelaars een veel gelezen
volksboek i) samenstelde. Daar vinden wij eerst den Christophorus, zooals wij dien kennen
Christophorus, van afkomst Cananëer, 2) was zeer hoog van
gestalte en schrikwekkend van gelaat, twaalf ellen lang. Terwijl hij zich, gelijk men in eenige zijner levensgeschiedenissen
leest, aan het hof van den koning der Cananëers bevond,
kwam het hem in den zin, den grootsten vorst op te zoeken,
dien de wereld kende. Toen hij nu bij een koning gekomen
i) De uitgave, die wij gebruiken is een incunabel van de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek, eenmaal het eigendom : fratris 7ohanis de hasselt, ordinis

Carmelitarum in tz-aiecto.
2) Dat Christophorus een Cananëer wordt genoemd zal waarschijnlijk samenhangen met de reusachtige gestalte die, in het oude Testament aan de oorspronkelijke bewoners van Chanlan, de Emieten, de Enakieten, de Zamzummiten en
hoe zij verder mogen heeten wordt toegeschreven, vgl. Deuteron. II . Io, i I, 2O
21 en het bericht der verspieders (Numeri XIV. 33, die van zichtelven getuigden
vergeleken met de zonen Enaks: »en wij waren als sprinkhanen in onze oogen,
alzoo waren wij ook in hunne oogen." Dat er ook samenhang bestaat met
canis wordt daardoor waarschijnlijk, dat slechts de Latijnsche bronnen hem:
Cananeus noemen, terwijl hij in de Grieksche een Kvvogrp6a-w7ro; is uit het land
der 'AvBpw^rostáyoc. De oude schrijvers zoeken de Kvvox€qxxoc in Libye of
Aethiopie. Gellius vermeldt ze in het zelfde hoofdstuk als de Anthropophagen
(IX. 4. 86. 8g.) Merkwaardig is in verband met het bovenstaande eene plaats
uit Theophilus Vita Alacarii Rom. door Forcellini aangehaald (c. 5) : terram
Chananaeorum ingressi sumus, qui ab aliis Cynocephali dicuntur.
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was, wien, naar de algemeene overtuiging, niemand in macht
overtrof, werd hij door dezen bereidwillig aan, diens hof opgenomen. Bij eene zekere gelegenheid echter zong daar een i)
speelman een lied, waarin hij meermalen van den duivel
gewaagde. De koning, die een Christen was, maakte, zoo
dikwijls hij den duivel hoorde noemen, het teeken des kruises.
Christophorus dit ziende, was zeer verbaasd en begreep niet,
waarom • de koning dat deed en wat het teeken beduidde.
Toen de koning, hierover ondervraagd, geene opheldering
wilde geven, verklaarde hij, dat hij in dat geval niet langer
bij hem wilde blijven. De koning zeide toen, dat hij dit
deed, opdat de duivel geene macht over hem zou krijgen en
hem schaden. Daarop zei Christophorus : »indien gij den
duivel vreest, is deze machtiger dan gij en ben ik teleurgesteld in de verwachting, den machtigsten vorst der wereld
te hebben gevonden. Ik zeg u dus vaarwel en wil den duivel
zelven zoeken en mij in zijnen dienst begeven." Den Koning
nu verlatende, haastte hij zich den duivel op te zoeken en
terwijl hij door eene eenzame streek trok, zag hij eene groote
menigte krijgslieden, van welke een, buitengewoon woest en
schrikwekkend van voorkomen, op hem toekwam en vroeg
waarheen hij ging. Hij antwoordde : »ik zoek den heer
duivel, om hem tot mijnen meester te nemen." De ander
hernam : »ik ben degeen, dien gij zoekt." Verheugd verbond
zich Christophorus voor altoos aan hem en nam hem tot
zijnen meester aan. Toen zij eens samen op reis waren en
langs den weg een kruis zagen opgericht, vluchtte de duivel,
het kruis ziende, verschrikt en den weg verlatend voerde hij
Christophorus door eene bezwaarlijke wildernis en keerde
daarna weer op den weg terug. Verbaasd vroeg Christophorus naar de reden dezer handelwijze. Toen de duivel
weigerde die, te ontdekken, dreigde hij op dezelfde wijze
hem te verlaten, als vroeger den koning. De duivel sprak
daarop : »een zeker man, Christus genaamd, is aan het kruis
gehecht en wanneer ik het teeken daarvan zie, wordt ik bez) Ioculator, het Fransche jongleur, dat vroeger ook trouvère beteekende.
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vreesd en vlucht verschrikt." »Die Christus is dus grooter en
machtiger dan gij en ik heb mij vergeefs ingespannen en nog
den grootsten vorst der wereld niet gevonden. Vaarwel, ik
ga u verlaten en Christus opzoeken." Toen hij nu iemand
zocht, die hem Christus kon aanwijzen, ontmoette hij eenen
kluizenaar, die hem Christus predikte en in diens leer zorgvuldig onderwees. De kluizenaar sprak tot Christophorus:
»de vorst, dien gij wilt dienen, verlangt van u als teeken van
gehoorzaamheid, dat gij vaak zult vasten." Christophorus
sprak : » laat hij een ander bewijs van gehoorzaamheid verlangen, want hiertoe ben ik niet in staat." Wederom zeide de
kluizenaar »gij zult vele gebeden moeten doen." Christophorus :
»Wat dat beteekent weet ik niet. Ook tot dit bewijs van
gehoorzaamheid ben ik niet in staat." Daarop de eremiet:
»gij kent die rivier, waarin velen die er overgaan willen, omkomen?" »Ja, ik ken die." Gene weer : »daar gij hoog van
gestalte zijt en groote kracht bezit, zoudt gij koning Christus,
dien gij wilt dienen, aangenaam zijn door u naast dien stroom
te vestigen en allen over te zetten en ik hoop, dat hij zich
daar aan u zal openbaren." Christophorus : »dat bewijs van
gehoorzaamheid ben ik in staat te geven en tot dezen dienst
verbind ik mij." Hij ging dus naar de bedoelde rivier en
bouwde zich daar eene woning en eenen paal i) bij wijze
van staf in de hand houdend, zette hij allen zonder ophouden
over. Toen hij na verloop van vele dagen eens in zijn hut
sliep, hoorde hij de stem van een kind, die hem riep en
zeide : »Christophorus, kom naar buiten en zet mij over."
Haastig vloog hij naar buiten, maar vond niemand. In zijne
hut terug gekeerd, hoorde hij wederom dezelfde stem.
Wederom liep hij naar buiten, maar zag niemand. Ten
derden male geroepen, vond hij een kind aan den oever van
den stroom, dat hem met aandrang verzocht, om overgezet
te worden. Christophorus nam dus het kind op de schouders
en zijnen staf in de hand en begaf zich in de rivier. En ziet
het water der rivier begon langzamerhand te zwellen en het
i) Partica, meer gewone vorm per-tica, het Fransche pei-che.
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kind woog zwaar als lood. Hoe verder hij in de rivier kwam,
des te meer zwol deze en met des te zwaarder gewicht drukte
het kind op de schouders van Christophorus, zoodat deze in
groote benauwdheid geraakte en vreesde groot gevaar te
loopen. Maar toen hij met groote moeite aan de overzijde
was gekomen, zette hij het kind op den oever neer en zeide:
» Kind, gij hebt mij in groot gevaar gebracht en zijt zoo
zwaar geweest, dat als ik de geheele wereld gedragen had,
ik ter nauwernood een zwaarder gewicht had kunnen torschen."
Het kind antwoordde : » verbaas u daarover niet, Christophorus, want gij hebt niet alleen de geheele wereld, maar ook
hem die de wereld geschapen heeft, op uwe schouders gedragen. Want ik . ben Christus uw koning, omtrent wien ge u
door dit werk verdienstelijk maakt. En opdat ge moogt
ervaren, dat ik de waarheid spreek, steek, wanneer ge teruggekeerd zijt, uwen staf naast uwe hut in den grond, dan zult
gij dien morgen vroeg zien bloeien en vruchten geven." En
dadelijk verdween het kind uit zijne oogen. i) Daarna kwam
hij in Samos, eene stad in Lycië. Daar hij hunne taal niet
verstond, bad hij den Heer, dat hij hem het verstand van die
taal mocht schenken. Terwijl hij echter in den gebede was,
hebben de rechters hem laten loopen (of : verlaten) 2) meenende, dat hij krankzinnig was. Christophorus verworven
hebbend wat hij verlangde en het gelaat bedekkend kwam
tot de plaats der terechtstelling 3) en troostte de Christenen,
die gemarteld werden, in den Heer. Toen sloeg een der rechters hem in het gelaat. Christophorus, het gelaat ontdekkend
zeide tot hem : »Was ik geen Christen geweest, ik zou dadelijk
het mij aangedaan onrecht gewroken hebben.',' Daarop stak
Christophorus zijnen staf in den grond en bad den Heer, dat
er bladeren aan komen mochten tot bekeering des volks.
Toen dit dadelijk geschied was, zijn acht duizend menschen
1)

Het volgende is letterlijk vertaald.

2) reliquerunt.
3) locus certaminis, waarschijnlijk de vertaling van nra&aio-Tpa, worstelplaats,
de gewone term om uit te drukken de plaats waar iemands marteldood plaats
vindt.
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bekeerd. De koning zond twee honderd soldaten om hem
voor zich te brengen. En toen zij hem in den gebede hadden
gevonden en hem het bevel des konings niet hadden durven
mededeelen, zond de koning er nog evenzooveel, die ook
dadelijk aan zijn gebed deelnamen. Christophorus nu opstaande
zeide tot hen : » Wat zoekt gij, mijne kinderen ?" Zij, zijn gelaat
ziende, zeiden : »de koning heeft ons gezonden, om u gebonden tot hem te brengen." Christophorus : »wanneer ik niet
wil, zal ik noch los, noch gebonden door u meegevoerd kunnen
worden." Zij zeiden : »wanneer ge dan niet wilt, ga vrij waarheen ge wilt en wij zullen den koning zeggen, dat wij u niet
hebben gevonden." »Neen," zeide hij, »maar ik zal met u
gaan." Hij dan bekeerde hen tot het geloof en deed zich
door hen de handen op den rug binden en gebonden voor
den koning voeren. De koning, hem ziende, schrikte en
viel bijna van zijn zetel. Vervolgens door zijne dienaren opgericht, ondervroeg hij hem over zijnen naam en vaderland.
Christophorus : » Vóór den doop werd ik Reprobus i) genoemd.
Nu echter Christophorus. Voor den doop was ik een Chananeus, nu echter een Christianus.`
»Gij hebt u zelven eenen dwazen naam gegeven, namelijk
dien van den gekruisigden Christus, die zich zelven niet heeft
kunnen helpen en die ook u niet zal kunnen helpen. Nu
dan, Chananeische toovenaar 2), waarom offert gij niet aan
onze goden ?" Christophorus : »terecht noemt men u Dag nus
omdat gij den dood der wereld en een bondgenoot des duivels
zijt en uwe goden zijn werken der menschen." De koning:
»Gij zijt onder wilde dieren opgegroeid en daarom kunt gij
slechts spreken van wilde en bij de menschen onbekende
dingen; wanneer gij echter offert, zult gij groote eerbewijzen
van mij verkrijgen, zoo niet, dan zult gij door zware straffen
omkomen." Toen hij nu niet offeren wilde, beval de koning
hem in de gevangenis te werpen ; de soldaten echter, die tot
-

i) Verbastering van Reprebus of Rebrebus. Natuurlijk is daarbij aan re^robus, verwerpelijk, gedacht, dat vooral van slechte munten gezegd wordt.
2) Malefice.
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Christophorus waren gezonden, deed hij om den naam van
Christus onthoofden. Vervolgens deed de koning twee schoone
meisjes, waarvan de eene Nicea en de andere Aquilina heette,
bij hem in de gevangenis opsluiten en beloofde haar groote
geschenken, als zij Christophorus verleidden. Christophorus
dit ziende, begaf zich dadelijk in het gebed. Toen de vrouwen hem begonnen te liefkozen, stond hij op en zeide : » wat
verlangt gij en waarom zijt gij hierheen gebracht ?" Zij, door
den glans van zijn gelaat verschrikt, zeiden : »heb medelijden
met ons, heilige man Gods, opdat wij mogen gelooven in
dien God, dien gij predikt.' ' De koning dit hoorende, deed
haar voor zich brengen en zeide : » dus zijt ook gij verleid?
Bij de goden zweer ik, dat wanneer gij niet offert, gij door
een schrikkelijken dood zult omkomen." Zij antwoordden:
» indien gij wilt, dat wij offeren, laat dan de straten reinigen
en allen zich in den tempel vergaderen." Toen dit geschied
was en zij den tempel waren binnengetreden, maakten zij
haar gordel los en sloegen dien om den hals der godenbeelden
en die naar den grond trekkend verbrijzelden zij ze in het stof
en zeiden tot de omstanders : »gaat en roept geneesheeren
om uwe goden te genezen." Toen werd Aquilina op bevel
des konings opgehangen en nadat een groote steen aan hare
voeten was gebonden, werden al hare ledematen uiteengerukt.
Toen deze tot den Heer was gegaan, werd hare zuster Nicea
in het vuur geworpen en toen zij ongedeerd daaruit te voorschijn was gekomen, dadelijk onthoofd. Daarna wordt Christophorus voor den koning gebracht, die hem met ijzeren
roeden liet geeselen en een metalen gloeienden helm op het
hoofd plaatsen. Vervolgens liet hij een ijzeren bank maken,
Christophorus daarop binden en een vuur, waarin pek was
geworpen, daar om heen aansteken. Maar de bank brak als
was (sic) en Christophorus kwam ongedeerd te voorschijn.
Daarop deed de koning hem aan een paal binden en door
vierhonderd soldaten met pijlen op hem schieten. De pijlen
bleven echter in de lucht hangen en geen enkele kon hem
raken. De koning echter, meenende dat hij door de soldaten
doorschoten was, beschimpte hem, maar op hetzelfde oogen-
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kwam een pijl uit de lucht, keerde om, trof den koning in
het oog en maakte hem blind. Toen zeide Christophorus:
»Morgen zal ik sterven ; dan moet gij, tiran, slijk van mijn
bloed maken en uw oog daarmee besmeren, dan zult gij de
gezondheid herkrijgen." Daarop wordt hij op bevel des konings weggevoerd om onthoofd te worden en nadat hij gebeden had, wordt hem het hoofd afgeslagen. De koning
echter een weinig van zijn bloed nemend en op zijn oog
leggend, sprak : » in naam van God en van den heiligen
Christophorus" en werd onmiddellijk gezond. Daarop geloofde
de koning en gaf bevel, dat, wanneer iemand God of den
heiligen Christophorus lasterde, hij dadelijk onthoofd zou
worden.
Aan dit verhaal gaat eene korte inleiding vooraf van den
volgenden inhoud : Christophorus heette voor zijnen doop
Reprobus, maar is later Christophorus genoemd, d. i. Christusdrager, naar aanleiding daarvan dat hij Christus op vierderlei
wijze gedragen heeft, namelijk op zijn schouder bij het overdragen, met zijn lichaam door de boetedoening, met zijn geest
door de vrome vereering en met den mond door de geloofsbekentenis of de prediking.

Het is duidelijk dat het verhaal van Jacobus de Voragine
uit twee verschillende bestanddeelen bestaat, die oorspronkelijk
niets met elkander gemeen hadden, en wel uit bestanddeelen
van zeer ongelijke waarde. De zinrijke en dichterlijke voorstelling van den reus, die den machtigsten vorst der wereld
wilde dienen en dien ten slotte in Christus vond en de niet
minder schoone en dichterlijke legende van den Christusdrager
zijn op onhandige wijze verbonden met het uit tamelijk vulgaire
elementen samengestelde martelaarsverhaal. Dat de beide
deelen oorspronkelijk ieder op zich zelf stonden, bewijst ook de
omstandigheid, dat de bloeiende staf in beiden terugkeert. Die
staf zelf vindt natuurlijk zijn voorbeeld in den Aiironsstaf
van Numeri XVII : 8, dien men ook terugvindt in de Tann-
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hâuser-legende. i) Voorts is het gemakkelijk in te zien, dat
het tweede gedeelte van het door Jacobus de Voragine verhaalde in hoofdzaak overeenkomt met den inhoud van den
Griekschen tekst. Er zijn echter daarin sterke verkortingen
aangebracht, zooals in het daardoor onverstaanbaar gewordene
begin, waar van rechters sprake is, zonder dat het voorafgaande
hun optreden verklaart, terwijl het verhaal aangaande de beide
vrouwen eene blijkbare gaping vertoont voor de woorden:
toen de koning dat hoorde. Aan het slot schijnt echter de
bisschop van Genua de meer oorspronkelijke redactie bewaard
te hebben, want dat de koning met het bloed des martelaars
zijn oog geneest, klinkt veel natuurlijker, dan -dat hij sterft,
na water gedronken te hebben vermengd met den grond,
waarop deze was terecht gesteld. De verwonding van het
oog maakt echter weer de vierhonderd boogschutters noodzakelijk, die aan St. Sebastiaan ontleend schijnen en waarvan
in den Griekschen tekst geen sprake is. Jacobus de Voragine
moet dus eene van de door Usener uitgegevene afwijkende
redactie tot bron hebben gehad.
Met het tweede gedeelte der legenda aurea en de Grieksche
Acta stemmen behalve in enkele minder beteekenende bizonderheden de Latijnsche Acta sanctoruin overeen : alleen zijn
sommige onderdeelen breeder uitgewerkt en is er een trek
bijgevoegd, die elders niet terugkeert, namelijk de drie ex
consulibus, die bij het aanschouwen van de martelingen van
den heilige tot den koning zeggen : » het ware beter, dat gij
nooit geboren waart, dewijl gij bevolen hebt den dienaar Gods
zulke martelingen aan te doen? » Natuurlijk worden zij onmiddellijk onthoofd. De koning heet hier Dagnes in plaats van
-

z) Tannhauser is naar Rome als pelgrim gereisd om van den paus vergiffenis
te erlangen voor zijn verblijf in den Venusberg. Daarvan is echter geen absolutie mogelijk.
Wie dieser Stab in meiner Hand
zegt de paus :
Nie mehr sich schmiickt mit frischem Grun,
Wird aus der Holle heissem Brand,
Niemals Erlösung dir erblühn.
Straks groent de staf van zelf en Tannh,user erlangt absolutie.
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Decius, de stad waar hij resideert Samos, terwijl in de Grieksche verhalen het tooneel beurtelings naar Antiochië in Pisidië
en naar Perge wordt verlegd. Het aantal bekeerlingen is hier
van 10203 reeds tot 48000 aangegroeid, met de zonderlinge
toevoeging i) »benevens honderd en elf zielen." De geleerde
Jezuiten, die de Acta Sanctorum hebben uitgegeven, vellen
een gestreng oordeel over de vele fabelen, waarmee het lijden
van Christophorus is opgesierd en Papebroch zelf is van oordeel, dat er moeielijk eenige zekere waarheid uit de Passio
St. Christoj5hori marlyris kan worden opgemaakt.
Buiten de bovenvermelde documenten bezitten wij nog eene
Latijnsche vertaling der Grieksche bewerking en ten slotte
ook nog eene Syrische. De Latijnsche vertaler heeft hier wat
ingekort en daar wat uitgebreid, en verscheidene nieuwe
versierselen aangebracht, b. v. eene verschijning van den
duivel en eene aardbeving, terwijl hij het gebeente des martelaars laat overbrengen naar Italia, of zooals hij elders zegt
Italia superior, dat op de grenzen van Persis ligt en waar
Athanasius bisschop is, terwijl de anderen dien bisschop
Petrus noemen. Ilalia is blijkbaar eene corruptie van het door de
andere levens genoemde Altalia en de lezing Persis zal wel
op eene verwisseling met Pisidia berusten. Antiochia Pisidiae 2), het tegenwoordige Hoiran, was eene colonia Caesaris;
Perge en Attalia liggen aan de zeekust in het aangrenzende
Pamphilia.
Usener beschouwt de door hem uit een Parijsch handschrift
uitgegevene redactie als meer oorspronkelijk, dan de door de
Bollandisten uit een Leidsch manuscript meegedeelde. Het
is de vraag of hij hier gelijk heeft. Taal en stijl zijn, afgezien van enkele eigenaardigheden in de spelling, eenvoudiger en klaarder, minder stootend en uitvoeriger in den
Leidschen dan in den Parijschen tekst. Een voorbeeld : onmiddellijk na zijne bekeering plaatst zich Christophorus voor
eene kerkdeur, waar op zijn gebed het wonder van den staf
i) Milia h.ominum quadraginta et octo et animae centum undecim.
Antiochia ad Pisidiam is de officieele benaming.

2)
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plaats heeft. Daarop heeft de Leidsche tekst het volgende:
terwijl hij bad, kwam een meisje, dat gewoon was rozen te
plukken, den tuin binnen en hem ziende zitten en weenen,
trok zij zich terug en verhaalde aan de buren: voor den
tempel des Heeren zag ik een vreeswekkend man zitten en
vluchtte verschrikt als van den aanblik eener slang. Bij Usener is het verhaal veel duisterder: terwijl hij bad kwam eene
vrouw binnen (waar binnen ?) om rozen te lezen en dezen ziende
zitten en weenen, trok zij zich terug en verhaalde aan de
buren: I) dat het een tempel des Heeren is, is duidelijk (1),
maar wat ik gezien heb is eene slang en daarom weent het,
Dit he eft meer van eene verhaspeling van het oorspronkelijke
dan \van eene oudere en betere inkleeding. Wanneer de
vrouwen beraadslagen of zij zich naar de bevelen des konings
zullen gedragen of weI zich door Christophorus laten bekeeren,
besluiten zij tot het laatste, want zeggen zij, wij hebben van
eenen geletterden dienaar gehoord, dat Christus niet alleen
de aardsche, maar ook de hemelsche goederen en aan hen,
die in hem gelooven, het eeuwige leven schenkt. Deze geletterde dienaar ontbreekt in het Parijsche handschrift geheel. De
slechte raadgevingen aan den koning worden bij Usener aan
eenige beuzelaars, bij de Bollandisten aan den duivel in menschengedaante toegeschreven 2). De woordspeling met den
naam Decius is bij de laatsten verstaanbaar, bij den eerste
onmogelijk gezocht. Wanneer de groote steen Christophorus
om den hals is gebonden en hij daarmee in een put is geworpen, begint de steen snel rond te draaien, en wordt ten
slotte tot stof verbrijzeld. In de Parijsche redactie staat alleen
dat hij her- en derwaarts omgewenteld wordt als stof. Daarentegen is in het Leidsche handschrift het verhaal omtrent den
dood des konings veel korter saamgetrokken dan in het andere.
Ret blijft moeielijk uit te maken of het gladder loopende
I)

(JTI I-'S1I 1Iao; 9EOU Ea"TI1I, ~i1}.Oll·

(J ~S EI~o1l, ~P"XCdll Ea"Tl1l, xal ~I" TOUTO

xl\afEI.

2)

Anal. Boll. I. p. 139. ~lxafCd; Ex}.t19~; Aexlo;' ~EXTIXO; 'Y"P EI Tij; E1IEP'YEfa;

TOU ~la{36AOfJ. Usener p. 69. 10. ~lxaf(IJ~ EXAt19~~ AEXIO~' ~oxo;''Y"P EI TOU ~laf36AOfJt
(j611~Ea"I-'o~ EI TOU 7raTp6; aou TOU ~aTall".
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verhaal eene latere redactie verraadt, dan wel nader aan het
oorspronkelijke staat. Dat het handschrift, waarin het bewaard
werd, jonger is dan het andere, bewijst natuurlijk op zich
zelf niets tegen den ouderdom van den inhoud.
Wat nu de vraag naar de historische waarborgen voor het
werkelijk bestaan van St. Christophorus betreft, zoo is het
natuurlijk à priori volstrekt niet onmogelijk, dat onder Decius
een man van reusachtige gestalte den marteldood heeft ondergaan en dat dit feit gaandeweg met allerlei fantastische bijvoegingen is geïllustreerd. Van den anderen kant is er in het
geheele vcrhaal zoo weinig, dat met mogelijkheid of waarschijnlijkheid rekening houdt, dat het niet vreemd is, wanneer
door velen de reus-martelaar naar het rijk der verbeelding of
van het zinnebeeldige wordt verwezen. Toch zijn er trekken
in het verhaal, die naar een historischen achtergrond schijnen
heen te wijzen. Daartoe behoort niet de pseudo-historische
aanvang : In het vierde jaar van het bewind van Decius,
immers deze keizer heeft slechts twee jaren (249-25 1) geregeerd. Daar de vervolging onder Decius een der meest
bekende is, deed de vermelding zijner regeering waarschijnlijk dienst als looper bij vele martelaarsverhalen en werd er
wat het jaar betreft op goed geluk een getal genoemd. 1Vlaar
van meer gewicht is het, dat Christophorus of Reprebus gezegd wordt ingedeeld geweest te zijn Fv Tw vou p Jpw TV Mrxp,ccaptTrivv. Numerus is eene in den keizertijd meermalen voorkomende
benaming voor eene afdeeling soldaten, vooral voor kleinere,
buiten het verband der legioenen optredende, corpsen. Marmarica is een landschap in Afrika, ten Westen van Aegypte,
ongeveer het tegenwoordige Barka, oudtijds i) evenals nog
tegenwoordig door nomadenstammen bewoond. In den Byzantijnschen staatsalmanak, eene lijst van alle hof-, civiele en
militaire beambten van het Oostersche en Westersche rijk,
bekend als Notitia dignitatum, komt eene cohors tertia Valeria
i) cf. Marquardt. Römische Staatsverwaltung. I. 303. Het blijft echter de
vraag of met Mmppcapftrai bewoners van dit landschap bedoeld zijn, die gewoonlijk
Map(. c plaat worden genoemd. Daarenboven is de lezing der hss. van de Notities :
Marmátarum.
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Marmaritarum voor, ondergeschikt aan den stadhouder van
Syrië, terwijl, volgens de opmerking der Bollandisten, ook in
een ander heiligenleven, de Acta sti- Theodori Tironis eene
legio Marmaritarum wordt genoemd.
De tweede trek, die op iets dat naar historie gelijkt schijnt
te wijzen, is de naam van den bisschop Babylas, door wien Christophorus met zijne volgelingen te Antiochië werd gedoopt. Nu
heeft werkelijk onder Decius bisschop Babylas van Antiochië
den marteldood ondergaan. De Bollandisten verwerpen de
vermelding van dien naam in Christophorus' leven als verzonnen en beroepen zich daarbij op Usener, die echter alleen
zegt, dat de schrijver der Grieksche Acta blijkbaar van het
bestaan van dien bisschop af wist. Wanneer dezelfde geleerde
er echter bijvoegt, dat diezelfde schrijver blijkbaar niet geweten heeft dat Decius nooit in het Oosten geweest is, bewijst
hij den historischen zin van dien anonymus te veel eer.
Immers de herinnering aan het bestaan van het Romeinsche
rijk is in deze Acta blijkbaar zeer verflauwd ; van Rome noch
Byzantium is sprake en Decius wordt opgevat als koning van
de stad of het land waarin het verhaal speelt.
Intusschen hangt het belangwekkende van de figuur van
Christophorus voor ons niet af van de beslissing der vraag
of zijn historisch bestaan al of niet kon worden bewezen. Die
beslissing hangt af van de waarde die men aan de betrekkelijke dokumenten hecht, die alleen dan van beteekenis kan
zijn, wanneer men zich mag voorstellen, dat aan de Acta,
zooals wij die thans bezitten, oudere en meer authentieke opteekeningen ten grondslag liggen. Merkwaardig is het echter,
dat van datgene, wat aan Christophorus zijne beteekenis geeft
en hem in de menschelijke herinnering doet voortleven, in al
de in het voorafgaande besprokene, meer of min historische
documenten, met geen enkel woord wordt gerept. Men deelt
ons daar mee, dat hij voor zijne bekeering Reprebus of
Rebrebus heette, i) de laatste vorm staat nader dan de
1) Bij Nork Festkalender wordt het Christophorusverhaal gegeven; «aus
einem in 1517 in Strassburg gedruckten Legendenbuche wdrtlich entlehnt."
Daar heet . hij voor den doop Offero en drukt hem het kind, bij wijze van doop,
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eerste aan een Aramxisch woord, dat groot beteekent
maar later Christophorus d. i.: Christum induens werd genoemd. Degene die de laatste verklaring neerschreef heeft
blijkbaar van den Christendrager niets geweten, en heeft den
naam symbolisch opgevat. Eerst bij Jacobus de Voragine
komt, gelijk wij reeds zagen, naast het conventioneele martelaarsverhaal de Christendragende reus voor den dag. Nu
zou men zich gemakkelijk van de zaak kunnen afmaken met
de bewering, i) dat uit den naam Christophorus, oorspronkelijk
overdrachtelijk bedoeld, zich door letterlijke opvatting de
bekende legende had ontwikkeld, wanneer niet in de mythologie
van verschillende volken verwante figuren voorkwamen, bepaaldelijk bij de Grieken, Germanen en Indiërs.
In den kring der Grieksche sagen is het Orion, die verscheidene punten van overeenkomst met Christophorus vertoont.
Orion is nu eens de wilde jager der Griekschen mythen, dan
weer de zoon van Poseidon en Euryale, de wijde zeevlakte,
de waterreus, die van zijnen vader het vermogen heeft ontvangen, zoowel over de zee als over het vaste land te wandelen. Vergilius 2) heeft de beide voorstellingen tot één versmolten en schildert hem met de voeten de groote plassen
van Nereus doorwadend of den „jarigen esch" van de bergen
halend en voortschrijdende over den grond terwijl hij het
hoofd in de wolken verbergt. Van dezen reus ging op het
wijneiland Chios de volgende sage. Tot koning Oinopion, 3)
den wijndrinker, kwam Orion over de zee, maar overmand
door den zoeten wijn van zijnen gastheer vergreep hij zich
onder water. Een derde naam den heilige soms gegeven is Onuthrus of —
phrius. Offerus heet hij in eene Duitsche bewerking der legende, waar de reus
een Germaansch krijgsman is, die den keizer van Rome gaat dienen, aangehaald in den Führer door het Wallraf-Richartz Museum te Keulen van
j. Niessen p. 243. Het daar geciteerde werk : Sinemus. Die Legende vom hl.
Cllr. und die Plas/ik und Malerei heb ik trots alle aangewende moeite niet
machtig kunnen worden.
i) Dit is ook vaak geschied en zoowel Osoo^ pog als X pca-To^ópos komt bij
christelijke schrijvers voor in den zin van : God of Christus in het hart dragend.
2) Aen. X. 763.
3) cf. Preller. Griech. Mythologie J 3 . 366 vlg.
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aan diens vrouw of dochter. Oinopion stak den door dronkenschap bewusteloozen reus de oogen uit en wierp hem op het
strand neer. Orion ontwaakt zijnde vindt tastend den weg
naar Lemnos, geleid door het gedruisch der smeden van
Hephaistos, die daar arbeidden, grijpt er een, Kedalion geheeten,
plaatst zich dien op den schouder en laat zich door hem
oostwaarts voeren, der zon te gemoet, om aan haar licht dat
zijner oogen te ontsteken. Volgens eenen anderen vorm der
sage is het een kind, dat de reus zich op den schouder zet.
Bij veel verschil vinden wij bij Christophorus de reuzengestalte,
het schrijden door of over de zee en het dragen van het
kind terug. Wellicht steekt in. de beschrijving, door de legende
van zijnen persoon gegeven, nog de verre herinnering aan
een vermenschelijkt sterrebeeld : zijne oogen worden gezegd
te zijn als de opgaande Morgenster, zijn gelaat wordt met
een vuurvlam vergeleken, terwijl hem wijd uitstaande lokken
worden toegeschreven, rood als goud. Eene, trouwens verder
afliggende, analogie met Christophorus zou men wellicht kunnen
vinden in de voorstelling van Hermes met den kleinen Dionysos
(soms is het Arcas of Heracles) op den schouder, dien hij
naar Nysa brengt, om daar door nymphen te worden opgevoed.
In de Indische mythen vinden wij eenen Christophorus in
de verhalen omtrent de geboorte van den godmensch Krshna.
Aan , koning Kansa i) is voorspeld, dat het achtste kind zijner
zuster Devaki hem zou ombrengen. Hij heeft reeds zes
spruiten van Devaki gedood, de zevende is op wonderdadige
wijze als zoon eener andere vrouw geboren, de achtste eindelijk,
eene incarnatie van den god Hari of Vishnu, werd na de geboorte
door den vader Vasudeva in den nacht verwisseld met het kind
van een herder en bij die gelegenheid over de Yamuná gedragen,
eene rivier, die schoon diep en vol draaikolken, toen rustig was en
Vasudeva niet tot aan de knieën reikte. Sheska, de slangenvorst, de verpersoonlijking der onsterfelijkheid of oneindigheid,
volgde Vasudeva, om het kind met zijnen kap de slangenI) cf. Vishnu Purá,na ed, Wilson, p. 502 vlg.
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wezens der Indische mythen zijn daar allen mede voorzien
tegen den regen te beschutten. Er bestaat eene afbeelding
van deze voorstelling, waarbij Vasudeva zijnen zoon op eenen
schotel, naar het schijnt, die op zijn hoofd geplaatst is, over
de rivier draagt. Tusschen de geschiedenis van Krshna i)
en de plechtigheden bij zijne geboorte gevierd en de verhalen
omtrent de geboorte van Christus, bestaat zulk eene treffende
overeenkomst, dat men met groote waarschijnlijkheid aanneemt, dat, hoewel Krshna eene oorspronkelijke Indische
godenfiguur is, zijne eeredienst en de overleveringen omtrent
zijnen persoon sterk onder den invloed staan van Christelijke
voorstellingen, waarmee de Indiërs reeds vroeg bekend geworden zijn.
De meeste analogieën echter leveren ons de Germaansche
mythen en sagen, waarin het aan dragende en wadende
reuzen niet ontbreekt 2). Odin, Thor en Wate zijn de
Christophori der Germanen. Het naast komt hem Thor, die
Loki over den Wimoer, den grootsten der stroomen, draagt,
waarschijnlijk de rivier, die het doodenrijk omgeeft. Loki,
de booze God van den Noorschen Olympus, die meermalen
gelijkenis met Satan vertoont, was in Geirrodargardar, het
rijk van Geirröd, een reuzenvorst, die overgaat in een koning
der onderwereld, gevangen geraakt en werd niet losgelaten
voor hij beloofd had Thor zonder hamer of krachtgordel
daarheen te zullen voeren. Dit gelukt hem, maar onderweg
leent Thor van eene reuzenvrouw krachtgordel, ijzeren handschoenen en staf. Bij den stroom gekomen, legt hij den
gordel aan en zette hij den staf tegen den stroom, terwijl
Loki zich aan zijn gordel vastklemde. De -stroom wies zoo
sterk, dat hij Thor tot aan de schouders steeg. Deze sprak
daarop :

i) cf. Weber. Ueber die Ktshnajanmáshtami in de Abhandlungen der Kin.
Akad. d. Wissensch. in Berlin. 1867, p. 217 vlg. waar ook de besprokene afbeelding voorkomt.
2) Vgl. Simrock. Handb. d. Deutsch. Mythologie. 5 P. 2 37, 2 5 8 , 40 7, 4 1 9•
E. H. Meyer. Germ. Mythol. p. 165.
14
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Was niet, Wimoer, nu ik waden moet
Naar het rijk des Joten i) :
Weet, terwijl gij wast, wast mij Asenkracht 2)
Zoo hoog als de hemel.

En inderdaad bereikt hij den tegenovergestelden oever.
Bij eene andere gelegenheid 3) draagt dezelfde Thor den
held Oerwandil in een spijskorf over de ijskoude Elivagar,
de twaalf stroomen, die uit Nevelheem (Niflheim) ontspringen.
Een teen van den voet van Oerwandil, die uit de mand stak,
bevroor. Thor brak dien af en wierp hem aan den hemel,
waar hij , een sterrebeeld vormde 4).
Wate, wiens naam met waden samenhangt, en wiens menschelijke vorm in de Goedroensage nog sommige trekken van
den ouden waterreus vertoont, draagt zijnen zoon Wieland
over den negen ellen diepen Groenasund, om hem bij dwergen
te brengen, die ervaren in het smeden hem als leerling zullen
aannemen. Als van zelf komt ons hierbij Orion met zijnen
Kedalion in de gedachte.
De kenners der Duitsche mythologie vermoeden in deze over
rivieren en zeearmen dragende en wadende reuzen zoovele
doodenoverzetters, die de zielen der gestorvenen naar de
onderwereld dragen. Wij mogen toch aannemen, dat oorspronkelijk bij doorwaadbare plaatsen sterke mannen den dienst
van veerlieden deden, terwijl bruggen een derde stadium van
beschaving vertegenwoordigden. In het doodenrijk is alles
naar het voorbeeld der levenden ingericht. Wat is dus natuurlijker, dan dat de afgestorvenen eerst naar de onderwereld
werden gedragen, later werden overgevaren en nog later over
bruggen gingen. Th^or is bruggengod ; Wieland, Wate's zoon,
heet de uitvinder van de boot ; Wate zelf leeft in de latere
heldensage voort als schipper en stuurman. Aan doodeni) Reus.
2) Godenkracht.
3) Vgl. E. H. Meyer. G. Myth. p. 305.
4) Vgl. E. H. Meyer. G. Myth. p. 300, 305. W. Muller. Mythol. d.
Deutsch. Heldensage p. 125.
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schippers ontbreekt het der Germaansche traditie niet, al blijft
het de vraag in hoeverre zij navolgingen kunnen zijn van den
Griekschen Charon, r) die zelf in de middeneeuwen tot den
ruiter Charos werd. Hrymr voert het uit de nagels der dooden
getimmerde schip Nag Zfar ; in een gouden schip voert Odin
de in den Bravallaslag gevallene helden naar Walhalla. Volgens Procopius 2) zijn de kustbewoners van Bretagne erfelijk
belast met het overbrengen der zielen naar het tegenover de
kust gelegen Brittia (Engelland) en daarom onder de heerschappij
der Franken vrij van schatting. Deze taak wordt bij toerbeurten
door hen waargenomen. Wie er mee belast is hoort te middernacht aan zijne deur kloppen en zich bij den naam roepen,
maar ziet niemand. Hij staat op, gaat naar de kust, vindt
eene leege boot en vaart naar de overzijde, terwijl de boot
nauwelijks een vinger breed boven het water uitsteekt, zoo
zwaar is zij geladen. Na een uur is hij aan de overzij, terwijl
hij anders met zijn eigen vaartuig een nacht en een dag noodig gehad zou hebben. De boot ontlaadt zich en steeds heeft
de schipper niemand gezien : slechts hoort hij iedereen, die
uitstijgt, naar naam en vaderland vragen. Zelfs eene zoo dicht
bewoonde rivier als de Rijn is doodenstroom ; »naar den Rijn
trekken" is eene uitdrukking voor sterven ; monniken wekken
te middernacht bij stormweer de schippers, ze stijgen er in
de boot, maar onderweg vult zich die tot zinkens toe met
zwarte en witte gestalten. Aan de overzijde gekomen wordt
de boot met plotseling geweld door den storm teruggeworpen.
Aan het oude Dooden- of Elfenrijk is in Duitschland de
herinnering bewaard in de zoogenaamde »Rozengaarden" 3)
die nu eens als lusthoven, dan weer als kerkhoven worden
opgevat en waarvan aan sommigen eene bepaalde plaats wordt
aangewezen, bij voorbeeld in de nabijheid van Worms, of in
Tirol. De Elfen zijn in de latere overlevering dwergen geworden, onder dwergkoningen als Laurin of Gibich. Naar
-

i) Vgl. Hesseling over het Grieksch der Middeneeuwen, p. i 9.
2) Vgl. Grimm. D. ,Myth. II, p. 792. Vgl. Grimm. Deutsche Sagen I, 363,
die ueberschiffenden Manche en Nochholz. Deutscher Unsterblichkeitsglaube, p. i 75.
3) Vgl. E. H. Meyer. Germ. Mythol. p. 126.

2 z4

ST. CHRISTOPHORUS.

het rijk des laatsten vaart een reuzenveerman over, die de
rechterhand en den linkervoet als veergeld vraagt, vandaar
de oude gewoonte, om den dooden houten handen en voeten
in de kist mede te geven.
Talrijk zijn ook vermeldingen van bruggen, die naar het
doodenrijk voeren : als Baldr i) de lichtgod in de onderwereld
geraakt is, wordt zijn broeder gezonden om hem terug te
halen, die aan den Gjöllstroom gekomen eene met schitterend
goud gedekte brug vindt, door eene jonkvrouw bewaakt, die
hem meedeelt, dat den vorigen dag vijf scharen doode ruiters
over de brug zijn gekomen, maar dat de' brug sterker geluid
gaf onder den éénen levende als onder al die dooden ; aan
de overzij der brug lag noordwaarts de helweg.
De gouden of glazen brug, die naar het doodenrijk voert, is
de regenboog, welks bovenste tintlaag de geele kleur vertoont.
De overeenkomst tusschen de reuzen, die in de Germaansche
sagen naar het doodenrijk de zielen voeren en onzen Christophorus brengen ons tot het vermoeden, dat . ook in dezen
eene aloude Indo-Germaansche herinnering bewaard is ; dat
het overdragen van het Christuskind oorspronkelijk het overbrengen van de ziel eens afgestorvenen over den vloed, die
het doodenrijk omgeeft, is geweest. De dooden werden als
kinderen of dwergen voorgesteld. 2) Evenals bij de schippers
die geroepen worden en aan wier deur geklopt wordt, maar
die niemand zien, wordt Christophorus tot tweemaal toe geroepen en eerst bij de derde maal vertoont zich het wonderbare
kind. Hetzij dus het martelaarsverhaal der Acta al of niet
eene historische kern bevat, zoo zou, wanneer de boven ontwikkelde gedachtengang juist is, in den reusachtigen Christusdrager de voorstelling van den geloofsgetuige ineengevloeid
zijn met den doodendrager uit het verre verleden.
In het Christophorusverhaal zooals de latere traditie ons
dat meedeelt, zijn dan vierderlei elementen te onderscheiden:
het voorloopig geheel raadselachtige wezen met den hondei) Vgl. Grimm. Deutsche Mythol. 3 II. p. 762.
Vgl. E. H. Meijer. Germ. Mythol. p. 66.
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kop, i) de reuzenheld, die den machtigsten heer der wereld wilde
dienen en die wel moeielijk iets anders zijn kan, dan de
bewonderenswaardige schepping van eenen dichtergeest ; de
martelaar, hetzij dan der historie of der fantasie, uit den lateren
Romeinschen keizertijd en de voorhistorische doodenveerman,
uit de Godenschemering gered en gekerstend voortlevend
onder nageboren geslachten.

Utrecht, 9 Juli 18 97.
i) Of mogen wij ter verklaring aan den Aegyptischen Anubis denken, den
god met den jakhalzen- of hondenkop, die min of meer aan Hermes ,. vXo7ró1. 7ro5
der Grieken beantwoordt en ook zielengeleider is gelijk wellicht Christophorus?
Overigens biedt hetgeen de Aegyptologen over Anubis meedeelen, weinig overeenkomst aan met onzen heilige. Hij is de god der graven, verder van de
lijkbalseming, eindelijk de geleider der zielen naar het rijk van Osiris en naar
de groote hal van het doodengericht. Vgl. o. a. Victor- von Strausz und Corney.
Der al/ gy^tische Götterglauóe, dl. I p. 20! vlg. dl. II p. 182.
Toch zou men geneigd zijn in Aegypte de verklaring van althans een deel
der St. Christophorusmysterie te zoeken., wanneer men de volgende beschrijving
leest van een kolossaal beeld van Anubis thans in het Capitolijnsch Museum:
Anubis représenté sous la forme d'un homme á tête de chien. Entre les deux
oreilles est placé le disque de la lune. La tunique qui s'arrête au dessus des
genoux, est serrée 'a la taille par une ceinture. Par dessus est jeté un manteau
qui tombe sur la _partie inférieure du corps. A gauche, Anubis porte un
caducée; k droite, il tenait sans doute le sistre que lui a donné le restaurateur.
Les pieds sont chaussés de brodequins. Par derrière se dresse Ze tronc d'un
jalnzier. De palm was bij de Aegyptenaren het symbool van den dood, qu'ils

tenaienl la main lorsqu'ils accom agnaient un des Zeurs 'z la dernière demeure.
Wij zagen dat de staf van Christophorus soms een bloeiende palmboom is.
Vgl. Uistoire du culíe des divinités d'AZexandrie Sérapis, Isis, uari5ocrate et
Anubis hoi s de l'Fgypte, dar G. Lafaye, Paris 1883, p. 26o en 285. Een
merkwaardig voorbeeld van het verband tusschen Aegyptische en christelijke
voorstellingen is het ruwe basrelief afgebeeld in Röschers Lexicon in v. Horos
voorstellend Horos niet een sperwerkop (het gewone symbool der zonnegoden)
in de kleeding van een Romeinsch veldheer, te paard, op het punt van een
krokodil met eene lans te doorboren, volkomen in de houding van St. George
met den draak.
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ALBERT VERWEY.

DE G IDS.
1.
Toen in 1 837 het eerste nummer van de Gids verscheen,
was dat schijnbaar om een heel andere reden, dan waarom
een halve eeuw te voren, Feith en de Kantelaar, Van Alphen
en Bellamy, verbetering hadden bestreefd van den hollandschen
smaak.
De achtiende _ eeuw was toen op haar eind gegaan. Uit
de »beschavings"-proeven van de eenen, uit den klinkklank van
de anderei, was het duidelijk, dat hier een beschaving was
die zich had overleefd. Voor men begrijpen kon dat de Staat
van de Zeven Provinciën, het politieke voortbrengsel van die
beschaving, niet meer kracht bezat om zich te hervormen,
togen de dichters, door .een adem uit Duitschland aangedaan,
aan de hervorming van haar geestelijk voortbrengsel, de
Nederlandsche Poëzie. Naast hèn, die los van het verstandelijk
leven van hun voorvaders het theologische , het nieuwe
wijsgeerige nog niet kenden, en die voor eenig innerlijk bezit
liefde voor natuur en natuurlijke aandoening hadden, en daarom
alleen van geen ander doel wisten dan het opwekken en uiten
van dien lust in natuurlijke schoonheden en gevoelingen
i) Vervolg en slot van de artikelen onder denzelfden titel in de Nieuwe Gids
van 1886. Tezamen en met een korte voorrede zullen zij dit najaar verschijnen
bij de uitgevers van dit tijdschrift.

TOEN DE GIDS WERD OPGERICHT.

217

naast de zuivere dichters en esthetici dus stonden wel de
geleerdere schrijvers wièr bijdragen de meerderheid vormden
in de werken van de Leidsche Maatschappij voor Letterkunde, en ook die hadden beseft, eerst Van Engelen, toen
Bilderdijk, dat »behagen" van alle kunst het hoofddoel is en
alle leering bijzaak blijft, maar juist omdat hun grootste licht,
de beroemde Willem Bilderdijk, van aanleg een geleerde was,
hielp het niet of ook hij het » gevoel" als de bron van alle
gedicht erkende, daar de inhoud van dat gevoel toch altijd
de geleerde abstraktie bleef.
Terwijl dan ook beide Van Alphen en Bilderdijk de prijsvraag van de Maatschappij voor Letterkunde naar het verband
tusschen Dichtkunst en Wijsbegeerte beantwoordden, en Van
Alphen het vond in de natuurlijke eenheid in den mensch,
van dichten en denken, zocht Bilderdijk het daarin dat hij
de grootheid van den dichter uit zijn grootheid als man van
wijsbegeerte en wetenschap volgen deed, en jaren zouden
verloopen, de eeuw zou zijn voorbijgegaan en Holland niet
meer Holland zijn, voor dat doorarbeid verstand in geenszins
nietigen verzenbouw zijn systemen tot klaarheid bracht.
Vóór dien tijd, in de jaren om en nabij i 780, ging de
schoonste kracht uit van Van Alphen en Bellamy, die hun
liefde voor natuur en natuurlijke aandoening als de noodzakelijke aanvang van het nieuwe leven stelden, en hun smaak
als het begin van een nieuwe kunst.
Heel andere redenen schijnbaar dreven Potgieter tot de
uitgave van het eerste Gidsnummer. Geen mensch die zich
verbeeldde dat de smaak op dát oogenblik zoo gezonken
was, dat een beschaving op haar einde liep, dat er behoefte
was aan natuurgevoel. Bilderdijk en Feith waren nauwelijks
in hun graf geleid, Tollens noch Helrners hadden veel van
hun beroemdheid ingeboet : een aantal dichters — men wist
het wèl die aan de jaarboekjes bijdroegen, beloofden wat
voor de Nederlandsche poëzie. ,Bovendien stond er de wind
niet naar, in heel Europa niet, waar de Romantiek juist
waaide, vooral hier niet waar de kruitdamp van Antwerpen
nog overwoei, om een geringen dunk te .hebben van zichzelf.
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Wonderlijk : toèn, in t 780, toen de natie onderging, was
een algemeene liefde voor natuur en schoonheid opgeleefd.
Nu, daar de natie herleefde, hadden ook de dichters aan dat
herlevingsgevoel genoeg.
Zeer weinig het is opmerkelijk hebben de voormannen van 1830 van natuur en schoonheid, van liefde en smaak
gesproken. Potgieter zoowel als Bakhuizen zijn de helden
van een nationale herleving geweest.
Terwijl door Bellamy en Van Alphen bijna gebroken werd
met alle Hollanders met de goede haast, uit angst voor
de kwade — waren zij vast besloten dat van diezelfde Hollanders al het goede zou worden opgezocht.
Terwijl door Bellamy, zoowel als door Van Alphen en
juist daardoor stond hun karakter zoo stellig in tegenstelling
tot Bilderdijk terwijl door hen noch door Feith een
inhoud werd meegebracht die aan de traditie van het Nederlandsche geestesleven vastknoopte, voerden zij een zwaren
inhoud van juist Néderlandsch geestesleven met zich en werd
Potgieter's streven zeer bizonder ook geestelijk een poëet te
zijn, en kwam hij daardoor zelfs aan Bilderdijk dien hij niet
beminde, in beteekenis nabij.
Toch beweer ik dat de tegenstelling schijnbaar is, en dat
Potgieter in 1837 het werk van Van Alphen in 1778 heeft
voortgezet. Niet met bepaald theoretisch opzet, zooals op
hun verloren post aan het begin van een beschaving die
vroegeren doen moesten, maar onder den heerlijken drang
waarin hij zich en zijn volk voelde opleven, heeft, onbewust,
Potgieter natuur en schoonheid, gevoel en smaak gekweekt
en in beeld gebracht. Gevoel èn geest, de volle inhoud van
zijn naar beeld-schoonheid begeerig wezen, zijn heele, de
vroeger verstrooid levende elementen omvattende persoonlijkheid, heeft hij met zijn eerste voornemen ingezet, en zijn
levenstaak gezocht en gevonden in het oprichten en beheeren
van De Gids.
En als was een uitwendige overeenkomst noodig om aan
te toonen dat de beweging van de i 8de hier in de 19de eeuw
haar voortzetting gevonden had :
de strijd ging tegen een

TOEN DE GIDS WERD OPGERICHT.

219

van de twee elementen, die ik in den aanvang van deze studie
als de vijandelijke heb aangewezen, tegen de Vaderlandsche
Letteroefeningen, het tijdschrift van Yntema.
De deftige burgerheer Yntema, mocht ook zijn jas van
bruin laken met koopren knoopen dezelfde zijn, was dezelfde
niet. Tegenslag en bestrijding hadden hem zuur gemaakt.
Hij die vroeger onbestreden de bezadigde beoordeelaar schijnen
kon, die het allen naar den zin maakte, had éen groep van
medewerkers na den anderenzien afvallen, en front maken
tegen zijn heerschappij. Ik geloof dat hij geknipt was voor
een tijd waarin men het in het bezadigde ieder naar den zin
maakte. Hij was ieders vriend door zijn zoetzinnigheid en
deugdzaamheid, en het lijdt geen twijfel of zijn tijdschrift er
wel bij voer. De hatelijken, die hem bestreden, de mannen
van de moderne wetenschap, de moderne godsdienstigheid
en de moderne letteren, hadden schuld eraan dat Yntema
leelijk werd. Hatelijkheid was iets waar hij niet tegen kon.
Hij werd er het type door van den oneerlijken beoordeelaar,
die niet meer beoordeelt naar het boek, maar naar persoonlijke
redenen. Hij werd hatelijk van den weeromstuit. Als men
eens neuzen mag in zijn briefwissel met vrienden, dan begrijpt
grien hoe hij bangelijk geworden is, voortdurend bevreesd dat
men zijn braafheid verdenken zal, voortdurend kruipend om
toch maar niet weer te worden verlaten door een vriend die
zich beleedigd vond. Toch was hij toen, omstreeks 183o en
ook toen de Gids werd opgericht, nog redacteur van een
tijdschrift van 1400 inteekenaars. Maar het geestelijk type
Yntema, de allemansvriend die daar wel bij voer, voelde dat
hij op zijn laatste beenen liep.
Tegen dezen man, en tegen zijn tijdschrift dat toen al
zeventig jaar' lang de vergaderzaal van alle gemiddelde en
rustlievende meeningen geweest was, kwam Potgieter met zijn
Gids over te staan. En het scheen wel, als men zich verledigt
de omstandigheden van de oprichting na te gaan, of ook dit
nog bij toeval was.
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Van Alphen in zijn theoretische opstellen en vertalingen,
Bellamy in zijn Poëtischen Spectator, Feith en De Kantelaar
in hun Bijdragen, hadden een esthetisch program gehad. Potgieter, we hebben het al opgemerkt, had er geen. Niet alsof
de Romantiek op dat oogenblik niet een program voor heel
Europa was. Zeker waren Engelen en Van Lennep, Van
der Hoop en Withuys propagandisten geweest voor haar verbeeld- en dicht-manier ; zeker was er toen ook geen dichter,
geen Beets, maar ook geen Potgieter, en geen prozaschrijver,
geen nog verborgen juffrouw Toussaint, maar ook geen Bakhuizen, die het buiten de Romantiek kon doen. Maar toch
moet gezegd worden, dat hier niet, noch zooals in Duitschland, Frankrijk of Engeland, noch zelfs zooals in Denemarken,
sprake was van een letterkundige beweging : de Romantiek.
Veel te zeer was Nederland daarvoor door zijn van alle
mogendheden verlaten stand tegenover België, aangewezen
op eigen krachten, veel te zeer was daardoor het beste hier
dat in zichzelf teruggetrokken nationale geworden, dat toch
in Potgieter zoo rijk en ruim het vreemde genoot.
Geen reden was er dus in de uitgaven van die voorloopig
onbekende jongeren een uitheemschen inval op vaderlandsche
zeden te zien ; maar ook geen reden er iets anders in te zien
dan er al was.
De Muzen, het tijdschrift dat van enkelen uit hun kring
twee jaar te voren was uitgegaan, onderscheidde zich door de
hoedanigheid, maar weinig door de soort van zijn opstellen.
Een half jaar had volstaan om het door weinigen opgemerkt
te doen gaan zooals het gekomen was.
De Gids er was geen reden te gelooven, dat dit nieuwe
tijdschrift het harden zou . Toch en zie hier de groteske
gewichtigheid van het onnoozele de Gids, op verzoek
van een op Yntema vertoornd uitgever door Potgieter ondernomen ; — de Gids, door Potgieter ondernomen niet zoo weinig
uitgesproken leus, dat hij er zelfs niet tegen had zich een
volkomen onbeduidend almanak-schrijver, Robidé van der Aa,
als collega te zien toegevoegd ; de Gids hardde het, klaarblijkelijk enkel daardoor dat de vertoornde uitgever in zijn
-
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woede tegen Yntema de eenige den toenmaligen nederlandschen
geestesbevorderaar passende houding trof. Het was de nar
die den koning wees hoe hij wijs moest zijn. Koning Potgieter, in 't gevolg van nar Beyerinck den stand tegen Yntema hebbende aangenomen, voelde waaraan hij zich te houden had.
Wat was de eerste daad van vijandschap ? Potgieter
had denkelijk geen deel er aan. De Gids, Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen, heette het nieuwe tijdschrift. Juist
zooals wij later op raad van een scherpzinnig deelhebber den
naam de Nieuwe Gids aannamen. Het spreekt vanzelf dat
Yntema moord en brand schreeuwde. Het is mogelijk dat
Potgieter iets onguurs aan zijn gezelschap vond. Maar de uitgever en de almachtige omstandigheden achter hem waren
het weer die dezen reus zijn behoorlijke leus wezen en het
nieuwe vaderlandsche tegen het oude aanhitsten.
Wat een groote ironie er in kleine zaken schuilt. De reklame
van een uitgever 1 Neen, maar de eenig mogelijke leus : tegenover het vaderlandsche dat verouderd was, het zoetsappige
van voor en na ' 15, dat andere weer vaderlandsche, weer en
zooveel krachtiger nationale, waarvan Potgieter de poëet zou zijn.
Stand en leus waren gevonden. Potgieter en Bakhuizen,
door oordeel en oorspronkelijke bijdrage, schiepen de daden
die den strijd boeiend maakten. Romantiek en Realisme, door
Potgieter in de bedding geleid van zijn aanleg, doorstroomden
en vervulden den hof van de nieuwe literatuur.
II.
Een weemoedig genot is het nu, na zooveel jaren, nu Gids
zoowel als Nieuwe Gids hun werk gedaan hebben, te zien
hoe in i 88o de oude beweging werd vervolgd.
Ja, het is waar : met geen beweging had de onze zooveel
gemeenschap als met die beminnelijke, kinderlijke beweging
van Van Alphen en Bellamy.
Wij ook kwamen in een tijd dat de algemeene idee van
de nationale het winnen ging. Wij ook konden zonder

-
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bijmengsel van geleerdheid en vaderlandslievendheid, natuur
en schoonheid, gevoel en smaak, beleven en prediken. En
bovendien de tegenstelling die toen, zonder strijd betrekkelijk, bestond in de werkelijkheid, de tegenstelling : Bilderdijk
tegenover Van Alphen en Bellamy, tegenover Feith levenslang
ten slotte, -- die hebben wij urgent gemaakt.
Bilderdijk was de tweede macht, zei ik in het eerste deel
van dit opstel, wie het Individualisme van de i 8de rendezvous gaf in de I gde eeuw. Wij ontmoetten hem.
Bilderdijk's retoriek werd de vesting waarop wij storm
liepen. De natuur om ons heen, de natuur van ons gevoel het mocht kosten wat het wou -- moesten die vesting vermeesteren.
Wie zal zeggen dat zij het niet hebben gedaan ? Het is
een daad van de jeugd en die nu is voorbij gegaan. Het
is een daad die niet bestemd was eenig leven te vullen
wie loopt bres in een muur tenzij dan om het uitzicht of de
woning daarachter. Maar het is een daad waarvan de winst
noch voor ons, noch voor wie na ons komen verloren gaat.
Nu hebben wij recht opteklimrnen van het konkrete tot
het abstrakte, de geleerdheid te vereenigen met de aandoenlijkheid, de wijsheid met den hartstocht, en optelossen in
onszelf den tweestrijd tusschen Bellamy en Bilderdijk, vollediger dan Potgieter het vermocht te doen.
Onze basis is nu die, die Potgieter niet helder werd, het
gevoel dat onder het nationale leeft, de algemeene natuuren menschedrang, de bewegende bodem die zichtbaar wordt
in tijden als men mensch meer dan vaderlander, en natuurlijk meer dan christelijk durft zijn.
Wat begrijpt men nog weinig van de groote tegenstelling
die wakker was onder de andere. Wat strijd tusschen Gids
en Letteroefeningen ! tusschen Nieuwe en Oude Gids ! Men
heeft mij de Nieuwe Gids bestond al eens op de Leidschestraat een eerbiedwaardig heer gewezen dominee Bok
was het met de bijvoeging : redacteur van de Vaderlandsche Letteroefeningen tot T 876. In dat jaar eerst waren zij
opgedoekt. Juist zoo loopt nu Mr. Van Hall nog de Leid-
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schestraat over, tegenwoordige redakteur van de Oude Gids.
En men meent omdat vroegere vijanden door dat oude
kamp loopen, dat de strijd geëindigd is.
Ja, de strijd is geëindigd tegen de taal van onze voorouders.
Maar de strijd van het Nieuwe Leven tegen het Oude
woedt aldoor en gaat eerst aan.
Altijd vraagt het nieuwe leven om nieuwe vormen. Altijd
woedt de strijd van de begeesterden die het Leven liefhebben, tegen de frivolen die zich huisjes bouwen van doode
gebinten. De Ideeën, die levenskrachtig zijn, verdelgen aldoor
de verdorde gedachten, die verzameld worden door het levenboze volk.
Laten allen die het Leven liefhebben het zich voor gezegd
houden. Niet omdat één jeugdige opbloei is voorbijgegaan,
die heerlijk was, maar voor eens maar noodig, heeft men te
klagen alsof dit het eind van de wereld is. Niet altijd, niet
aldoor door zulk een opbloei openbaart het Leven zich, maar het
is werkzaam stil of geweldig in de duizend uitingen van geestesof lichaamsleven, overal waar een ernstige wil harten en
handen drijft. En dan, zou ik zeggen, is het leven nu haast
nog rijker dan het vorige. Zwaarder dan toen, is nu de wolk
die wij allen voelen, feller dan toen zijn de bliksems, die
nu angstwekkend of troostend schieten om ons heen. Hooren
wij, toen besloten in onze kleine gezelschappen, nu de volten
niet bewegen van volken die oprijzen ? Is er niet, de wereld
over, een wonder, onzichtbaar, van drang en beweging, wonderlijker dan wat men nog ziet. Is er niet een doorstrengeling, een vervlechting, een handreiking van gedachten, veel
voller, veel heerlijker dan toen, toen éen gedachte, éen enge
bedoeling zich splijtend baanbrak, nu, daar de gedachten
in onze hoofden strijden, den loop en het aanzicht van alle
aardsche dingen dragend in den klank van hun verbaasde
stem.
Van een wereldbeweging voelt elk zich een deel te zijn.
En er is geen die er buiten staat. Geen dan de doode, niet
ernstig-willenden, die altijd nog hun oude tradities en hun oude
getimmerten houden kreunen onder den lach van onze zon.
-

.
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Ik geloof dat voor dat doel de beweging in de letteren is
voortgezet. Voor dit : dat er ter bekwamer tijd een taal zou
gereed zijn, een spraak zou geschapen zijn voor de waarheden
van den nieuwen tijd.
Als de nieuw-geschapen volken het woord vragen,
welnu, dan is het noodig dat men hun er een bruikbaar geeft.
III.
Ik heb nu, elf jaar nadat ik het laatste deel van dit opstel
geschreven had, bij het overzien gemeend dat ik het op deze
wijs voltooien kon, Na zooveel jaar is de 'moedeloosheid onder
het geslacht dat verwend was door zoo schoone uitbarsting
als de Nieuwe Gids geweest is, aanlokkelijk van schijnbare
gewettigdheid. Toonen dat zij een doel had, dat zij niet verder
dan tot de vervulling van dat doel te gaan hoefde, dat wat
zij gedood heeft niet leeft, al schijnt het dat oude instellingen
die zij aanrandde niet verdwenen zijn, kon dunkt mij tot
troost van zulken dienstig zijn. De Natuur doet nu eenmaal
niets onnut en niets voor een tweede maal. Maar toonen dat
die uitbarsting van toen door de bereiking van dat doel een
ander en heerlijker doel heeft in zicht gesteld : dàt namelijk
van de gedachten en gedichten te vermogelijken van die
nieuw-geboren volken, de beweging waarvan wij rondom ons
voelen, van, de Hollandsche taal te doen deelnemen in dat
wereld-verkeer van een bevrijde aarde, van een aarde bebouwd
en genoten door al haar bewoners, dat was, docht mij,
niet meer een troost, maar een belofte, grooter dan vroeger
gegeven was. En daartoe, geloof ik, dient toch van iedere
taal elke ontwikkeling. Als diezelfde geest die onze taal doorbrak en vervormde, de geest van een natuurlijke menschheid,
die als ééne menschheid haar natuurlijk genoegen neemt van
de heele aarde, als die geest heerschen zal over dichters
en volken, dan zal, hopen wij, ook de Hollandsche taal,
bevrijd van de retoriek die haar langer dan andere volken een
hinder bleef, klaar zijn om meetestemmen in het koor.
20 Augustus '97.

DE FRIESCHE KLEIBOER,
Een historische Schets
DOOR

T. J. DE BOER.

III.
1500-1580.

Als in de elfde eeuw was 't om 1500 weer een vorst van
Saksen die Friesland voor 't wereldverkeer opende. Vruchteloos verzette zich het in zich zelf verdeelde land. Maar niet
gemakkelijk, en zeer kostbaar was de overwinning voor den
Saks. En toen deze, die zich met het Friesche land had
laten betalen, dit land overdroeg aan Karel V, toen waagde
de boer nog eenmaal, en nu het laatst, te strijden voor zijn
vrijheid. Echter niet alleen. Hij zocht hulp bij Frá.nkrijk, dat
voor 200 jaren zijn hulp had gevraagd. En hij verbond zich
met Gelre, welks »vrome" hertog zijn hart wist te winnen.
Vereenigd met den Gelderschman, zijn vroegeren vijand,
streed hij nu tegen den machtigen Bourgondiër onder Groote
Pier van Kimswerd.
Groote Pier was een eigenerfde boer, een type van dien
tijd, het wel meenend met zijn kleine landje, in de eerste
plaats met zijn eigen kleine hoeve, zijn vee en zijn zitplaats
in de kerk. Maar woest en ruw was hij. Toen hij op zekeren
dag twist kreeg . met een Geldersch edelman, trok hij het mes,
niet voorziende dat zijn zwaard eenmaal een nationale relikwie
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zou worden i). Geen wonder, dat die zeeschuimer, wiens
roof- en wraakzucht buiten de grenzen van zijn eerlijkheid
onbeperkt waren, noch den helden- noch den martelaarsdood
is gestorven. Toen hij begreep, dat de Geldersche hertog
den Friezen niet meer vrijheid zou laten dan de Bourgondische heer, trok hij zich uit den strijd terug.
Sedert 1523 erkende geheel Friesland Karel V als heer.
Het lot van Friesland zou voortaan met dat van Holland één
zijn. Friesland, voor 25 jaren nog een vrij land, was nu een
deel van het wereldrijk waarin de zon niet onderging. In
plaats van zijn honderden geestelijke heeren en zijn tientallen
van heerschappen had het nu éénen heer, den machtigen
keizer Karel.
De nieuwe tijd was er, de almachtige Staat. Boven de
kleine en elk oogenblik strijdige belangen van de familie, de
buurt, het dorp, de stad, de gouwe, stond nu het provinciaal,
het lands-, het rijksbelang. En dat beteekende nog al iets
voor den boer. Al lang had hij den grond niet alleen voor
zich zelf, maar ook mede voor den eigenaar of landheer bebouwd, en voor de kerk die van beiden de hoogste belangen
behartigde. Nu kwam een nieuwe macht, de boven boer en
landheer staande en de kerk verdringende staatsmacht, een
deel van de opbrengst vragen. Die staatsmacht, den bizonderen eigendom eerbiedigend, maar tegelijk het gebruik van
den grond beschermend, vroeg voor de diensten die zij bewees
vergoeding in den vorm van belasting. Deze moest, daar
bijna het eenig bezit dat de middeneeuwen overleverden
grondbezit was, een grondbelasting zijn.
Een der eerste daden van het Saksisch bestuur was geweest
het invoeren van een grondbelasting. Daartoe werd er een
kadaster aangelegd. Volgens dit kadaster werden in Friesland
tot in deze eeuw de voornaamste belastingen en omslagen

i) Omtrent den oorsprong van het zwaard van Groote Pier heb ik dit vermoeden. Petrus van Thabor noemt onzen held in zijn verhaal »een groet swaert
man." Dat swaert is natuurlijk zwart, d. -i. donker, woest van uiterlijk. Maar
lateren hebben hem tot een man met een groot zwaard gemaakt.
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betaald en worden nog hier en daar in kerkelijke gemeenten
de bijdragen der leden en hun stemrecht geregeld.
Al dadelijk bleek het revolutionaire van den nieuwen tijd.
Wanneer hier vroeger een algemeene belasting werd gevraagd,
dan werd die omgeslagen over de huizen of familiën, d. i.
over de landhoeven als geheel. Er werd alleen onderscheid
gemaakt tusschen grootere en kleinere hoeven. Maar nu werd
de hoeve niet meer als eenheid genomen ten grondslag gelegd 1). De belastbare opbrengst van ieder stukje land
afzonderlijk werd geschat en geboekt. Wel nog met vermelding van den meier of eigenaar die het gebruikte, maar dat
was onwezenlijk. Ieder stuk land nam, als het vervreemd en
bij een andere hoeve gevoegd werd, zijn eigen last mede.
En het huis van den boer als zoodanig werd niet belast,
alleen de huisstede. Zegevierend wezen daarop de stedelingen,
toen in 15 71 de boeren en landheeren verlangden, dat men
de groote huizen der rijke burgers zou belasten.
De door den Saks ingevoerde belasting is bekend als floreen
of floreenrente. De belastbare opbrengst werd namelijk berekend in florenen of goudguldens van 28 stuivers. Van 2 / 3 tot
i hectare kleiland werd geacht den eigenaar jaarlijks een
goudgulden op te brengen, daar werd dus een floreen op
gelegd. Bij de invoering der belasting moest van elke floreen
3 stuivers worden betaald, half door den eigenaar, half door
den meier. Maar spoedig, toen de waarde van het geld verminderde, werd alle last op den boer gewenteld. Dit bleef
zoo. In het laatst van de vorige eeuw bedroeg deze belasting
6 gulden en 6 stuivers op de floreen of 42 maal het oorspronkelijk bedrag. Niet alleen in naam was de belasting
steeds zwaarder geworden. In het begin der zestiende eeuw
ongeveer l/ 10, aan het einde der vorige eeuw 1 / 5 of 1 / 4 van
de opbrengst van het land.
i) De eenheid van de hoeve bleef nog lang in het gebruik bestaan, zooals in
het vervolg zal blijken. In het spraakgebruik van den boer leeft zij nog voort.
Vraagt ge hem hoe groot zijn plaats is, dan noemt hij u de grootte van het land,
dat, zoover zijn herinnering of de overlevering reikt, bij hem en zijn voorgangers
in gebruik is. Afzonderlijk vermeldt hij het losse land, dat hij er toevallig bij
gebruikt.
i5
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Te gelijk met het invoeren van een belasting werd er
eenheid gebracht in munt, maat en gewicht. Bijna elke stad
had eigen munt en gewicht en met de maat was het nog
erger gesteld. Alleen uit Westergo zijn ons i 7 landmaten
bekend van verschillende lengte, in verschillende deelen en
dorpen van die gouwe gebruikt. 't Zag er hopeloos verward
uit, maar de Saks wist bij zijn streven naar eenheid zeer verzoenend te werk te gaan. Tot algemeene maat voor droge
waren werd verheven die van Bolsward, voor natte waren
die van Leeuwarden, terwijl de Workumers de eer hadden
hun lengtemaat aangenomen te zien.
Een ander gevolg van de gewonnen eenheid was het leggen
van dijken, het graven van vaarten, en de betere, hoewel
verre van volmaakte regeling van het onderhoud. De verkeerswegen te land en te water verbeterden, overstroomingen
werden zeldzamer. Toch werd de provincie nog daardoor,
vooral in 15 7o en volgende jaren, geteisterd.
De algemeene karaktertrek van de zestiende eeuw is hier
de overwinning van het heerlijk gezag en het wereldlijk recht.
In de vijftiende eeuw heerschte nog bijna onbeperkt, schoon
niet onbetwist, de geestelijke stand. Op de meeste dorpen
hadden slechts de geestelijken, en zij allen, een titel, dien
van heer. Maar in de zestiende eeuw traden de voornaamste
boeren-eigenaars als heerschappen of edellieden op den voorgrond. Op hen steunde de landsheer, zij werden bevoorrecht.
De nieuw ingedijkte gemeente Het Bildt werd, trots het protest
van de naastgelegen kloosters, tot landsheerlijk domein verklaard. Van alle geestelijke goederen werd de nieuw ingevoerde grondbelasting geheven. De heerschappen echter
kochten zich van deze belasting vrij door krijgsdienst, zoodat
zij voortaan in de gunstigste conditie verkeerden om hun
land , te exploiteeren. Over heel Friesland bedroeg toen het
aandeel van de heerschappen '/ 2 , maar zij woonden meest
op de vette klei, daar was de verhouding voor hen de beste.
De vorst van Saksen had zelfs reden hen te ontzien. Toen
hij zich als hun leenheer ging beschouwen, maakten ze hem
duidelijk, dat de vrije Fries geen leenman was noch wilde zijn.
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Terwijl kerk en kloosters met moeite hun bezit handhaafden,
nam dat van de heerschappen toe. Niet zelden door uitoefening
van hun recht van naasting. Dit recht, in Friesland niaarrecht genoemd, was een stuk oudgermaansch familierecht.
Werd er b.v. land verkocht, dan had van ouds de naaste
familie het recht om het zonder verhooging van het hoogste
bod voor zich te nemen. Geleidelijk ging dit recht op den
naasten buur en naastgelegen eigenaar over. Hoe grooter nu
iemands grondbezit was, des te verder strekte zich natuurlijk
zijn recht van naasting uit.
De geestelijken konden de mededinging niet volhouden,
de kloosters werden arm. Bij de waardevermindering van het
geld gelukte het hun niet in dezelfde mate de pachtsommen
hunner meiers te vergrooten. Het leven werd duurder, en
de monniken waren niet meer gewoon zelf te graven en te
spitten als in de twaalfde en dertiende eeuw i). Geen wonder,
dat hier en daar vooral de lagere geestelijken sympathiseerden
met de kleine boeren, die zich door de heeren voelden gedrukt.
De boerenopstand in Duitschland veroorzaakte ook hier eenige
onrust. De geest der profeten van den wederdoop werkte
ook hier. In Wonseradeel was de oproerige beweging het
sterkst, zij werd er in bloed gesmoord. Maar kalmer stond
ze weer op, om tot in onzen tijd in eenige rustige Doopsgezinde gemeenten voort te leven.
De verarming der kloosters deed hen bovendien de gunst
van de menigte verliezen. In de middeneeuwen hadden zij
veel aan armenzorg kunnen doen. Maar nu schoot er weinig
over. Als luie onnutte wezens begon het volk de monniken
te beschouwen. Het zag hen, zooals er een in de kerk te
Kollum werd geschilderd, als caricatuur, onder den eenen
arm een gans, onder den anderen een kruik, met beide
handen wijzende naar den wijdgeopenden mond.
Evenals de macht der wereldlijke heeren -nam de macht
van de steden en haar nijvere burgers toe in de zestiende
eeuw. Heerschappen, die zich buiten niet veilig achtten of
i) Als strijdig met het decorum werd den priesters door Karel V verboden
hun >slooten te reinigen of ander vuil werk te doen".
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liever hun plaats aan een meier overlieten, trokken naar de
steden. Daar pronkten ze, half beschaafd, met vreemde veeren
in taal en zeden.
Toch gelukte 't den steden niet het onbeperkte markt- of
stapelrecht voor hun omgeving te verkrijgen. Op vele dorpen
had men toen en later nog jaar- of weekmarkten voor vee,
zuivel en granen. Omgekeerd bleven vele stedelingen boeren.
Allerlei vee was er bij de plundering van een ingenomen
stad te rooven. Nog in I 5 8 I werd den burgers van Leeuwarden verboden om hun vee in de straten, op de kerkhoven
en de stads bolwerken te laten weiden en wroeten, verboden
ook om varkenskotten te hebben voor hun huis aan de straat.
Op de meeste dorpen bleven nog wel een of meer edele
of eigenerfde boeren wonen, maar op die enkele uitzonderingen na was de boer meier of huurboer. Eerst sedert het
midden van de vorige eeuw, meer nog in onze eeuw, werden
weer vele boeren tot eigenaars van hun land.
Om de eigenaardige ' ontwikkeling der maatschappij hier in
de zestiende eeuw te begrijpen is het noodig het oog naar
Spanje te wenden. Naar Spanje stroomden toen de schatten
van de nieuwe wereld, met name het goud. Van 1520-1 6o
werden daar alle prijzen verdriedubbeld. Dat werkte terug
op de met Spanje verbonden Nederlanden, ook op Friesland.
De nijvere Spaansche bevolking, de bemanning van Spanjes
vloot, de tegen Frankrijk aangevoerde legers, voor die allen
waren er levensmiddelen noodig. Zoo was er voor den
Frieschen boer, die rustig zijn land bewerkte en zijn vee
verzorgde, een afnemer die betalen kon. De opbrengst vermeerderde, de prijs der produkten steeg. Daarmede steeg
ook de huur- en koopwaarde van de landen. Een hectare
goed land deed in I 5 I o te huur r 1/2 gulden, in r 560 6 gulden;
de koopwaarde er van was in 15 TO 20 à 30 gulden, in i 560
100 à 150 gulden. i) Het duurst waren de losse landen. In
1511 verklaarden vele boeren in Dongeradeel om Dokkum,
i) Deze ronde cijfers mogen een algemeenen indruk geven. Voor verder wetenschappelijk onderzoek is nauwkeuriger bepaling noodig.
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dat zij van hun land wel eenige huur zouden kunnen betalen,
als er maar geen dijks- of waterschapslasten waren. In I 570
zag het er anders uit. Dokkum was een welvarende stad.
Men vond daar burgers en landheeren die wel 900 gulden
aan contanten in huis hadden, in Portugeesch geld. Dat
noemde men toen rijkdom 1
Geen wonder, dat in deze eeuw de eigenerfde boeren tot
heereboeren werden. Maar ook de grootere huurboeren gingen vooruit. Want de huur te verhoogen, dat ging niet zoo
gemakkelijk. In r 5 5 8 beroemde de abt van Lidlum er zich
op, dat hij door nieuwe overeenkomsten met de meiers te
sluiten veel geld had ontvangen. Het had hem veel moeite
gekost. De boer was van ouds gewoon altijd ongeveer hetzelfde bedrag te betalen, en bij den boer is gewoonte recht.
De verhuring had meestal mondeling voor getuigen plaats en
werd vaak stilzwijgend vernieuwd. Naar oudfriesche gewoonte
was de huurtermijn 3 jaar of een veelvoud daarvan, vermoedelijk in verband met het oorspronkelijke drieslagstelsel. Maar
in de zestiende eeuw, onder den invloed van het Romeinsche
recht, was de termijn gewoonlijk vijf jaar of een veelvoud
daarvan. Voor bouwland, waarschijnlijk ten gevolge van een
nieuw landbouwstelsel, was de termijn wel zeven jaar of een
veelvoud daarvan. i) Van regeeringswege werd nu en dan
bevolen niet voor langer dan vijf jaren te verhuren. Het
was. om den eigendom te beschermen, om te verhinderen dat
de meier een zakelijk recht kreeg op zijn plaats.
Maar hij had dit reeds min of meer, en in de zestiende
eeuw gelukte 't nog niet hem dit recht te ontnemen. Al in
de vijftiende eeuw was het gewoonterecht, dat de stedeling
geen landzate mocht verdrijven, tenzij hij zelf op de plaats
ging wonen. Nog meer gold dat zeker voor den kloosterling.
Wel werd door koop de huur gebroken, en de kleine eigenaar
van twee hoeven b.v., die er zelf een gebruikte en er een
verhuurde, zal voor het recht van zijn kinderen tegenover
i) Tegenwoordig worden in den regel de greidplaatsen (van vee- en zuivelboeren) voor vijf, de bouwplaatsen voor zeven jaar verhuurd.
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den huurder - hebben gezorgd. Maar over 't algemeen bleef
de meier zijn leven lang op de plaats. Na afloop van den
huurtermijn betaalde hij voor de nieuwe inhuring een half of
een heel jaar huur extra. De huur bleef meestal op dezelfde
hoogte, maar over dit extra, geschenk of propijn, elders laudemium of wijnkoop genoemd, onderhandelde de eigenaar met
den meier. Bij daling der geldwaarde of stijging der prijzen
werden de geschenken grooter, en omgekeerd. Ze waren
dus een middel om de huur te regelen naar tijdsomstandigheden, en men redde zoo den schijn, dat de pacht even
hoog bleef.
Stierf de boer, dan was het regel, dat de familie of een
van de familie de boerderij voortzette, na insgelijks een
geschenk aan den landheer te hebben betaald. De boer kon
ook bij zijn leven reeds de plaats, d. w. z. het huis met
gebruiksrecht van het land onder de bekende voorwaarden,
aan een ander verkoopen, altijd met medewerking of toestemming van den landheer, die in dit geval een dubbel
geschenk vroeg. Zoo ging dan het huis en hof, enz. van
den eenen meier op den ander over. Deze handeling werd
als verkoop beschouwd, waarom dan ook de grietman,
evenals van anderen verkoop, de 56ste penning vroeg. De
meier kon ook alles aan den landheer overdragen, die dan
verplicht was den afkoop te betalen. Konden partijen het
niet eens worden over den prijs, dan werd die bepaald bij
kennis van het recht of door taxatie van deskundigen.
Dit alles nu, dit samenstel van gewoonten, noemde men
hier in de zestiende en ook nog in de zeventiende eeuw
meierrecht of meiers gerechtigheid. De kern van dat recht
was eigenlijk het beklemrecht, niet opgenomen in het landrecht, maar levend in de zede van het volk. Even goed in
Friesland als in Groningen beteekende beklemrecht in de
zestiende en zeventiende eeuw het recht van een huis
(familie) op het gebruik van een zekere hoeveelheid van
ouds bijeenhoorend land tegen een meer of minder vast
geregelde vergoeding aan den landheer. Vandaar de altijd
gebruikte uitdrukking, dat het land beklemd is onder het

DE FRIESCHE KLEIBOER.

233

huis, d. i. aan het huis was verbonden het gebruiksrecht van
het land, dat dus niet los kon worden verhuurd noch verkocht zonder bezwaar van het huis. i)
Wie oefende nu dit recht uit ? Natuurlijk de eigenaar van
het huis, de meier ; het was zijn, des meiers recht. Voor
hoe lang? Het was een recht door den landheer toegestaan,
die het dus oorspronkelijk weer kon nemen, als de huurtermijn om was. Maar deed de landheer dit, dan moest hij
den meier vergoeding geven voor huis en hof enz., en
bovendien nog voor de verbeteringen die de laatste op het
land had aangebracht. Dat was voor de meeste landheeren,
zoolang het geld schaarsch en duur was, een onoverkomelijk
bezwaar. Daardoor konden zich de meiers handhaven in
het bezit. Evenals de middeneeuwsche leenman streefde de
huurboer er naar, zelfstandig en erfelijk zijn land te bezitten.
Minder goed ging het met de kleine boertjes van de zestiende eeuw. De bevolking vermeerderde, en de kleinste stukken
land waren het duurst. Door toevoeging van los land of
door vereeniging van kleine hoeven, met toestemming van
het gerecht, werden sommige hoeven grooter. Omstreeks
1500 schijnt de gemiddelde hoeveelheid land van een landgebruiker in den zoogenaamden greidhoek i 5 en in de
bouwstreek i o hectare te zijn geweest. Tegenwoordig zal
het gemiddelde voor den greidhoek 2 5 , voor de bouwstreek
5 hectare zijn. 2) Daarentegen is de landbevolking sterk
vermeerderd. In de laatste i oo jaar is ze ongeveer ver1) In koopbrieven, verkoopbilletten, enz. van de 16e en 17e eeuw staat daarom
altijd vermeld, of de landen zijn »bezwaard met" of vrij van" huis. Een huis
was werkelijk een bezwaar, los land reeds daarom het duurste. Wie een boer
de huur kon opzeggen, maakte daarmee de landen »vrij."
2) Deze cijfers heb ik gewonnen door den toestand van enkele dorpen volgens
den »aanbreng" van 1511 te vergelijken met den tegenwoordigen toestand.
Verder onderzoek zal ze kunnen wijzigen en nauwkeuriger bepalen, maar het
resultaat staat in het algemeen vast : een langzame vermindering van het kleinbedrijf en normaliseering van de hoeven. In de middeneeuwen waren er enkele
zeer groote hoeven, zooals men ze later niet meer vond, maar meest kleine. Dat
de in den tekst genoemde cijfers betrekkelijk laag schijnen, komt daarvan, dat
zooveel mogelijk alle landgebruikers, ook de arbeiders met hun klein stukje, zijn
gerekend.
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dubbeld, sedert i 500 minstens verdriedubbeld. Om 1 500
was bijna heel het volk een volk van boeren. Sedert is het
aantal boeren afgenomen, maar het getal van arbeiders zonder
land en handwerkslieden is meer dan eens verdubbeld.
Al in de zestiende eeuw verminderde het getal kleine
zoogenaamde keuterboeren. De kleine landgebruikers, die
gedeeltelijk van den arbeid bij grootere boeren moesten leven,
kwamen in een ongunstige positie. Het schijnt, dat de
arbeidsloonen niet stegen in evenredige verhouding tot de
waardevermindering van het geld. En er werd zelfs door
de landsregeering een maximum loon vastgesteld. De klacht
over pauperisme, over bedelarij en landlooperij zwijgt dan
ook niet in de zestiende eeuw. Soms werden er strenge
maatregelen tegen de talrijke vagebonden genomen. In 1546,
en later nog eens, werd op den 30sten Sept. over heel de
provincie een boevenjacht georganiseerd. Wie levend gevangen
werd, werd gedwongen dienst te nemen als huursoldaat.
De vestiging van kleine boeren trachtte men daarom overal
te verhinderen. Nog in 15 98 werd door edelen en eigenerfden van Wirdum een resolutie genomen, waarbij zij verklaarden voortaan geen keuterboeren van buiten in hun dorp
te zullen toelaten, tenzij ze bewijs meebrachten voldoende in
hun onderhoud te kunnen voorzien.
Veeboerderij bleef in de zestiende eeuw het hoofdbedrijf,
op het grootste gedeelte van de klei, misschien alleen met
uitzondering van de nieuwe gemeente Het Bildt. Vee en
zuivel konden daarom doorgaans vrij worden uitgevoerd, werden
althans minder belast dan de voortbrengselen van den landbouw, wanneer men in dure jaren om hongersnood te voorkomen, of ook om het keizerlijk leger goedkoop van levensmiddelen te kunnen voorzien, uitvoerrechten hief. Er werden
uitgevoerd vette koeien, ossen, paarden, boter, vet en kaas,
zoowel zoetemelksche als grove kanterkaas. Daar de veeboerderijen in de eerste plaats melkerijen waren, was de uitvoer
van boter en kaas, voornamelijk naar Deventer, Bremen en
Hamburg, het meest van belang. Veel minder dan de zuivelbereiding leverde de veefokkerij op. Het meeste wat de boer
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over had werd voor eigen gebruik geslacht. Jonge kalveren,
die hij niet met voordeel dacht te kunnen opfokken, werden
gedood en weggeworpen. Het vleesch daarvan, nu in Engeland gevraagd, werd in de zestiende eeuw door alle Friezen
veracht, in deze eeuw nog door de boeren aan hun arbeiders
afgestaan. Zelfs de huiden hadden hier in de zestiende eeuw
geen waarde, omdat eeuwen van beschaving in de talrijke
Friesche kloosters niet vermocht hadden veel vraag naar
perkament te doen ontstaan. Vergeefs werd dit hier door
Spaansche geleerden gezocht.
Friesche paarden waren, als in de middeneeuwen, nog altijd
beroemd in Europa. Frankrijk en Spanje kochten ze voor hun
legers. Volgens een der bekende epistolae obscurorur virorum
waren er in Friesland zooveel paarden, als er dieven waren
in Polen. Toch gold dit meer voor Oost-Friesland en de Groninger Ommelanden dan voor Midden-Friesland. Toen de
Friesche Staten in i 549 aan hun keizerlijken heer een geschenk
wilden geven, besloten ze tien of twaalf van de allerbeste,
uitmuntendste paarden te koopen die men in Groningerland
zou kunnen krijgen
De landbouw breidde zich in dezen tijd zeer uit. Het Bildt
leverde rijke oogsten. Het werd de korenschuur van Friesland, en zijn landbouwbedrijf oefende zeker invloed op de
aangrenzende gemeenten uit. Hier en daar was de ijver der
boeren om weiland in bouwland te veranderen zóó groot, dat
hij door de eigenaars of door het landsbestuur moest worden
bedwongen. Behalve de dagelijksche behoefte werd voor den
uitvoer vooral tarwe en kool- of raapzaad verbouwd.
Omtrent het dagelijksche leven en werken der boeren van
de zestiende eeuw zijn we eenigszins beter ingelicht dan voor
den vroegeren tijd. De stijging van de prijzen of de daling
der geldswaarde dwong hen meer voor de markt te werken.
De arbeid nam dus aan omvang toe, tijd werd geld. Zelfs
het verschijnen op het grietenijgerecht als volmacht van het
dorp, of op den landsdag als volmacht van de grietenij, vroeger
een eere, moest nu met vacatiegelden worden bezoldigd. Meer
en meer kwam het geld bij den boer binnen, veel meer ten
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minste dan in de twee voorgaande eeuwen. In geld werden
betaald alle groote sommen, koop- en huursommen, opbrengst
van vee en zuivel en granen, arbeidsloonen ook. Termijnhandel
was zeer gebruikelijk, en betaling in termijnen was, vooral
bij groote sommen, nog noodzakelijk. Koopsommen van huis
en land werden gewoonlijk in drie jaartermijnen betaald.
Voor de dagelijksche behoeften bleef echter de ruilhandel
in bloei. De bakker en de brouwer werden met koren, de
schoenmaker met huiden, de kleermaker met min of meer
bewerkte wol en vlas, de kaarsenmaker met vet betaald.
Nemen we als voorbeeld een eigenerfden boer uit het laatst
van dit tijdvak, die 25 hectare land gebruikt, voor 2 % 3 weien hooiland, voor 1 /3 bouwland. i) Hij houdt daarop 4 paarden,
15 stuks rundvee zeer bont van kleur, eenige schapen en een
paar varkens. Behalve dat de boer met zijn gezin uit de opbrengst wordt gevoed, verschaft de plaats hem een onzuiver jaarlijksch inkomen van 250-300 gulden, voor de helft ongeveer
uit vee en zuivel, voor de andere helft uit landbouwprodukten.
Het werkvolk van den boer bestaat vooreerst uit twee
knechten, die jaarlijks 15 en 7112 gulden verdienen boven de
kost, en twee meiden, die hetzelfde loon ontvangen of een
weinig minder. Van Mei tot December komt er nu en dan,
soms doorloopend, een arbeider bij, die 's daags 2 à 3 stuivers
met of 5 stuivers zonder kost verdient. Maaiers kunnen
van 8 tot 10 stuivers per dag verdienen. In Juli Augustus
verschijnt er in het hooiland een-, twee-, soms driemaal op
verschillende tijden een koppel maaiers, vaak io of meer, die
zeker van den eenen boer naar den anderen trekt. Bij het
binnenhalen van het hooi helpen de buren elkander nog.
Verder is er dan geen buitengewone hulp noodig. Het bouwland wordt hoofdzakelijk bewerkt en afgeoogst door den
gewonen arbeider en den eersten knecht, die ook bouwknecht
wordt genoemd.
De huurboer, vooral de kleinere, moest natuurlijk zelf de
i) De volgende cijfers zijn hoofdzakelijk ontleend aan het dagboek van een
boer uit de jaren 1569--1574, dat ik weldra hoop uit te geven.
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plaats innemen van den arbeider of eersten knecht. En had
hij volwassen kinderen of andere familieleden bij zich in huis,
dan waren er geen dienstboden noodig.
Uit de genoemde bonen van dienstboden en arbeiders
blijkt dat de kost zeer hoog werd gerekend, m. a. w. het
grootste gedeelte van het inkomen werd aan voedsel besteed.
Dit zag er anders eenvoudig genoeg uit. Gerst werd nog
altijd bij uitnemendheid koren genoemd en behield dien naam
in het Friesch tot op onze dagen, zooals men daaronder in
Amerika mais verstaat. Toch begon de rogge meer en meer
de broodvrucht te worden. Rogge werd hier wel minder
verbouwd dan tarwe, gerst en haver, maar ze werd veel uit
de Oostzee ingevoerd. Ja, de uitvoer van andere granen
werd dikwijls alleen toegelaten onder voorwaarde, dat enen
een zekere daaraan beantwoordende hoeveelheid rogge weer
invoerde. Gewoonlijk werd nog alleen het Kerstfeest met
tarwebrood gevierd.
De heereboer en de edelman konden zich wat meer weelde
veroorloven. Bij bizondere gelegenheden kwam de Friesche
schotel, anders om haar eenvoud beroemd, op hun tafel,
voorzien van de traditioneele dertien of veertien gerechten.
Maar dat deze, zooals Kempius ons verhaalt, voor een geheele
week moesten strekken en alle op een schotel lagen, is zeker
geen teeken van groote verfijning. Wat het ideaal van tafelgenot voor den dorpeling was, zien wij, wanneer hij zijn
bisschop ontvangt. Toen de Hoogwaarde heer in I 572 te
Wirdum kwam, maakte hij daar met de geestelijken, kerkvoogden en andere leden der gemeente goede sier. Er werd
opgedischt : 23 pond fijn rundvleesch, 5 pond rookvleesch,
1 tong, 1/4 van een gemest kalf, i larn, i ham, schapenkazen, brood, boter, enz., eenige kannen wijn en twee tonnen
bier. Ja, de kerk was wel goed voor haar trouwe zonen. Na
oogst- en slachtfeest was er zeker voor den boer geen grooter
vermaak dan de jaarlijksche rekendag, waarop kerkvoogden
ten aanhoore der gemeente verantwoording deden van hun
gehouden beheer. Men vergaderde in de kerk of in de herberg, maar meestal in de groote voorzaal van pastoors huis,
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waar men op banken om de groote eikenhouten tafel zat.
Lustig ging daar de drinkhoorn rond en pastoors vrouw had
het druk in de keuken. Vooral als men met een klein offer
den deken had »belet, tot minder schade van de gemeente," i )
zijn jaarlijksche kerkvisitatie te doen, dan kon men het er
eens van nemen. En zij rekenden, de edelen, eigenerfden en
gemeene luiden, en zij rekenden nog eens langzaam-zorgvuldig,
soms twee of drie dagen aaneen en met behulp van een
rekenmeester uit de stad, maar zeker zoo lang tot de cijfers
dansten voor hun gezicht.
Slechts nu en dan mocht de boer zich dus voelen, in den
regel leefde hij stil te huis en hield zich op zijn land. Maar
de nieuwe tijd ging hem toch niet voorbij zonder hem nieuwe
behoeften te scheppen. In zijn kleeding volgde hij van verre
de Saksische en Spaansche modes. Bij velen werd de korte
kiel voor een tabberd verwisseld. Gewoonlijk echter droeg
de boer een kort bovenkleed zonder mouwen, eng aangelegd.
Ook aan de boerin zag alles er stijf en geplooid uit, vooral
hoofddoek en borstrok. Het bruin en rood van vroeger begon
plaats te maken voor het stemmiger zwart, doch opgeluisterd
door wat de bloeiende kunst van den goudsmid vervaardigde.
Pelswerk was niet zeldzaam. En bijna alles wat gedragen
werd was met geduldige zorg door de draagster zelf bewerkt.
In een enkel opzicht schijnt ons hier de kleeding der
zestiende eeuw, evenals die van de middeneeuwen, rijk. Even
weelderig als zijn vleeschvoeding dunkt ons het schoeisel van
den boer. Knechten en meiden verdienden dikwijls boven
het jaarloon in geld twee of drie paar schoenen, en schoenen
werden als een der noodzakelijkste levensbehoeften aan de
armen uitgedeeld. Het was een gevolg van den overvloed
aan huiden. Klompen te dragen zou op de houtarme klei
een weelde voor den boer zijn geweest.
Maar niets ondervond meer den invloed van vrede en
voorspoed dan het huis van den boer. Wie nog iets heeft
i) Zoo drukte zich met verklaarbare zelfgenoegzaamheid een boer-kerkvoogd
ergens in zijn rekening uit.
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behalve zijn dagelijksch brood pleegt in onze Noordelijke
streken het eerst aan zijn woning te denken. Vooral twee
belangrijke veranderingen schijnen hier in de zestiende eeuw
bij den bouw van het boerenhuis te zijn aangebracht. Er
werden vergaderbakken voor het regenwater gemetseld, hoogstnoodig in een land, waar het drinkwater altijd brak was en
de oorzaak van allerlei ziekten. En de stallen van het rundvee
werden zindelijker ingericht. Zoo werd dus de grondslag
gelegd voor den roep van zindelijkheid, die er als van de
Hollandsche van de Friesche boerderijen zou uitgaan, en
waarin de boer nog zijn trots stelt. Bovendien werden de
gebouwen vergroot of uit kostbaarder materiaal opgetrokken.
De meier van de zestiende en zeventiende eeuw had daar
veel belang bij : door zijn huis te verbeteren verzwaarde hij
den last van het land en maakte het dus den landheer moeilijker hem los te maken van zijn hoeve. Daarom weigerde
de landheer soms zijn toestemming, als de meier een houten
gebouw door een huis van steen wilde vervangen.
Voor zich zelf zag de landheer daarin minder bezwaar. Hij
bouwde huizen met mooie gevels, waaraan de inwendige inrichting beantwoordde. Men vond daarin niet alleen wapens
en paardetuig aan de wand, doch ook hooger kunst. Ten
minste zijn eigen portret en dat van zijn familieleden liet de
heer schilderen. Er naast hingen platen en kaarten. En
een geschreven Friesche kroniek ontbrak in zijn huis niet.
Die vond men zelfs bij de voornaamste boeren, want op de
meeste dorpen had de pastoor wel een neef, die met schrijven
den kost moest verdienen. Gedrukte boeken vond men toen
alleen in kerk- en kloosterbibliotheken en bij enkele geleerden,
niet onder 't volk. Eerst in i 5 73 weten we van een drukker
in Leeuwarden en de eerste drukker van Franeker moest in
1585 uit Antwerpen komen.
De kring van denkbeelden, waarin de boer leefde, zal wel
niet groot geweest zijn. Enkelen kenden Latijn en hadden
zelfs een buitenlandsche school bezocht. Zij bleven echter
Friesch, in hun hart en in hun huis. De omgangstaal zelfs
van heerschap en geestelijke op het land was Friesch en
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familie-aanteekeningen voor in een kroniek of een ander boek
werden in het Friesch gesteld. Maar de officiëele taal, sedert
het begin der eeuw in naam, sedert het midden der eeuw in
algemeen gebruik, was het Nederduitsch van deze landen,
gewijzigd naar den landaard van wie het sprak en schreef.
De boer bekommerde zich daar weinig om, teruggetrokken
in zich zelf met zijn taal en zeden, nog eeuwen lang.
Velen heeft het een raadsel geschenen, dat dit boerenvolkje, zoo taai vasthoudend aan zijn verleden, in een halve
eeuw voorbereid kon worden voor een geweldige omwenteling
als de godsdienstige hervorming was. Maar door zich die
omwenteling als geweldig voor te stellen hebben ze zich het
oplossen van het raadsel moeilijker gemaakt dan het werkelijk
is. Zeker, kerkelijk vroom is het Friesche volk van de middeneeuwen geweest, maar het bleef daarbij nuchter in zijn
denken en vrij in zijn doen. Geestelijken, vreemden vooral,
die het volk niet verstond omdat zij het volk niet begrepen,
hebben het er nooit kunnen uithouden. Wat wist men in
Friesland ooit veel van den paus, wat van den bisschop, behalve in de laatste jaren van 15 70 15 8o, toen- het te laat
was ? Het geestelijk gezag van den bisschop werd in theorie
wel erkend, maar zoodra hij eenig in de volksgebruiken ingrijpend recht wilde uitoefenen, stuitte hij hier op verzet.
Meer om het behoud van zijn rechten, zijn zelfbestuur, was
het den boer te doen, dan om verandering in kerkleer en
eeredienst. Toen de eerste geruchten van Luthers daden en
van de Doopersche woelingen hier doordrongen, werden ze
door vele geestelijken en boeren met gedeeltelijken bijval
opgenomen. Wat de boeren in Zuid-Duitschland vroegen,
b.v. zelf hun pastoor te mogen kiezen, dat vond natuurlijk
algemeene instemming, omdat die gewoonte hier was blijven
bestaan.
De Doopersche beweging vooral was zeer sterk in Friesland. De treurige gevolgen van de in 't begin der eeuw
gevoerde oorlogen en de daarop volgende economische revolutie werkten daartoe mede. Reeds in I 5 34 werd er een
omkeering van zaken verwacht. Een T..,eeuwarder burger, die
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toen de kerk van Oldehove bedacht, voegde er in zijn testament de bepaling bij, dat, mocht de priester ophouden de
getijden te zingen, zijn legaat dan aan de armen moest
worden uitgekeerd.
Van vele en groote schenkingen aan de kerk hoort men
in dezen tijd niet. Wel werden de kerkgebouwen op vele
plaatsen uit de opbrengst van de kerkelijke goederen vergroot, hersteld, verfraaid. Maar zelfs binnen de muren van
de kerk zien wij, dat de tijd zijn gezicht heeft veranderd.
Naast de eenvoudige grafzerken van de geestelijken werden
de rijk gebeeldhouwde van de heerschappen gelegd.
Het komende geslacht zou begraven wat zij zoo flauw
hadden vereerd.

SABBATH.
Eene Schets
DOOR

HERMAN HEIJERMANS JR.

I.
»Ach! da kommt mir so einsam vor, wie die
Kammer, der Hof und
»Garten, das herrliche Feld, das fiber die Hugel
sich hinstreckt;
DAlles liegt so ode vor mir: ich entbehre der
Gattin."

Zelik, leunend op raamluik, keek met oogen van aandacht.
De tramkoetsier had gestopt, maar te laat. De pruimenwagen van het ouwe joodje was aangereden, geschokt over
den stoeprand, de pruimen dofgeel, druivenblauw, rollebolden
over het asfalt, onder den tramwagen, onder de karretjes,
over de stoep.
»Vuil mamser 1 Màmser 1" huilschreeuwde het joodje, bukkend, oprapend, dan weer schreeuwend met stem die gebroken leek : » ... De pescht zal-je krijge 1 ... Vuilik 1 ... De
pescht 1 ... De dubbele pescht 1 ... Je zal krijge al wad-'k je
wensch! . ." Op z'n knieën in het grauwe stof van dien heeten
Augustusmiddag, haak-grijpend met knooklige vingers, peuterde
hij de dichtstbij liggende pruimen saam. Er was dadelijk een
oploop, een verklitting van andere karren. Al het beweeg van
de Jodenbreestraat werd daar tot een buil van menschen en
koopwaren. Stram-net, in de rails, wegversperd door een
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sleeperswagen met manufactuurbalen, wachtte de tram met één
enkele burgerjuffrouw. Waar de sleeperswagen wou uitwijken
stond een onbeheerde handwagen met tonnetjes. Daarachter
een schor-roepende koopman met komkommers, bieten, gekookte
lever, blij ven, die heesch aan 't vloeken was tegen twee andere
opduwende venters met konfijtedadels en peren. In de tramrichting hokten karren met griet, een met bloemkool en doperwten, een met groote witte pepermunten, een met mierikwortelen. De joodjes, vervallen, flets, grijs van stof in de
heete, stoffige benauwing der straat schor-raspten tegen elkaar,
met bruine natte tabaksmonden. In de broeiige atmosfeer van
dien Augustus-namiddag geleken de gezichten ouwelijker, meer
van-hartstocht-doorvreten, meer vuil-beenig, meer van willooze
weekheid. Grijze bakkebaarden krulden naar magere kinnen
of het vel was vuil van rood-gorige stoppels. Het zuur in
de potten, de gekookte lever, de klevende hoop dadels
lichtbruinig op krantenpapier, de peren mét zwartlijke rotstippels, de bleekblauwe slap-kwakkende grieten, de bloemkolen
safranig wit in de weggekapte stronken, de groote kalkwitte
pepermunten, de grijswitte mierikwortels, lagen als langwerpige veldjes, kleurtjes ónheftig als ondergrond, tegen het
bewogen geleef der groote, ouwe, jukbeenige koppen. Alleen
om bukkend pruimenjoodje was een stoffige asfaltruimte van
hevige sympathie. Zijn fiardig, hoekig lichaam schurkte op
de grijs-vuile egaalheid van het asfalt. Waar de magere knie
den grond raakte plakte verdroogd drabsel van verplette
paardenvijgen. Joden joggies, zeer eerlijk, grabbelden mee,
stoffige pruimen oprapend in kleevrige handen. Het pruimenjoodje, wantrouwlij k, schor-schreeuwend, zocht rond met de
waterig-kleine oogen. Even in 'n ópbranding van ongeduldige
woede, rukten de haakvingers nog zwart van asfaltvuil, in de
ouwe stoppelharen. Geknield op de paardenvijgen, den mond
in krulling van smart, de oogen verwaterd in groezling van
zwarte rimpels, huilde hij 't schor uit, smartlijk van aspect in
de volle, droge, heete straat. Stoffig, dorstig, massaal van vaalheid, sloegen de huizen op naar den strakwïtten, laag hangenden hemel. In broeiing doorspleten de vensters de bruinige
i6
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zwaarte der muren. En het lawaaiend gerasp der beenige
jodenhoofden boven de veldjes van droog-stankrige koopwaar,
boven het zuur in de opene potten, boven de warm-klittende,
lijmrige dadels, boven de kwallige lijkenvisch, de bergjes van
kalkpepermunt, de grijs-slijkrige mierikwortels, ommummelde,
vergroezlend met de heete, stof-zware straatwalmen, de schorre
wanhoopswoede van den op paardevijgen gebukten, wild stoppelhaar uitrukkenden ouwen jood.
Zelik, steunend op het raamluik, keek toe met oogjes
glanzend van aandacht.
Hevig grommelde aan uit de laag-broeiingen der straat het
drukke beweeg, nu de koorts over allen was te komen tot
Sjabbesrust. Verderop bogen de huizen in loonre gebuktheid,
als èppe, vermoeide reuzen, hangende saam, overhuivend de
grauwe stofvaart. Een enkel schuintrekkend spion kaatste
het brandend geleef van de zon, smijtend dat met gouden
gesprankel, heel heftig en driest tegen de vlakking van
goorbruin. De straat lijnde weg in spraaklooze melankolie,
zwaar-benauwd onder het diepe gehang van barnende luchten,
lusteloos onder geproest van grijs-mistenden stof.
Boven het schor, diepkelig geschreeuw der Joden klinkte
helgeel het vinnig gelui van de trambel. Nijdig rinkinkte de
koetsier, paarsbol onder de uniformpet. Pruimsap spoot uit
zijn mond, scheerend langs de billen van het paard, wiggend
in zwart-natte spiraaltjes op den stoffigen grond. Zijn ruwe
minachting voor het lawaaiende, mager-hoekige jodenvolk
spette daarin neer.
»Trek dan goddoome op," snauwde hij achter een spuug,
tot den sleeper van den manufactuurwagen.
» Ach verrèk vent ... kom jij daar maar door 1" schreeuwde
de ander, inhoudend zijn paard dat steigerig werd.
Méer karren aanrijdend in de tramrichting, maakten sterker het
gejoel. Een met lorren, beenen, een oude potkachel en een stukkende wieg, knarste met het wiel tegen de kar met rotrijpe peren.
»Oj 1 Bè-j e bang dad j e te laat komp?" smoezelde heesch
het kleine joodje der peren, die met fel-roode, brandrage
oogen, dik-opene lippen te droomen stond bij de herrie.
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»Zet jij je wage rèch," meende de lorrejood, spuugend,
slaperig-kijkend uit klein-zwarte oogen. Dan nam-ie een
peer in z'n handen, die wrijvend, omstreelend, duwend den
bruinbreeden duim in de beurze pitten ... »Wat koschte ze ?"
Slaaprig stak perej oodj e twee dunzwarte vingers op. »Drie,"
dong lorrejoodje, onverschillig kijkend naar het gewar rondom.
De ander zei alleen maar : óg, óg, oèk zonder aandacht. En
in datzelfde doen, dat star-droomerig, lusteloos, bijkants slapend bewegen van googeme joodjes, wier denken ónaardsch
gelijkt, leien twee warme vingers 'n warme cent uit warm
vestzakje neer en namen twee andere warme vingers in
onverschillige grijping de warme cent op. Perejoodje draaide
zich af halverwege, handen in broekzakken, wroetend in centwarmte. Lorrejoodje beet in de peer dat sap om z'n dunne
tabakslippen slobberde, kwijlend langs het bleek kinnebakje.
In de klitting van wagens en karren was nog geen verandring gekomen. De tramconducteur vloekend, zocht naar
den voerman van de onbeheerde kar met tonnetjes. Ouwelijk
pruimenjoodje door joggies geholpen, kroop in de opene plek,
saamzoekend de weggestoven pruimen.
Op de stoep was een gedring van kijkende menschen, vlak
bij Zelik. De huizen, gorig en vaal droomden op in de droge
woestijnwarmte van dien achternamiddag. Grijs, als in ruïne,
stond de Uilenburgersteeg, verschietend naar het zwartonbelichte gehang der ouwe verstortende huizen. Grauwe
gevels bogen toe naar elkander als ouwe baardige joden in
scheiner-synagoog. Het was alles grijs daar, verweerd, zwart
van slijkrige kalk, moe van vuil, geheimzinnig venstertjesgerij.
Eeuwig onweer-grijs leek in verstafgelegen huizen gevreten,
gestold op de dakschuiningen, de molmen gevels, de scheefwelvende muren. Het stratenlawaai kroop naar diezelfde scheemring van grijs. Plaveisel was opgebroken in de steeg. Zand
en keien lagen om een geul van vochtiger aarde. Tusschen de
kar-rissen, schokkerend, ging het gewriemel van koopers, joden
met breede jukbeengezichten, joden met sikken, joden met
stoppeltjesbaarden als uitslag. Lijvige jodinnen met sjabbesmuts àl, mutsen van wit met rose-en-blauwe-lintjes, jodinnen
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heupwieglend als knortrappende poesen, jodinnen bleek
èn lang met bruine trekkingen onder de zwarte oogen, j odinnen met verkleurd-bruine bandeaus, jodinnen met slobbermutsen en dikke buiken, liepen de steeg in en weer terug
over het mulle, wegglijdend zand, naast de gapende geul
vochtiger aarde. Op den uitersten hoek, op een kist, hurkte
een jodenjoggie voor een op doovekolen rustenden ijzeren
pot met lauw-walmend water en eieren. De smeulstank
der kolen sloeg tegen het hoofdje met jodenneusje, tegen
het mondje in schreeuwing gespalkt. Schel, heen door
den stank, lichter op zwarte gezoem van de straat,
schreeuwde de stem van het joggie ... » Og watteèè gesjogte
boel ! Og watteèè gesjogte boel! ' Og wattèèè gesjogte boel 1
Og 1 Og ! Og 1 Watteèèè gesjochte boel i ...'' Het schreeuwend strotje zakte uit, het mondje vierkantte open, de dunblauwe adertjes van nek en slapen striemden donkerder op
door het gedrens, het hèrhaald, druk, zonder rusten geroep ...
Og 1 Og! Og watteèè gesjogte boel ! ... Og ! Og 1 ... watteèèè
gesjogte boel ! In het lauw, stoffig-water witten de eieren.
Smoezig jodenjoggie met uitslag aan ooren, ooren glimrig in
witte zalf kwaal om een ei, legde zijn bruin-roode centjes in
hand van eierenjoggie. Op den hoek van de steeg in de
heete, benauwde broeiingen van Jodenbreestraat, klein-ouwelijk
tegen de vale hooge huizen, klopte ernstig het jodenkind, met
de zeere ooren, het ei tegen den ijzeren pot. Pluisjesbewegend
schilferden goorvingertjes het glanswit van dop, duwden het
ei in zwartelijk zout. Dan, in de kromming der beenige hand
hipte het nattig ovaal naar den kleinen mond, die beetjes•
nam in het wit, in het geel met gulzige brokjes, telkens aanduwend restant in het zwartelijk zout. Eierenjoggie keek toe
en heen door den stank der smeulende kolen, heen over het
gewoel, heen door de stofwalming der verre straat gorgelde
het geroep, het geroep dat jong-lichter was dan het grijze
gerasp rondom ... Og ! Og 1 Og ! Og watteèèè gesjogte boel!
Uit den laag-witten, op zwarte daken wolkenden hemel
difuseerde mattelijk licht tusschen de ouwe groezelwanden,
wier tonige strakheid de straatvaart omsloot. De zwangere
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zuurjodin bij het trapje, bol en dik, stond in de diepbruine
zwaarmoedige scheemring van muren en lattenwerk boven,
waaraan in loome rust dekens en nachtjekken hingen. Slap
kwalden de safraanwangen onder de muts met sleeplinten.
Om de vetschouders wolde een blauwvale doek, rimpelend
over de breede heupen, schuintippend op den gespannen
buik. Wijd gingen de neusvleugels, ademsnuffend in de
stofbroeiing, wijde neusvleugels van vèr-zwangere vrouw.
Kwam uit het beweeg in de steeg zwart-magere meid, borstloos met oogen in kwijnende kassen, wees op het zuur, lei
stil neer een cent. Zuurjodin, buik breed vooruit, over den
rand van den wagen, plonsde dan mollige hand in een vat
en bij het gedruip van goudgelig vocht sapte een groote
komkommer, die ze neerlei op krant en met pootig gebaar
in stukken verdeelde. Borstlooze meid, bleek en flets, nam
van de punt van het mes den komkommerbrok, hapte er in,
opslurpend met spuugrig lawaai het sap en de pitten, kijkend
terwijl in d'andere potten en vaatjes met augurken en uien.
Op een hoek van den wagen lag een aangesneden lever in
droog-zwarte korsting, rakend den zwangeren buik. In het
stratenbeweeg weer heenging de borstlooze meid, stond
alleen in de diepbruine, zwaarmoedige scheemring van het
lattenwerk boven, de zwangere zuurjodin, onbewogen door het
galmend-schorre ventersgeschreeuw, droomrig in de stankingen
rondom, waaraan ze gewend was. Méérder belicht, licht dat
sneed van de daken, suf-zat amandeljoodje. Tusschen gesmak
van bloedvolle lippen plompte een versche sigaar, chocoladebruin. Zijn oogen knipten in slaap achter zijn koopwaar, amandelen, klef-geile dadels, neutjes, kastanjes, alles doorspaakt met
prijzende latjes. En hij boog in knikkend gedoezel, oogleên vertrekkend, dicht bij de deukrige weegschaal die aan een galg mat
kopergeelde. Knik-slapend naast hem, handen in schoot, rugje
tegen een ledige sinaasappelkist, oogen in starre droomkijking,
wachtte een ouwe jodin. Haar, zilverwit, lag halfwege plat
onder zwarten bandeau. Het velplooien gezicht strakte onder het
vreemde gewar van valsch-zwart . op licht-kruivend zilverhaar.
Aan de gele verschrompelde oortjes hingen lange bloedkoralen
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bellen. De magere taanhánden leien in schoot, de mond hoekte
in ademgehaal, de oogen star-droomden heen over geplomp
van stappende joden, heupwieglende jodinnen. Ook nog de
schoenpoetser. Hij was een oude, in vuil verroeste jood met
vervettend zwabberlijf. In een matten leunstoel lui-uit hing hij
op de elbogen. Grauw-bruin rulde de flardenjas om z'n schouders, gehouden door rafelknoopen om den verzakkenden onderbuik. De vette dijen vulden den nauw-korten broek. De gulp
stond open, met geschemer van - smoezelig linnen. De vadzigvette kin met twee onderkinnen, kwalde over de gaatrige
das. Baardstoppels grijs en dicht omgrauwden het vet
van - kinnen en hals. Bij zijn voeten in stukkende schoenen,
schoenen vierkant en grijs, stond de schoenbak met borstels. In
z'n leunstoel vadzig en vet, onderkinkwallen gezakt op de borst,
benauwd hijgend en zweetend hing hij, de beenen gespreid
en het volle lawaaiende leven van de Breestraat rommelde
hem langs, langs de hagen der zwart-vale huizen, wier grijze
gevels in witte luchten heenlijnden.
Doorsnijdend de Breestraat spoog de Uilenburgersteeg het
klotsend gejoel in de Houtkoopersdwarsstraat. De stroom ging
dien kant uit nu de straat versperd was door karrengehaak
met de tram in het midden. In de verte kolkte koppenbeweeg van het Waterlooplein. Vettig, diklippig, braking uit
heesche kelen, scheurde het brandrig geschreeuw van het
plein door de Dwarsstraat, die lag als heet-droge bedding
tusschen snoering van zwart-walmige huizen. Voor het pothuis, donkere gat in den muur, kijkend naar de wagenklitting in de Breestraat, leunde een vrouw zwart en roodbruinig van rokken en doek. De lintenmuts overgroezelde
het kijkgezicht. De kijkmond had twee rottige tanden, de
borsten hingen bol-slap. Voor haar in de geul van de èok
daar opgebroken straat, met de beentjes gespreid over het
aardegat, stond een jodenjoggie aandachtig te piesen, recht
vooruit houdend het pink-lidje dat 't straaltje wijdbochtig
wegspoot en natterig gaatje in de aardegeul boorde, waar de
pijpen van gas zouden komen. Aan den vischwagen, vischlijkerig zwart, werkte de vischjodin. Ze was zwanger óok.
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De zwarte rokken spanden den buik om, dien het magere
lijf moeilijk te dragen scheen. Bruin onder gekuif van de
muts, zwarte wol op zwart kroeshaar, bukte ze ijverig
voor naar de lijkrige visch, die nemend in d'handen en opblazend door limonade-rietje. Koonen van vischjodin bolden
rond op, de oogen puilden grooter --, het lichaam lijnde
schuinweg met den gespannen buik onder het paarse schort
en de bolling der bleeke jodin-koonen deed de vischbuiken
merkelijk zwellen als kwamen zij frisch uit het water. Zoo
werkte zij druk. Bij tijden nog met het riet in de hand rauwde
open de mond, brokkerig schreeuwend in 't brandrig lawaai
van de steeg en het Waterlooplein. Haar mond werd een
bek dan, groote bek, zwart van binnen, sterk van stuiping.
Dan rustte ze, neus snotterend ophalend en weer in den buik
van een visch blies ze het heete gedamp uit haar strot. Eene
zij van den wagen had visschen met dikken buik , andere,
lijkrige, klevende, stankrage klieken. Vischjodin met den dikken
buik, bruin in den schemer van ouwe huizen, blies er gezondheid in en het gele slijm van de kieuwen duwde ze weg met
gestoot van den duim. Naastan een koopman in petten,
zwaar van snor en net geraseerd. Jodenvrouw kwam met
zoontje, jog met listig gezicht. »Kijks hoe die zit ... Kijks 1
kijks !" zei de man indrukkend de pet op het hoofd
van den listigen jog. In z'n hand nam-ie 'n scherf spiegelglas.
Listge jog keek er in, vinnig gezichtje met buigneus en
kerslippen en de pet overzakt op het hoofd. Moeder aan
't meekijken, glundrig in het gelicht van de scherf en pettenjood ook. En dàn aan 't geding, met gebaar op tegen
elkander...
Fel van het Waterlooplein schorde gerasp van het sjaggerend volk, zwevend op drabblend geschreeuw van Dwarsstraat
naar Jodenbreestraat waar de opstopping was, waar de huizen
stonden in drooming en stug rakette het door naar de Uilenburgersteeg over de hoofden der venters, tot vèr waar de
oude-schoen-joden zaten gebogen voor hun platten met schoenen. Op dien heeten Augustus-namiddag tegen den tijd van
Sjabbes leek het geraas sterker dan ooit. Uit alle stegen en
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sloppen drensde het aan, droezend heen langs de vaalgrijze
muren, voortgejekkerd van jodenkop naar jodenkop. De
vrouwen liepen met gevulde schorten voor de buiken, joggies
met zeere oogen griebelden rond tusschen de karren, kauwend op zoetigheid. Jood met rooderig haar en sik in tweeën
gespleten, wierp weg 'n endje sigaar jodenjogje bukkend
voorzichtig raapte het op, zuigend met pufjes op 't platgekauwd klitje. De heete, gorglende benauwing broeide in
walmen, stanken opslurpend van de koopwaren, van 't zweetende Jodenvolk. En de straat, slinkend tusschen de massale grijze zwaarmoedigheid der huizen, kroop in loomlijke
glijding naar waar een veeg wit-brandende lucht het straateinde teekende.
Zelik, staande nu náást z'n keldertrap, schudde het hoofd,
bléef kijken met aandacht. Pruimenj oodj e schikte de pruimen, nog klagend verwoed ... »De pescht zal die krijge ...
De pescht 1 ... De pescht 1 ..." Er was- een agent bij gekomen, die trachtte de klitting t'ontwarren. Maar de man
van den onbeheerden tonnetjes-wagen was nog zoek. »Achteruit 1 ... achteruit 1 ... Trek dan goverdomme op 1" .. .
De veldjes met griet en bloemkool en doppers en pepermunt
en mierik dreven af, de ouwe jodenkoppen, koppen van hartstocht doorvreten er achter. De stemmen schreeuwden, rog.
gelden, de hoekige beenen met leepvoeten gingen in stof.
Dan kwam de tonnetjeswagen los, geduwd door agent en
tramconducteur en het witte paard voor den sleeperswagen,
steigerig, met valsche, bijtende schrappen over het asfalt,
stramde de achterpooten, met schokjes loopend in de vaart
die openbrak. Achter den sleeperswagen rijden de andere
karretjes en de trambel, driftig van waarschuwen, knerpend
geel-uit boven het wielengedreun, zette den tramwagen in
luchtig bewegen met de eenzame juffrouw er in. Van de
andere zij kwam nu ook los het gerij van de karren, ónzeker
door joden geduwd en het pruimenkarretje ketsend af van
den stoeprand volgde het gaan der beweging.
»Die het ook met z'n pruime 'n mazzeltje," dacht Zelik
en slaaprig keek hij de straat in, waar 't ouwe daaglijksch
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lawaai weer ongestoord tegen de huiswanden sloeg. In het
schuinhangend spion boven Koon sterker goud-blonk het
zonnegeschater, pulverend goud-heftige stralen uit het dofgrijze fond. Meisjes in sjabbeskleedij, hoeden met wieglende
veeren, felslaande kleuren, rood, geel, kopergroen, gingen al
druk door de straat, betipten het asfalt coquet, zachtlijk van
heupschok, kittig van doen, intiemlijk bewegend. Elk droeg
een kleed van opzichtige kleuren, paars op bloedrood met
strooken van lila, geel tegen groen, goudbrons op purper.
Vol stonden de borsten van vroegrijpe, verlangende, vleezige
meissies, de lippen natrood om te zoenen, de oogen ovaler
van nat. In het gewalm van de straat, in gehuif van rookzwarte huizen, in het neerslaand gebroei van den dag, was
het gestoot harer kleuren als vurig maar-even-gepurper van
klaproos, zwaar-rijp en al dorrend. Over de stoepen, handigjes
uitwijkend voor vuilige joden, hand in handschoen gehaakt
aan den rok, dien wippend op met vertoon van kantige rokken,
tipten ze voort, zinlijk van vleesch en van oogen in de langstoffige straat, schijnbaar niet hoorend het schorre gezoem,
het harde gerasp uit de kelen van 't sjaggerend volk.
»Zelik 1" riep Bekkie van binnen.
Hij ging de stoeptreedjes af. Bekkie stond achter in wit
matinée. Beduusd door de schaduwing van den donkeren
kelderwinkel, zag hij alleen maar het witte geschemer der
matinee.
»Zelik je kóffie."
Lach kwam op zijn gezicht en nog zonder te zien vroeg hij
». . . Hebbie ze geblàze ?"
»... Blaas lievers zellef " -- zei Bekkie.
Ze reikte den kop, stil-voorzichtig, houdend in evenwicht
den vetboolus, die op den rand van het schoteltje lag. Haar
warme wijsvinger raakte zijn vol klamme hand, die het schoteltje greep èn den vinger.
»Mot de koffie nou storte ... Nou Zelik schei uit ..."
De vinger glee los. Zelik zacht aan 't slobren van koffie.
Nu zàg hij haar weer, kort en dik, met zwemmende oogen
en het zwellend gesprei der groote neusvleugels èn den hals
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mollig en geel. Steunend op de toonbank, slurpte hij rustig,
zij wachtend op den kop. Dan beet hij van den suikernatten
vetboolus, bruine tandstompjes in zoete kleefbuil en zei, met
een mond vol kleevrig genot:
» ... 'k Wou da'k zoo in jou beet ! Ug-ug-ug 1"
»Watte gijnpoonem,'' kniklachelde ze.
Bei stonden ze in kelderwinkel-geschemer, hoofden haast
schurend tegen de balken. Tusschen gehang van ouwe uniformen, jassen van marine, schutterij, afgedankte livreien,
wipten de blauwe treden van de keldertrap. Alleen de voeten
der voorbijgangers waren in schuifling te zien, voeten met
endjes broekspijp, afzakkende kousen soms en een benepenbengelend bandje. Kelderwinkel was klein, kleiner door
het gestapel van broeken, vesten, jassen op zwarthouten stellingen. In muf-plakkende drukking lag het koopjesgoed,
overhangend de planken. Licht schemerde de blauwe treden
af en door een betralied kelderraam boven de opperste kleerenplank. Langs en om het traplicht was de uitstalling het
schoonst. Paradejassen van marine-officieren, gouden ankertjes
op donkere kragen, gouden biezen op mouwrand, hingen
met vierkante schouders naast bonten pels van Poolschen
jood. Ook schuttersjassen en éen zilver-omstikte rok van
een consul of zoo. De rest was burgerkostuum, confectiegoed, broeken in strakke pijping, jassen, plat en stram om
de hangers. De vloer van den kelderwinkel, doezelde weg
naar de houten, zwart-volle stellingen, tegel naast tegel. Op
zij, onder het tralieraam, stond een klein-bruine toonbank,
driekwart bestapeld tot de balkenzoldering toe.
Van buiten knerperde voetgeschuifel, plakken van plompe
voeten op asfalt. Een tram reed voorbij, knoersend-doordreunend het huis, dat sterkst in zijn kelderlagen beefde.
Schorrig geschreeuw van Breestraat, Uilenburgersteeg, Houtkoopersdwarsstraat verkleinde zich hier tot vèr-weg gegons.
Maar de warmte was hetzelfde, ingeslagen, vastgelegd tusschen
de vakken met vunzige kleeren. Zoetelijk muffen van broeken,
vesten en jassen droop van de stellingen neer, als zoetige
kool-stank in burgermanshuisje.
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»Maupie komt ete vanmiddag," zei Bekkie tusschen twee
slobbers van Zelik.
» Maupie ? Maupie ? Waas daas ?"
»Is dat zoo'n wónder ?"
» Wónder ? Wónder? Wonder bestaat niet ... 'k Doch dad-ie
Sjabbes bij Raschel at ?" ...
»Raschel komt van de week over Sjabbes niet thuis."
» Zóo-o komt Maupie ? Googeme jonge ... Googeme jonge ..."
Zij stond nu in het lichtende vierkant der trap, opkijkend naar den valen muur aan de overzij, oogen zwemmend
in vocht, neusvleugels in spreidende zwelling, rijpe vrouw, wat
verdroogd in lang-huwelijks-wachten. De gele hals met het
gitzwarte pluishaar molde den kraag uit der om de borsten
slap-bollende matinee. Ze leek Zelik zoo zéer begeerlijk.
Zoetlijke warmte van keldertje doorgonsd van stratengezoem,
sloeg klam in zijn hoofd, prikkelend aan in den strot nog
heet van de koffie. Zoo'n pràch van 'n hals as ze had. Zulleke
lekkere pramme. Zacht-passend naar het lichtende vierkant,
tastte z'n witvleezige pittenhand beverig onder de matinee, wat
haar lachrig dee schrikstuipen.
» Nou ou ! Nou -6u Zelik ! ... Schraam je toch voorde mense 1.. .
Nou-6u zeggik-ie 1 ..."
Klein-genepen sneden de oogen met
»Lieve schrat ..."
de roode wimperharen in z'n sproetenvleesch. Lief lodderig
keek-ie haar aan, naar de zwemmende oogen, naar de uiterste
glijding van geel halsvleesch. Broeiing van keldertje, straatwalmen van heeten Augustusmiddag hadden hem van een
branderige opgewektheid gemaakt. Maar stem van moeder
dempte uit de achterkamer en Bekkie hem slaand op de
paprige pittenhand, slipte weg, het treedje op, naar de
opkamer.
Zelik, steunend de handen op de toonbank, duwde de
voeten af, kwam te zitten naast de kleerstapels op het plat
van de bank, de beentjes afhangend tegen het bruine beschot.
Er was een vergenoegde neurieïng in hem. De stoffige hand
wreef over de rulroode wenkbrauwen, inplakkend de nattige
oogleden. Roode bakkebaardjes krielden om sproetkoontjes.
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Ooren stonden wijd-uit. Hij was een klein mager, niet te
mager, sproetenjoodje, klein van aangezicht-trekjes. Petieterig
mopte de pletneus, zwart van harige gaatjes boven de gladgeschoren bovenlip, de dun-roode lipjes, het scherp, spits
kinnetje dat goedig opstak tusschen gekruif van rosse bakkebaardjes, die de sproetenkoontjes teer-oranje betintten, door
den schijn van het aarzelend traplicht. De pet maakte hem
jonger, dekte een hiaat af en de klep schaduwde zwaar over
het voorhoofd en de rul-roode brauwen. Er was niets listigs
aan hem, niets uitgebetens, niets van het breede gedroom
der jodenkoppen buiten, niets van het hartstocht-doorvreetne.
Eerder was zijn gezicht ros door het roodrige haar, beschaduwd door de kleppet van eene onnoozele verwondering,
alsof een heel-malle toevallige ontmoeting van verlegen kleine
trekjes rondom het neusje plaats had -- , gegeneerdheid van
schuwe burgerluidjes die op visite uitgaan, op w hirlijke visite
en bête-rig lachen. De trekjes van Zelik leken verdwááld in
het sproetengespat, schuchter den weg te zoeken. Hij had
een egaal rood, niaisachtig sproetenhoofdje, verouwelijkt door
het rossig gewol der pluizende bakkebaardjes. Ook waren zijn
oogjes lichtgrijs in weinig wit, dat bijkants versmolt in het
rossige sproetenwaas. De tong zocht nu in zijn mond naar
kruimpjes van boolus, tusschen het bruine gestomp van tandjes
en molmen kiesjes en zijn gedenk, zoo het gedenk was, ging
om Bekkie's zwemmende oogen en de bronzen stevigheid harer
borsten in matinee. Keldertje met kleerstapels, marinejassen,
galarok van den consul, keldertje met zoetelijk kleerengemuf
ontdroomde hem bij de brandrige prikkelbaarheid die hem lei
in een wikkel van klamme zinlustigheid, welke niet hevig was,
niet bloed-opkloppend, lichtlijk visioen van den vetten gelen
hals, van de zwemmende oogen, van de neusvleugels spreidend
in licht van de keldertrap. En daartusschen door vaag de
ouwe overweging of zij nu de vrouw was die hem af zou
brengen van verlegen gesluip naar donkere achtergrachten,
waar geilroode lantaarns naast deurposten staken ... enkel op
zaterdagavonden anders was 't te jauker.
Van de blauwe stoeptreden trapte gesjokker van groote

SABBATH.

255

mansvoeten. Zelik wist wie het was,
de man van 'alle
sjabbesavonden, gekromde figuur van stoppelgrauwen voddenjood.
»Zèo-o, Suikerboon" ..
Suikerboon droeg het ouwe pakje, lei 't neer op de toonbank in zwijgen. Geduldig knoopte Zelik den knoop los,
vouwde den talles open. Het safraangele snoerenkleed in de
zijden blauwe randingen plooide om z'n handen.
»Wat kan 'k-'r op krijge?"
»Wat wi-je hebbe ?"
» Hebbe ? ... Kan 'k 'r vijf gilde op krijge ?"
» Og watte mesjoegaas ! Vijf gilde ... 'n talles van katoén 1"
»Van katoen ? ... Van katoen ? ... Koschte me veertien
gilde ... Echte zij bij mijn en bij jou gezond ..."
»Is dat zij 1 ... Og? ... Kijk is bij dàg ... Zij ! ... Weetje
veel van je gezond ! ... Is nog geen hàllef zij 1 ... Wou j'm
verkdópe ? ..."
» Maandag haal 'k 'm weer terug ... Geef me d'r vijf gilde
op ... Koscht me toch veertien ! ..." Het kleed ribbelde op
Zelik's hand. Zijn sproetengezicht in den afguldenden schijn
van roode haren keek onnoozel-verwonderd, maar dan kwam
er een vaag trekje van gehinderdheid op. Bevoelend den
talles, sprak hij rapjes, als in drift.
» .... Maandag terug ! ... 't Lef waarmee-die 't zeit 1 ..
Met z66 'n gotspe-poonem ! Leit d'r je winterjas nog niet,
waaran 'k geld verlies 1 ... Bè j e je winterjas komme hale ? ...
En dat pak met broeke en hemde ! ... Zoo 'n gotspe ! ...
Vijf gilde ! ... 'n talles die nog geen vier gekoscht het ..
Frottigkat 1 ... Frottigkat 1... 'k Neem 'm lievers heelemaal
niet. ."
». . . Og wat maak-ie je de sappel"
kalm-beweerde
Suikerboon ... »as 'k naar de Kerkstraat loop hè-ik zoo vijf
gilde ... Jij snijdt je nog al gauw 'n krieje ... óg 1 Zondag
moddik bij 'n sjijkes zijn die 'n partij negotie voor me heit
legge anders dee 'k me talles niet weg over Sjabbes ..."
»'k Geef je 'n daalder ...
» 'n Daalder ! 'n Daalder ... Adenoj-elloeheine ! ...
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»'n Cent 'n makke meer ... de katoene draad loopt 'r zoo
door ... 'n kind die 't zien kan
"
»'n Kind 1 'n kind 1 Adenoj!
'n daalder voor 'n kostelijke
·talles 1 • •• Geef me vijf gilde... 't Is toch voor me gommetjes 1•••"
Zelik schudde kregel 't sproetenhoofd, wreef den talles
tusschen duim en wijsvinger, zei met spits gemummel van de
dunroode lipjes.
»'n Cent 'n ongeluk op me hart meer 1"
»'n Daalder," herhaalde Suikerboon, opgewonden pratend
met zangerig klinker-gerek: »'n Daalder 1. .. Blijft Or niks
over voor me Sjabbes-gojje 1•••"
»Nasch niet zooveel, ke-je d'r wel betale 1 '0 Pietsie 'n
makke meer as e daaler 1" zei Zelik, nu weer met onverschillig gekijk naar den valen muur aan de overzij. Voetengeschoffel knepperde over de stoep. Breestraat-broeiing dornmelde neer in het keldertje, waar de twee joden in sjaggering stonden over het kleed dat mee in de doodkist zou
gaan. Op de insinuatie van »naschen" viel Suikerboon zangrig-Iawaaiend uit:
» ••• Adenoj ... Adenoj-elleheinoe ... hoe ka-jij zegge dad-'k
nasch l 'n Korrel 'n ongeluk dat over me lippe komt. .. bij
me Makkies gezond 1"
... Zoo zal je 'n mischemeschinne innerne," wijsgeerde
kalmpjes Zelik in volkomen nuchterheid:... »as je niet
nascht 1 Og 1" ...
» .•• Beschwibbel me niet langer en geef me vier zoof
Zelikkie ..."
»Bij taures mausche niet!" verzekerde Zelik, den talles
neerleggend in het papier: » nah l ... nah ... 'k zal 'r twee
gilde van make, 'n cent 'n ziekte op me hart 'as 'k je meer
geefl" ...
»Schmaabenie I" - huilzong Suikerboon - »waas kan ich
mit zwei zoof toen 1... 't Is voor 'n partij negotie, gesjogte
rommel van 'n sjijkes die geen mezomme het... moddik
Zondag morrege komme hale."
» Ich gib nicht mehr.'
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» Nah neèm 'm dan 1 neèm 'm dan l . . , geef me 'n rezu ...
As 'k ehaam kom krieg 'k van me memme, emmes e valderappus ... Lang zal je d'r geen nekoome van hebbe .. .
Tege Jontif haal 'k 'm terug. Og je beschwibbelt as 'n gèj ! ...''
Zelik luisterde half, bezig in 't schemerdonker 'n recu te
schrijven. Slapjes tusschen die bezigheid door vroeg-ie dan:
» ... Gaat 't met de mazzematte ?" . . .
» ... Bezaules ! ... Geen mazzel en geen brooge," zei Suikerboon, melankoliek, staande in de lichtzilting van het deurgat
bij de marinejassen. Zijn groote gecerneerde oogen keken
groot in hun wit naar den valen muur, die den witbrandenden hemel afsneed. Zelik bukkend in het zwartdonker tusschen de kleerstapels achter de toonbank, moffelde
den talles weg bij meerder beleend goed. Het zoemend
gegons van Breestraat, Uilenburgersteeg, Houtkoopersdwarsstraat • dempte benauwend neer en eene nieuwe tram, dof
knoersend in de rails deed het ouwe huis in zijn kelderfundeering schudden.
»Een gilde en twee kwartjes èn vijf dubbeltjes," telde Zelik
op de eeltige, warme hand van Suikerboon, die het tellen
meevoelde zonder te kijken. Zorglijk bedenken dee zijn omstoppelde lippen saamstrakken.
»Vlak 't rezu niet," zei Zelik en de bruin-beenige jood
keek naar de natte kriebels op de bon, naar de lompige
cijfers, waarmee Zelik zijn talles benummerd had.
Soezend beiden nu, in slap gedenk, diepzinnig van oogenstarren, bij de trap, waarboven het voetengeschuif ging,
wachtten ze nog op gepraat, de een van den ander.
» Warrem ..." zei Zelik, leunend tegen de stelling met kleeren.
»'k Schwitz me dood" zei de ander, afvegend pareltjes
zweet met de palm van zijn hand : »'k Kom van de Owertoom heelemaal ..."
» Van de Owertoom ?"
» Van de Owertoom ... Niks te verdiene ... 'k Had portie
an 'n partij gruis ... De frotter haurik die de andere portie
had, heit me belazerd ..."
»Je mot ook geen mens vertrouwe ..."
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» Vertrouwe ? ... 'k Vertrouw me eige vader niet ..."
» Nee je kè-niemand vertrouwe ..."
» Vertrouwe ? ... Vertrouwe ? ... As 'k niet zoo mesjogge
geweest was zou 'k 'r nou beter an toe zijn."
»Je kè-niemand vertrouwe ..."
»'k Vertrouw nog niet ... nog niet .. , die hond die daar
blaft 1"
Na deze climax propte Suikerboon 'n pruim uit de platstalen doos, vingerde haar tusschen de dunne grijplippen
en bleef in zwijgend gemummel, tot een sappige spuug -uit
z'n lippengoot spoot, slaande tegen de middelste blauwe
stoftree.
» Na-Gut-sjabbes."
» Gut sjabbes."
De voeten met de stoffige rafelpijpen plompten de trap
op. Zelik, leunend tegen den kleerstapel bleef in onbewogen
warmte-gesoes, oogleden in licht geknipper. Zoetelijk omhing
hem de kelderbenauwing. Hij zou maar weer gaan zitten op
de toonbank, op het plekje, waar die zoo lekker zat. Hè,
wat. zat je hier lékker, maar wàrrem bléef 't, warrem dat
't hemd an je lijf plakte, warrem dat je kolletje in natte
kreukels lei. As d'r maar is 'n onweer kwam. Dat gebroei ...
dat warreme gebroei ... je schwitzte je dood ... Naar de
Owertoom voor negotie ... Nog voor geen vijf zoof ... Voor
geen vijf zoof ! ... Og 1 ... Watte-'n onzin ... voor vijf zoof
dee je wat, dee je héél wat ... Hè ... Hè ... Slapjes weggeknuffeld met het rood sproetenhoofdje, de oogleên dicht
op petieterig gezichtje, hurkte hij aan tegen den kleerstapel
op de toonbank. De warmte omweede hem, heet-drukkend
onder de pet, waarvan-ie den zweetrand voelde. De handen
klam-kleevrig' poezelden op de warme beenen ... zoo warrem
as vandaag was 't in tijj e niet geweest ... je schwitzte weg ..
as d'r maar is 'n onweer kwam en 'n lekkere regenbui...
zoo as de laatste keer toen die met moeder en Bekkie
naast 't hekkie van de trap had gezete tot 't weerlicht de
vrouwe benauwd had gemaakt ... Bekkie had toen d'r rooie
bloes an gehad, de bloes die d'r zoo aardig-sjiek stond. En in
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de benauwing van heet kleerenkeldertje warm-soesde hij over
haar, haar ziende met zwemmende oogen, den grooten gelijken
neus met zwellende vleugels Vanzelf drong hij zich weer tot
de klam-aangename herinnering van dat ééne oogenblik toen
hij haar verrast had, terwijl ze in rood onderlijfje stond,
armen bloot, borst bloot tot aan kantje van hemd. Indoezlend
op toonbank, beentjes aanwiglend tegen het hout, sproetenhoofdje in glijding tegen den stapel van kleeren, zat onnoozel-verwonderd kleerenjoodje, pet half-op-oogen. Brandrige
inspanning dee hem wéér zien het vrouwenhoofd met de
zwemmende oogen en den vetgelen hals, die vergleed tot de
en de volle armen geheven in
gelige brei van den boezem
en 't zwarte gedons onder de oksels
vlechting van haar
en het hemdkantje boven het rood onderlijfje dat bolde
onder den druk van de borsten. Kelderbroeiing, ingemetseld
tusschen de zwarte stellingen, zoog op het raspig geschor
van de straten. Vèrlijkend stedenlawaai lauwde om het gebogen lijf tegen den kleerstapel, om ingedut sproetenmanneke.
Handjes lagen loom-uit, kwijldrupjes waterden glanzig langs
éene rood baardje.
»Ze-é-é-élik ! Ze-ééélik 1"
»Hèèè ?"
Verdwaasd keek hij op. Had-ie zóo lang geslapen? Ja, zoo
lang had-ie geslapen. Bekkie waarschuwde hem dat 't tegen
Sjoeltijd liep, dat 't tijd werd te sluiten. Haastig nu van
bewegen, oogen nog rood in het kleine trekloos gezicht, liep
hij de trap op en af, indragend de jassen der uitstalling,
marinegala's op eenen schouder, arm vol van den Russischen
pels en de schutterijofficieren. Net lei hij alles op de toonbank,
op de plek nóg warm, waar hij gezeten had. Dan, buiten,
in de nog èven zomer-roezige straat, waar de karren stonden
en de stoffige broeiing onverminderd tusschen de ouwe huizen
dompte, zette hij het klein-grijze raamluik voor het getraliede
raam dat eens stukgeknikkerd was door speelsche jogjes.
Trap afdriblend stak hij de pennetjes vast, dee de deur op
een kier en tastend in keldertj esdonker, precies wetend waar
dit en waar dat stond, tipte hij de tree naar het optrekje op.
17
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Moeder suklend door onderlijfziekte zat op de oude plek,
in den leunstoel bij 't raam, zwart van silhoeet tegen de gespannen tulletjes, die de pakkistenbinnenplaats verwaasden.
Suffig-kregel door het blijvend pijnlijk gekwijn in den onderbuik, pijn die soms tot krampen steeg, keek ze knorrig op.
»Gehst-de fit nach de sjoel .... nach de sjoel, Zelik?"
»Hoe laat is 't dan ?"
»Over hallef zeve."
» Nou 'k gá toch."
» Mod-j e dan zoo laat gaan ?"
»De sjoel gaat toch pas kwart over zeve ope... alle tijd ...
alle tijd..."
»Alle tijd, tante," zei Bekkie ook, die juist de koperen
kacheldeur op de broodsjalet dichtklepte.
Zelik bukte onder Bekkie's bedstee, waar de waschkom
stond, begon z'n Sjabbes-gekudder. Het hoofdje boorde een
paar maal in de halfvolle kom, dat 't water tot aan den rand
steeg. »Lekker," zei-ie dan, rood-van-bukking, spatjes proestend uit den natten pletneus : »dat knàpt je op ... daar wor
je 'n ander mens van" en weer buigend, hoofdje làng onder
water, bobbelde hij lucht uit z'n mond weg, wat zachte plofschokjes in de kom gaf en Bekkie verbaasd dee zeggen dat
ze nog nooit iemand gezien had met zoo 'n lange asem als
Zelik. Zelik met de ooren boven het watervlak hddrde dat
tusschen het gebobbel door en zich inspannend bobbelde-die
z66 lang tot-ie met 'n ruk uit de kom weg moest, sproetengezicht paars van bloedstijging. »Goed om 'n breuk van 'n
ader te krijgen" —, zei moeder. Zelik, gezicht over de kom
voor het druipen zei dat-ie 't nog wel tweemaal zoo lang kon
en 't water gebencht vindend, hield hij zijn hoofd ver
voorover, wateraanspoelend over den hiaat tusschen de kuifjes
van rood haar.
»As 'k tijd had ging 'k zwèmme" zei hij zich drogend.
»Om 'n ongeluk te krijge", zei Bekkie
»om 'n kou voor
je leve te pakke."
»Laat 'm maar pra'te," knorde moeder, die wijzer was en
Zelik geen oogenblik van zulke stoute ondernemingen ver-
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dacht. Hoogstens nam-ie 's winters 'n heet voetbad met soda
en groene zeep en snee dan z'n eksteroogen. Maar Zelik overmoedig bij de kom met vuil • water, hield vol dat 'als-ie tijd
had, maar-ie hàd nou geen tijd, 'als-ie tijd had hij 'n bad
zou nemen héélemaal koud in 't basijn op den Heiligenweg,
waar geen mens 'n ongeluk krijgen kon.
»En je rumetiek ?" vroeg Bekkie.
»Ach waas rumetiek ! ... Krijg je rumatiek op je hoof
as je 't wasch ? ... As 'k Zondag tijd heb en 't weer zoo
warrem is. . ."
»Onzin, onzin je vat 'r 'n kou mee," herhaalde Bekkie.
»Laat 'm toch pra'te," zei moeder knorrig-wijs, »hij doet
't emmes niet."
»En 'k doe 't emmes wèl ..."
»Verschwarzte Nar ! Bij de veertig en nog mesjogge,"
schouderschokte moeder : »late ze d'r eerst warrem bij doen
in d'r besijn ! ... Mesjoegaas in koud water ... De broer van
je vader is ook gestorreve toen-die met geweld roeie wou ...
Jehoedim motte niet op 't water gaan ... Wat ka-je mazzel
zijn?.. ."
Terwijl was Zelik bezig voor den kleinen spiegel aan de
bedsteedeur. De kam ribbelde door de roode krullende waterspettende haartjes, door de rossige bakkebaardjes.
» Oome Sjek ? ... Dat kan ellek gebeure ... As je in de
trein zit ka-je deraljeere ... Op straat kan 'n pan op je
hoof valle ... Wat zeg jij Bekkie ? ..."
»Og, laat 'm toch pràte," knorde moeder weer : »Zoo zal
ik 't leve houe dat-ie 't niet doet ... Og l ... Nog niet tot
z'n kuite gaat-ie d'r in ..."
Zoo zeker was ze van bewering, dat Zelik - 't opgaf.
'.t Denkbeeld griezelde hem ook wel wat zoo héélemaal
in 't water te springen. IJverig voor het spiegeltje strikte hij
de das, zette den hoogen hoed over den hiaat, wat hem
dadelijk tien jaar verjongde.
»Kan 'k zoo gaan?"
»Ga nou maar. Ga nou maar."
»Na --- tot strakkies."
Nog frisch-nattig van het lauw
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kommewater met de tefillem onder den arm bukte hij de tree
af, het keldertje door, bang voor de balkenzoldering, vlug
pasjes nemend naar de kerk.
Bekkie ruimde het waschwater weg, zeemde de spetjes van
het zeil, spreidde het tafelkleed over de tafel, wat een frisch
vlak in de dompige kamer sloeg. Optrekje was kleinlijk-laag
in scheemring van binnenplaats. Moeder weggezakt in den
leunstoel knipte met ontevreden oogleden. Zwart-bruine handeau vierkantte om het groote hoofd, dat donker van rimpling
op de wit kanten-matinee rustte. Haar lippen wibbelden in
oneffen ademgehijg. De koperen kachel met ballen op elken
hoek, koperen deuren, koper beslag warmde de kamertjeswarmte
aan tot zoetig-gedrukten walm, essence van koekerigheid, soepwasem, kaantj esgebraad. Matten stoelen stonden rondom.
Koperglimmetjes van kachel glansden in de traagheid van het
doorheet kamertje, brekend met het wit tafelkleed de egaalheid van donkere kleuren.
Op 'n petroleumstel, grijs van email, sputterde vleesch in
ijzeren pan en het getetter der bradende saus, zeurde gezellig
met ploffende deuntjes. Er lag een karpet zwart met roode
strepen, ombaand van zeilstrooken, waarop, links, de mahoniehouten latafel stond, zwaar van laden met koperen ornamentjes.
De bedsteên van moeder en Bekkie, over elkaar Zelik
sliep in den kelderwinkel, nu Bekkie het huishouden waarnam waren achter de gele deuren, tusschen groezlig
bloemetjes-behang. Bekkie sliep in de bedstee^ die Zelik
vroeger beslapen had, waar z'n hoedendoos nog stond,
waar z'n sj abbesj as hing, waar ook het sigarenkistje op de
bedsteeplank met verloopen lommerdbriefjes en nota's van
aucties bewaard werd. Naast moeder's bedstee stapelden vijf
geschilderde roode stoven met groene testen. Moeder, altijd
met pijn in het onderlijf, hield de voeten op een. Aan
elke zij van de koperen kachel geelde het hout van een
kast, elk met een ander servies. Dan was er ook kamertjessmuk, siersels op schoorsteenranden tusschen twee koperen
armluchters, portretten van een neef, een nicht, een dik
jodenjoggie, lachend op stoel, een porceleinen beeldje,
-
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een glazen aschbakje, een glazen vaas met groene bloemen.
Bij den schoorsteen hing een rek met witte en groene
kralen beborduurd, rek met tefillem, ook het roodkoper
ganneke-ijzer en twee ruitige doeken, de vleeschdoek en de
boterdoek.
IJverig op het witte vlak van de groote tafel dekte nu
Bekkie, handen in rap gebeweeg over de schalen. Voor
Zeliks bord zette ze den zilveren barmitswebeker en de stopflesch met kooscheren wijn, dien ze zelf getrokken had op
witte rozijnen en bastaardsuiker. En de breed zwellende neusvleugels tusschen de zinlijke, vleezige koonen snuften in rustig
gehaal de essence van koekerigheid, soepwasem, vetgesputter,
die roetlijk de kamer doorluwde. Moeder met moeilijk gehijg in den stoel, met zachte kreuninkjes, lippen in pijnlijk
gewibbel, keek loomerig toe.
-

II.
»Da antwortete drauf die gute Mutter versti ndig :
»Sohn, mehr wünschest du nicht, die Braut in
die Kammer zu fuhren,
» Dasz dir werde die Nacht zur schonen HLUfte
des Lebens,
»Und die Arbeit des Tags dir freier und
eigener werde,
i Als die Mutter es wunscht" ..

Maupie en Zelik kwamen zoowat tegelijk binnen, Zelik terug
van de kerk, Maupie, googeme jood, die 'n vodden-affaire
had, van z'n zaken. Maupie's haar was zwart, ook de bakkebaardjes, die hij droeg als Zelik. Maar Maupie's neus was
smal en groot en strak-gebogen en de zwarte oogjes sluwden
listig in 't hoofd. Maupie was type van googeme jood.
Elkeen sprak van Maupie dè googeme, zelfs joden, zèlfs jòdendie weer door 'andere joden gewikst genoemd werden. Er
waren christen heeren van fabrieken die Maupie mochten omdat-ie zoo googem was en zulke reëele prijzen betaalde. Maupie
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was bij alle aucties en ómdat-ie zoo googem was, namen de
groote kooplui van 't vak 'ni graag in de gaweroesem. Op 'n
honderd pond na kon-ie 'n partij oudroest taxeeren. Driemaal
had-ie brand gehad in z'n voddenschuur, telkens verassureerd
en tweemaal z66-'n mazzel had-ie in z'n negotie — waren
zolderschuiten 'met geperste lompen van 'm gezonken, verassureerd. Dan smoezelde googeme Maupie met de experts, die
oók joden waren, ook in 't vak en werd de schade tot zijn
genoegen verrekend. Nu had-ie last met assuradeuren die hem
niet meer wilden assureeren, maar d'r was zooveel concurrentie
tusschen de maatschappijen. Dat zou wel losloopen. Maupie
schreef soms hooger in dan groote kooplui op veilingen van roest
en lompen. Googeme sauger als-ie was, wist-ie wàt-ie dee.
Zoo'n arreme sjijkes van 'n knecht die van 'n slecht loon
moest rondhongeren, gaf al licht overwicht voor 'n fooi, soms
voor 'n borrel. Gestolen goed kocht-je nooit. Dat gaf last met
politie. Als-ie koopwaar afleverde aan groote saugers wist-ie
het merg uit de bascule te slaan. Honderd trucs had-ie 'r
op. Soms wogen ze z'n voet mee, soms 'n vijftigponder.
Altijd had-ie 'r wat • op. Maar eerst bijster googem was-ie
als-ie ontving. Dan konden ze 'm nooit z66 op z'n vingers
kijken of-je gapte op elke schaal. Eens had-ie 't extra-googem
gelapt, waar-ie nog schik in had as-ie 'r an dacht, op 'n
fabriek, waar de stomme goj van 'n meesterknecht zich niet
liet omkoopen. Stiekem had-ie 'n stuk lood gehaakt onder
het plankje waar de gewichten op stonden. Dat had 'm op
elke schaal over de vijftien kilo gescheeld aan oud zink dat
toen rijzend was. De saugers mochten 'm graag, al leien ze
telkens met hem overhoop, al knoeide die nog zoo met wicht
en qualiteit. Maupie was piènder. Z'n lorren maakte-die nat
van binnen, droog van buiten. Bij z'n zink smeet-ie gegalvaniseerd ijzer bij de botten emmers water. Hij was het type
van den listig-bedriegenden jood, jood met twee facies, facie
van doel-heiligt-middel, facie van godsvrucht. Oplichten,
menschen ruineeren gaf hem geen sprank van berouw : dat
was integreerend deel van koopmanschap. Als-ie iemand met
zijn bascule-geknoei voor een honderd gulden bestolen had,
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zou-ie volgend oogenblik even rustig in de synagoge bidden,
zonder getwijfel of 't verkeerd was. Hij schipperde niet. Van
jongs af had-ie bij andere saugers gezien dat bedrog negotie
en negotie bedrog is. Zoó had-ie langzamerhand den naam
gekregen van solide te zijn en van googeme jongen. Gezonken
Jodenvolk, afval koopend van christenmaatschappij, sorteerend
wat van vuile lichamen komt, vodden wroetend uit vuilnisbak, hebzuchtig bij den mestvaalt der christen-omgeving, had
zijn sympathie voor Maupie, den googeme, Maupie met de
listig-groote diefoogjes, Maupie met den scherp-gebogen neus
tusschen zwarte bakkebaardjes. Hij was van het gedegenereerde,
rotste deel van het jodenvolk dat het schoon van zijn godsdienst, het dichterlijk van zijn symbolen versjaggeren zou 'als
schoon en symbolen te verkwanselen waren. Zijn gezicht was
van een beniinlijke gladheid, meestal in aangenamen glimlach, gezicht van een gijnpoonem. Als-ie 'n gijntje zei vertrokken z'n lippen sierlijk onder den buigneus die in proportie
tot zwart van bakkebaarden en hoofdhaar stond. Z'n geld
spaarde hij zonder schrielheid. Zelfs had-ie 'r drie maanden
'n Sjikse in de Pijp op na gehouen, die zich op 't laatst in
z'n gladde gijntjes-gezicht verliefd had, zich door hem ranselen
liet en zwanger van hem geworden was. Maupie, verbaasd èn
verschrikt, bàng voor die complicatie, eerst nog ongeloovig,
had 'n vriend, diamantslijper geraadpleegd, daarna 'n obscuur
doktertje. Maar de Sjikse was zwanger gebleven, de middelen
hielpen bij haar niet wat Maupie nijdig maakte en hein
bracht tot het zeer eenvoudig besluit, haar onder een nieuwe
rammeling aan te zeggen, dat-ie 'r niks van geloofde dat 't
kind van hem was
in die dagen had-ie in het Salon Vader
van Strindberg gezien : Maupie dee ook aan kunst
dat ze
hem wel kon wijs maken dat ze van hem een dikken buik
had, dat 'r geen-één bewijs was, dat-ie van de buren gehoord
had dat ze wel eens heeren op bezoek kreeg, als hij er niet
was. Sjikse huilde en Maupie sloeg. Zeer edelmoedig gaf-ie
haar nog twee volle maanden lang vijf gulden per week
om van te leven toen niets meer. Sjikse kwam hem opzoeken aan de voddenloods, schold hem in-woede uit voor
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» vuile smous" wat haar ongeluk was : Maupie kon niet tegen
beleedigingen, »smous" was hem een te grove »rissches." Dus
zond hij een voddensorteerder om 'n agent. De agent nam zwangere Sjikse bij 'n arm, waarmee het zaakje uit was. Sedert werd
Maupie ook in deze opzichten wijzer en habitué van goedkoope bordeelen, waar hij twéé kwartjes fooi gaf aan de
vrouw en zich niet gelijk Strindberg in vaderschapszaken te
verdiepen had. Soms op die tochten ging Zelik mede, die
wat prude was en niet zoo veel cente an Sjikses spendeeren wou.
Maupie en Zelik kwamen zoowat gelijk binnen. Maupie was
niet naar Sjoele geweest door de Sjabbes-drukte en door den
laten afloop van een veiling van de Marine.
Lichten in kamertje brandden in feestlijk ontvang, lichten
op witte peren naast schoorsteen, licht in hanglamp boven
de tafel. Essence van koekerigheid, soepwasem, vetgesputter,
roesde loom-zwaar op warmte van kachel, fijn-dradig stoomen
van een van de lampen.
» Bewaunes wat is 't hier heet," zei zelfs Zelik, nog zweetend
van het geloop door de Breestraat.
» Gut Sjabbes tante Serre ... dag Bekkie," zei Maupie in
vrindlijk, luchtig gelach : »'k róók de zoep in de winkel ..."
» Kan 't raam niet wat ope," pufte Zelik, voorhoofd afvegend.
»Tocht me te veel," zei moeder kribbig.
»Tochte? Tochte ? Waàr mot de tocht vandaan kómme ?"
hield Zelik aan : »d'r is geen toch-ie in heel Amsterdam."
»De kou snijdt me zoo in me rug as 't raam opegaat ...
Is 't hier warrem Maupie ?"
»Nee," lacherde Maupie : »Zelik is zoo vèt op zijn lijf .. .
heit 't dadelik warrem ..."
»'t Is hier om te stikke ... 't toch heelemail niet ... probeer
't maar is ..."
»'t Toch wel 1 ... Hij wil 't beter wete ... Alles weisz me
scheintje," kregelde moeder.
»As tante d'r nou niet tege . kan," zei ook Bekkie: »jij
komp pas van de frissche straat ... As je eenmaal zit is 't
zoo warrem niet ..."

-
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Zelik en Maupie trokken hun jassen uit, kwamen in hemdsmouwen aan de tafel te zitten, bei nog met hoeden op. Moeder
door Bekkie geholpen, schoof bij, vlak bij de koperen kachel,
Bekkie droeg stoof aan.
Licht viel scherp op de hoofden, op zorgvol, pijnlijk gezicht
van moeder, tanig onder bruin-zwarten bandeau. Oogen
twinkten lusteloos-moe, staag overgleden door oogleên-gekap,
oogleên-huifjes, opstekend als vale zonschermen in ouwe
rimpelstraat. Hoofd stond wat schuin in verdorring, te zwaar
voor dunnen vel-groeven-hals, mond in open gekwijn, zwarte
wig, schuinsnijdend op kinbak, zoog met hoorbaar gestoot
heeten kamertjeswalm. Boven witten geschijn van het kleed
en 't bord rond van rustigen glans, cadanseerde zwaklijk het
hoofd op longenbeweeg, vierkant hoofd in versterving, onderschaduwd door hals van perkamentige slieren, als doode
gehang van ouwe vleermuizen.
Over haar Maupie, handen gevouwen bij licht van de lamp,
glad van gezicht met bruinig gedrab aan mondhoek, waar
sigaar had versabbeld Krachtige buigneus had toetsen van
melklicht, lippen smalden in vrindlijk gepruil. Oogen vaagden
in scheemring van hoedrand, zwart fantasietje dat nauwelijks
drukte het hoofd door barstig gehos van het haar, zwart en
dik, aan de slapen lichtlijk doorpeperd door haartjes als witgaren-pluisjes. Zelik, aan zijde van deur, roodzweetend, trèkloos
gezichtje, had glimpjes van goud in rossige baardjes. Pareltjes
zweet krielden op voorhoofd, om vleugels van mopneus tusschen en om roode sproetspatten.
Licht scheerde scherp op de hoofden, op den bandeau met
den scheidweg, op zwart fantasietje, op hoogen glimhoed van
Zelik. Overhemdsmouwen der mannen hoekten op 't wit van
de tafel naast 't wit van de borden, roode handen op wit
van het kleed, met niets dan de borden, de tinnen vorken en
lepels, de messen, de glazen. Op schaal bolde bruin met
korreltjes zwart het brood, zoutvat er naast en een dikke gele
komkommer in schijven gerond. Laag loomde de zoldring op
bloemenbehang, plettend saam het besloten gehijg van Zelik
en Maupie, Bekkie en Serre, zoo ze waren bereid tot maal van

268

SABBATH.

den Sjabbes, in broeiende sfeer van koekerigheid, soepwasem,
vetsputter, adembenauwing.
Bekkie, bukkend naar de deur van den oven, die uit
was gegaan, nam de soeppan uit 't donkere gat, lepelde
op, éerst 't bord voor tante Serre. Maupie zei b r o o g e
terwijl, woordjes brabblend, als in snelle gekauw op heeten
aardappel. Puntje van gallebrood snee-die in vieren, duwend
elk stukje in 't zout, oogjes in knippend gemijmer. Uit
warme Zelik-hand nam Maupie zijn brok, neuriënd mee,
kijkend terwijl naar de soep in tante Serre's bord en Bekkie
in het voorbijgaan. Dan ging Zelik's barmitswebeker rond
met den wijn dien Bekkie op witte rozijnen en bastaardsuiker getrokken had, nam elk een slokje, Bekkie het meest
omdat die het restant kreeg. Zelik smakte met verlekkerde
lipjes, tuk op zoetigheid, Maupie slobberde soep.
»Fijne zoep, zoep om duizend jaar van te leve," verzekerde
hij, 't hoofd diep op 't bord, slurpend voorzichtig door tuit
van zijn lippen, wat een vinnig geschurk in den lepel gaf.
Bekkie die juist kwam te zitten, zwellend gesnuif van den
neus in damp van haar bord, zei »Smakelijk ete," wat Zelik
oók zei en toen tante Serre en Maupie gelijk.
Licht geelde nu neer op vier hoofden, op liet zwarte
gehos van Maupie, op den tammen hiaat van Zelik, daar zij
hun hoeden hadden afgezet nu brooge-zeggen voorbij was, op
den handeau van de ouwe vrouw, op het zwarte glimhaar van
Bekkie.
»Ja fijne zoep," nazeide Zelik : »n'emmes soepie." Het
zweet sloeg hem uit, aanpurprend het sproetengezicht tusschen
den nimbus van roode, kruivende haren. Het was geen voorbeeldig soepweer, wat te warm, iét of wat te warm. Maar
'n sjabbesmaal zonder soep was geen sjabbesmaal en dàn
dé zoep van Bekkie, de zoep waarin zij haar z i e 1 lei 1 ...
Bekkie's zoep was van vermicelli en Spaansche erwten. Van
véél meer. Ziel van enkel vermicelli en Spaansche erwten
ware te weinig gecompliceerd. Bekkie's zoep was van vermicelli, Spaansche erwten, veel foelie, veel safraan, ook
peper. Nog was dit lang niet alles. Haar soep was haar
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ziel, ondoorgrondlijk als iedre mysterie, van èven geheimzinnige wording als protoplasma. Niet lag haar ziel in de
gele vetbulten die aan d'oppervlakte kringden, noch in de
uitgezochte kluifjes en mergpijpen, noch in de balletjes, noch
in het soepvleesch, Bekkie's ziel lei in de soep, zooals die
tot innig geheel vergroeid was uit vermicelli, Spaansche erwten,
foelie, safraan, peper, kluifjes, mergpijpen, balletjes, soepvleesch
èn — ongetwijfeld zou dit èn véelmaals herhaald dienen te
worden -- uit het wonderbaarlijke, d'opperste stijging harer
maagdlijkheid, die alleen in uren van overmenschlijke extase
aroma van ziel tot de soep kon doen vervloeien. Elken
Vrijdag-middag was zij _er kapot van, op als na zwaar-inspannenden arbeid, moe als een geestenbezweerder die tot in het
tertiair tijdvak bezworen heeft. Bekkie's soep was heetsmijdige, vloeibaar-vette lafenis. Ether van foelie en safraan
dreef boven, gelijk op het bord olië-ig vet boven dreef. Maar
Bekkie's ziel, hèt leven van haar zwemmende oogen, hèt
geluid harer diepzangige stem, dè helderheid van haar verstand, het teere van haar gevoel, de donzing van haar gelen
hals dreven in stillen cadans, onzichtbaar, boven, héel-verboven d'ether van foelie, safraan, het slibbig gegly van de
kringen. Zonder Bekkie's ziel zou de simpele soepmaterie
niets geweest zijn. Het wonderbaarlijke maakte de soep
tot Sjabbessoej5, tot soep van zulk klassieken smaak, dat
Zelik in zweetende verrukking met làngza'me schepjes genoot.
Om heet gehaktballetje ging het gemaal zijner tandstompjes,
safraan was in hem, foelie was in hem, peper was in hem,
elk nièuwe lepel hevelde het wonderbaarlijke, Bekkie's ziel,
in hem over. Hij zat in stil gesmak, slurpend om de soep
te bekoelen, met lichte pufjes blazend, zweetbedekt als een
ouwe korst kaas bij zomerdag onder glazen stolp. Er was
geluk in hem. Gedommel in Sjoele werd hier tot realiteit.
Als -ie opkeek zag-ie Bekkie's vette lippen in vetglimming bij
den lepel. Het soepgeslobber der anderen, soepgezuig door
lippentuiten, klonk als geroep van kaaklende kloeken. Moeder,
pijnlijk-bezorgd, boven den hals van vleermuizenschaduw,
slurpte met kleine zetjes, telkens vermorsend helft van haar
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lepel, dat 't stortte terug in haar bord. Lepels daalden in
't licht, morlend in vermicellidraden en weer op naar slobrende monden.
»'t Is of 'n engeltje op je tong piest," zei Maupie, lekkend
de lippen en slurpend behaaglijk opnieuw. De gebogen,
krachtige neus lijnde scherp naar zijn bord.
» Over me einde van me jare," antwoordde Bekkie met
vollen mond.
»Ze is fijn," zei ook Zelik, zweetend dat z'n hemd tegen
de borstharen plakte en denkend aan de sjabbessoep in
wintertijd, als elke lepel nog meerder zaligheid gaf, vervolgde
hij, even puffend : »maar toch heb'k liever zoep in de winterdag ... 't Heit geen gijn in de zomerdag ... 'k schwitz me
kapot ... Geef mijn 's winters linzezoep met kleissies en'n
stik worscht ...''
»Wou je nou linzezoep ?", vroeg Bekkie ... »verschwarte
nar
l"
»Nou niet ... in de winterdag" ...
»Linzezoep " , zei Maupie, slobberend : »linzezoep 1 .. .
As je nou sprak van paaschzoep met matzekleis en j ónge
kerwel ... Linzezoep ? ... Og 1 ... Maak me niet ibbel ...
'k Heb 't toch al zoo warrem " ...
»Elk zijn idee", slobberde Zelik, vet afscheppend en dat
savoureerend met mijmrend gekijk van de kleine grijze oogen:
». • de een houdt van de moeder, de ander van de
dochter ... Jij ben mesjogge met paaschzoep ... ik met
linzezoep .. , geef mijn in de winterdag 'n borretje linzezoep " ..
» Maansjene paaschzoep of linzezoep 1 ... Macht zich de
sappel ... maak je liever 'n nieuwe jas " ... brom-snauwde
moeder, die veertigjarig Zelikie nog als kind zag en weinig
van'm velen kon.
Maupie gaf 't nog niet op.
»... Kerwelzoep is 'n schein ete .. , 'n tof ete bij mijn
gezond ... óf geef m'n perreldegarstzoepie met 'n phoót . .
adenom dan hè je wat te kluiwe 1" ...
Moeder, even neerleggend den lepel, drooghijgend, hoofd
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slap-weggezakt, ging daartegen in. Ze hield niet van poot :...
» ... As ik perreldegarst kook, doe 'k 'r 'n og-'n-emmes
stuk vleesch in " ...
Lepels dribbelden op en neer van borden naar monden
hoofden onder licht van de glimmende lamp. Zelik was eérst
klaar, zoog op 'n mergpijp alsof-je op een mirliton kreunde.
Behoefte kwam in hem Bekkie te prijzen :...
»... Fijnder as deze zoep," zei hij luchtzuigend dat het
merg in zijn mondgrotje spatte : ...»fijnder gibt-'s nit ...
Daàr zou je alleen God voor danke da je 'n Jid ben ..."
Kleverig omplakten zijn vingers het been ; zijn lippen bezogen de opening als tepel van moederborst, wat niet hielp
omdat de mergpijp van achter doorzeefd was. Dun pinkje
peuterde nu in het gat en hij sprak : » ... Denk je dat-'n
gojje zóo-'n zoep, zóo-'n gebenchte zoep kan koke?" het
pinkje wroette in de mergpijp, als in neuspeutering -, terwijl
zei hij aandachtig : »Wete ze véel van hun gezond ...
christene zoep 1 ... Og l" . . .
Maupie hield bord schuin, lepelend in laatst soepplasje
tusschen de kluifjes.
» ... Gazzer kenne ze vrete," beaamde hij slurpend, punt
van den lepel duwend in lippengleuf: »voor zoep ... voor
sjabbeszoep mot je bij Jehoèdieni zijn " ...
»Ach ! kletsch niet!" , zei Bekkie gevleid : »D'r zijne
ook christene vrouwe die zoep kenne koke" ...
»Een 'n makke," ontkende Maupie met stevig geschud
van het hoofd.
»Maupie heit rècht," knikkelde moeder, die van Maupie
hield, omdat-ie zóo'n googeme jongen was : » Maupie heit
recht ... Goj j iem kenne niet koke "....
»Zou ik wel is wille wete, tante Serre," soepslokte Bekkie:
»hoe u dat nou weet! ... Heb u dan ooit bij 'n goj jee
gegeten ? ... Hoe wou je dan vete ?" ... Die vraag dee
moeder kreglig 't hoofd schudden. Lepel met soep beefde
in haar hand dat helft weer klakkend terugstortte. Nijdig
slikte ze restant.
» Bij 'n goj g-egete ?''
zei ze, nog naslikkend : »'k Bijt
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lievers me tong af eer-'k bij 'n goj 'n spoog water drink " ...
» Geef mijn nog 'n bakkie zoep," vroeg nu Zelik, die
mergpijp uitgepeuterd had met stijf pinkje : »... zijn d'r
nog bàlletjes ?" .. .
»Zooveel as je maar lus," knikte Bekkie, bedrijvig, en
opstaand begon ze de borden nog eens te vullen, zoekend
naar véél dik voor Zelik, die van dik hield. Moeder pufte
nog over eerste bord. Maupie, achterover geleund, handen
op buik, kwam nog eens op soep neer. Pas was-ie op reis
geweest, had in een kooscher hotel gegeten:
» ...Wad-'k daar voor zoep gehad heb zallik nooit vergete ... vaartewater ... geregeld vaartewater ... 'n Zier 'n
ongeluk vleesch dr in ... Daar betaal je je kooscher geld
voor ... Raschel kookt fijn ... Hoe is Raschel d'r kerwelzoep, Bekkie? ... Voor twee dage kerwelzoep van Raschel
vast ik twee jomkippers " ...
Moeder luisterde half, moeilijk ademhalend, benauwd, mond
in vierkante stuiping. Ze zweette nu ook, klamme perling
op voorhoofd. De magere handen vaagden dat weg, streelden
dan nattig den handeau:
» ... Aardige krachtige zoep is dat," zei ze bedrukt:
» aardige zoep ... 'k schwitz d'r van " ...
» Alles is ook potdich ! ... 'k Heb 't straks wel gezeid "
zei Zelik, die zijn vest had losgeknoopt tot op den broek toe.
»Maupie doe me de simge en zet 't raam op 'n kier " ,
drooghijgde de oude vrouw.
Gewillig stond Maupie op. Door den raamkier zwoelde
heete lucht van de binnenplaats, nog in volle dagscheemring.
Het tullen gordijntje wiggelde zwakjes. Weggeschoven werd
het nooit. Op de binnenplaats vlak bij liet raam was een
houten urinoir van de doozenfabriek achter, urinoir die
meestal overliep omdat de werklui 'r endjes sigaar en vuiligheid in smeten.
» ...'n Mesjoegaas," klaagde Zelik » om in de zomerdag
de zoep zoo warrem op tafel te geve " ...
»'k Zal ze voor jóií in ijs zette, óg !". zei Bekkie, schouderschokkend : » kouwe zoep 1 Ebbeschij n 1"
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»Nou nee," verontschuldigde zich Zelik, blazend met
ploffende koontjes in den weer vollen lepel : »niet koud, maar
lauw" . . .
Maupie knoopte z'n vest ook open, vettig hangbuikje over
den broekrand.
». . . Maupie krijgt 't warrem," lachte Bekkie ... Hidzekie ! . .
Wi-je nog 'n borretj e ?"
» Nee, 'k mag niet meer," weerde Maupie af, hand om het
bord gekruld, waarin de kluifjes nog lagen op vermicellislieren.
»Je màg nie-meer ? Voor de pollisie ?" vroeg Bekkie, opdringend, zangrig van spreken, soeplepel houdend bij 't bord.
»As 'k zooveel toep eet hè-'k geen doei voor me simmes
en me vleesch," hield Maupie vol, hand met vingerstompen
over bord gespreid.
»Nou, nèem nog 'n borretje ... Kijk is wat 'n kluif. ..."
» Nee, 'k mag nie-meer ... Schei uit 1 ... Schei uit ! ...
't Is toch 'n neweire om 't te late staan." Zelik, terwijl, was
in gelukkig geslobber. Gallebrood brokten zijn vingers in
soep. Lepeltje zocht dan de brokken als scheepje dat waterschept. Onder de tafel had-ie broeksgespen losgehaakt, wat 'm
lekker dee zitten in rustig gegnuif. Maupie, die kluifjes kloof,
met krijn op het vleezig gedeelte, zag tante Serre's ouwlijk
gezicht, ingeteerd onder bandeau. Geschiewes als-ie was,
lachte-ie om haar op te wekken. Maar de ouwe vrouw, benauwd, dof, kon 'r niet tegen.
» Schpót maar met 'n oud mens," zei ze kraak-hijgend, óp
achter het bordje soep : »'k Heb weer zoo'n phijn in me
unterleib" ...
»As 'n ander 't zei," knipoogde Maupie over het been:
» zou 'k denke dad-ze in de kraam most" . . .
»Schpót maar ... Schpót jij maar ... As jij 't zou hebbe
zou je 'anders piepe ... 'k Heb geen gezond oógenblik meer
gehad na de dood van David oleve schonoe ... Adescheim
wat stéekt me buik l ... O 1 01 O 1" ..
»Agge nebbiesch," hoofdschudde Bekkie, even lepel neerleggend ; » steékt 't weer zoo ?" ..
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»Neem dan 'n dókter, tante," - kloof Maupie.
»'n Dókter ... 'n dókter," gemelijkte oud jodenvrouwtje,
handen in wrijvend beweeg over den buik : »wete ze veèl van
d'r gezond 1 . . 'k Slik ... en 'k slik ... helpt me niks...
O ! ... O ! ... 0 ! ... An mijn lijf geen dokters meer" ...
»Zal van de zoep komme," zei Zelik, laatsten lepel slurpend. Meér had hij dit bijgewoond ...
» Van de zoep 1 ... van de zoep 1 ... Stekings in je buik
van de zoep ! ... van de zoèp ! ... van de zoep i" ... herhaalde moeder veélmaals, knorrig: »Mach lievers 't venster
zu ... Die kou in me rug van belang ... van belàng" . .
» Waas 'n versteuring toch elleke avond," vinnigjes zei Zelik.
Lange kwijning van ziekte, kwijning die jaren benauwd
kamertje doorkniesd had, sloeg bij tijden nijdige spatjes in zijn
anders egale kamertjesziel.
»Breng kindere groot," driftig uitviel de moeder : »versteuring ... versteuring ... og wat 'n hond l" ...
Bekkie vond ook dat 't geen pas had om zoo iets te zeggen.
Tante Serre had geen pijn voor d'r plezier. As je alleen
maar kràmp had wist je wat 't zegge wou. Maupie kláar
met gekluif veegde z'n vingers aan tafelkleedspits, zei met
genot, om twist af te leiden :
»...'t Was 'n fijne zoep, Bekkie ... 't Vet zit me nog an
me verhemelt .. Kijk is ... Kijk is Bekkie" en zijn mond
opende wijd.
» La-me met rust verschwarzte nar !" lachte Bekkie, tafelafruimend.
Nu het raam weer gesloten was leek loomer kamertjesbroeiing op hoofden te drukken. Dicht vlakten de wanden
van bloemetjesbehang met geel-doffe alkoofdeuren om sjabbestafel. Lichtende pitten van schoorsteen- en tafellampen dreven
brandende stroomingen naar de balkenzoldering. Op het
petroleumstel naast de kachel, dat morgen de sjabbes-goj j e
weer zou aansteken, stond het vleesch, waarin nu Bekkie's vork
te priemen kwam. In oude benauwing, bang voor tocht,
hoofd in zachtlijk geknip bij elken ademhap, hoekte gebukte
lijf van tante Serre. Maupie snee vleesch, netjes mèt-den-
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draad mee, reepje naast reepje in vetsaus van soep, terwijl
Bekkie, huiselijk-glunder in witte matinee aardappelen opschepte in ronde kom en uit nog sissend-sputterende pan saus
in sauskom goot, saus die oorspronkelijk was afgeschept vet
van de soep, wat zuinig en kostelijk was. Zelik, die niks te
doen had, lei achteruit, vest open, broeksgespen open, dunwarme buikje gemaklijk in rust. Aan Maupie zei-ie dan 'n
verhaal, 'n historie van oplichting. Zè hadde hem opgelicht.
Nou wel geen groot bedrag maar toch besjoemeld. Maupie
snee vleesch, luister-knikte. Zelik, warm sproetenhoofdje,
purper van sproeten en haar, lei uit, hoe 't zich toegedragen
had. Het was 'n christene vrouw geweest die 'n pak op af betaling bij 'm gekocht had een broek een vest een
jas — voor d'r man. Twee vijftig had ze in eens betaald en
drie weken lang vijftig cente ... 't Was 'n pak dat Zelik voor
oud gekocht en opgeknapt had.
» ... As je vier gilde binne ben wad-ka-je dan te kort
komme, gammer," zei Maupie, schouderophalend.
»Verlies 'k niet twee gilde van me inkoopgeld en me
winst ? ... En me winst ? ... Nog vier maande had ze te
betale.... Eerst zou ze besjolleme as d'r man werk had ..
Vandaag ben 'k nog is weze hoore ... ware ze naar buiten
of vertrokke ... Maak daar onkoschte op 1 ... Og 1 ..."
»Laat ze d'r mazzel mee hebbe," zei Maupie onverschillig:
»vier gilde is beter dan niks ..."
»Mazzel?" viel tante Serre uit, mond energisch vertrekkend dat de vleermuisplooien van hals doortrokken tot de mondhoeken : »Mazzel?" en d'r haat uitfluitnend, geprikkeld door
Maupie's gijntje en Zelik's stomheid, zei ze met scherp gebeweeg van kinnebak : » ... Zoo zal ze krijge 'n paar zwerende
borste ... 'n hoop kindere ... 'n hoofd vol zorg ... zod zal
ze d'r leve motte doorbrenge ... omein wie onrein ... om 'n
mens op te , lichte ... laat-ie zonder phak loope ... tivatte
gotspe 1 ..."
»Wat maak-ie je nou de sappel," suste Maupie : »laat ze
d'r voor mijn part schalappe voor koope ... Versteur je
Sjabbes niet...."
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»Dat kan ook alleen maar zoo'n scheintje as Zelik gebeure,"
mopperde tante Serre na : »zoó 'n schlemiel ... Had je vader
oleve schonoe nooit gebeurd ... Bij alles wàt-ie doet is geen
mazzel en geen brooge ..."
»Wat doè 'k met die naklatsch !" viel Zelik geprikkeld
uit," maar Bekkie oog-knipperde tegen hem, sussend tot
stilte, wat in-eens een vloed-golf van vertrouwelijkheid in
hem gaf.
Tante Serre wou niet meer eten, kromde vermoeid in den
leunstoel, rimpelgezicht op matinee verzakt. De anderen
pikten met vinnige vorken, aardaplen glimmend in vetsaus.
Maupie hield van kruim, maakte een drabbig sopje van
aarpelwit en bruine saus, als een modderig klitten van slijk
in zijn tuintje van bord. Vleesch dat eerst in de soep
was geweest, smaakte voortreflijk, nu het zoo lang zachies
gesputterd had in soep-vet met wat laurierbladen, nagelgruis,
rommelkruid en een tikje azijn. Zelik smulde aan schijven
pekelkomkommer en mierik. Ze spraken niet. Op binnenplaatsje klakten de, voetstappen van een man uit de doozenfabriek. In de stilte hoorden ze hem urineeren in den
vollen houten bak, wat kletterde als gootgeloop. Daar waren
ze aan gewend. Over warmte klagen wou niemand voor de
ouwe vrouw. Maupie hield vork ondersteboven, als diamantslijpers bij eten. Zelik duwde met glimvinger aan, wat niet
bij eerste schepping op vork wou. Vaag ging in zijn hoofd
het bedenken dat moeder lastiger werd met den dag en
hoe dat gaan moest als-ie als-ie 't zou 't beste toch
weze om Bekkie te trouwe hij kwam nou op j àre. Maar
't was alles heel vaag. De warmte omklamde hem heet
en brandrig, hield zijn sproetenhoofd als in broeiende watten.
Dan vertelde Maupie om de stilte te breken van zijn drukke
negotie van dien dag. Bekkie terwijl aan 't afnemen voor de
B r o o d s j a 1 e t, die nog in het open ovengat stond. Voor ze
opstond lepelde eerst haar mollige hand de broodkruimels uit
den schoot weg. Er zijn er die beweren dat christenvrouwen
zulks niet doen : kruimels tegen den grond slaan. Bekkie zou
dat niet hebben gekund. Maupie verhaalde van de veiling van
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afgekeurden rommel van de Marine. Zelik, slaaprig-luisterend,
wroette tèlkens met vingers in mond, trachtend te scheuren
de draden van 't vleesch uit de voegen van tandstompjes, vooral
bij de kiezen. Zijn tong voelde na of ze weg waren en dan
plonsden de natte vingers weer in het wijd-openstaand grotje
van mond. 't Hielp niet en hij brak een lucifer af, peuerend
geduldig tusschen de bruine stompjes. Maupie, al-verhalend,
dee 't hem na met een punt van zijn vork. Zijn dag was
wel goed geweest. Hij had gylik gehad aan twee kavels.
Tien gilde droogweg verdiend, zonder last of moeite. Maar
'n herrie als 'r geweest was ! De commandant had mariniers
laten kommen om de veiling-loods te ontruimen en al de saugers 'n uur buiten laten wachten. Dat was gekomme door
'n frotter haurik van 'n kleine sauger, die buiten de gaweroesem
om 'n biljet in de bus had gestopt. Zelik knikkelde in
sympathiek bègrijpen, doezlig van slaap-opkomen.
»Schei nou uit over de eeuwige negotie," zei Bekkie de
broodsjalet neerzettend, die bruin gebakken in het geëmailleerd pannetje sloot. De aandacht der mannen was dadelijk
bij Bekkie's handig snijden van den koek. 's Middags had
Zelik Bekkie zien kneden, Bekkie's mollige handen in knijpend
gewring door de pap van oudbakken brood en soepvet.
Haar vingers hadden er in gegrepen, uitrekkend de kleevrige
massa, haar persend tot het sap er uit liep. Zelik hield
van toekijken bij koken. Als Bekkie 'n sjalet maakte van
brood en vet, rozijnen, amandelen, sucade, eieren, suiker
kon-ie z'n tijd verdroomen, het imens gezellig vindend dat
zij zoo knus te kook-knoeien stond. Dat gaf hem een aandoening van levensprettigheid, zooals hij nergens anders
kreeg. Hij was geboren in benauwd kamertje, voorbestemd er in te sterven. Buiten kamertje met koperen kachel,
balken-zoldering, alkoofdeuren, had niets zijn aandacht dan
kleerenkelder en negotie.
Het lezen der wild-Joodsche avonturen in vroeger eeuwen,
de idee van strijdvaardig, krachtig volk, zooals die sprak uit de
boeken Mozes, de worsteling der zesmaal honderdduizend
uit Egypte vrijgelatenen, was hem een verwondring, deed
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hem ongeloovig kniphoofden 'als bij lectuur van de liefde
eens rijken prins tot arme schaaphoedster. Josua die Amalek
versloeg door scherpte van zwaard, geleek hem een romanheld,
heelemaal geen Jid. En 'als dat toen Jehoediem geweest
waren, dankte hij God dat hij niet in dien tijd geboren was.
Hij had kamertjes-aard. Een broodsjalet, 'n koegel zien
klaarmaken was gezellig, dee je hopen lang van leven to
zijn. Vechten was niks voor Jehoediem. Bij Rephidim ware
't nóóit Jehoediem geweest. Een Jid ging uit den weg als
'r gevochte werd, 'n Jid teekende niet voor matroos, niet
voor Indië, nooit vrijwillig. Alle bijbelsche verhalen van
kracht, lichaamssterkte, deden hem schuchter bedenken dat
kleerennegotie, geld schieten op goud, zilver, taleithem, naaimachines en sjaggeren in diamanten wat-ie soms ook deed,
veiliger was dan getrek door woestijnen. Voor een huzaar
gevoelde hij ontzettend respect, voor een-huzaar-te-paard.
Handel was zeker, rustig. Vechten was goed voor de gojjiem.
'n Jid maakte zich niet de sappel. Hij was blij dat de
Joden niet meer te vechten hadden, dat 'r zoo weinig rissches
in Amsterdam was, dat Holland zoo'n veilig land was.
Klam kamertjesleven met de kachel daar, de alkoven daar,
de lamp daar, de tafel daar, gaan van keldertje naar kamertje,
van kamertje naar keldertje, zachtjes-an negotie drijven, meubeltjes geassureerd èn politie in de buurt, omsfeerde hem
van af eerste denkjaren. Zijn hersenen waren als zijn gezicht,
klein, petieterig, vaag, zonder gemarkeerds, alleen met zèlfd
listig trekje bij negotie. Gespierd Jodenvolk, forsche Hebreërs,
weg brekend door woestijnen, hand aan zwaard in verwering, geloovig omdrommend den berg Sinaï, schuchterde
hem tot óngeloovig gedroom als in kinderjaren bij verhalen van Blauwbaard en Klein-duimpje. Hoe 'n Jid sóciáaider kon zijn begreep hij niet. Voor geen geld zou hij
meegeloopen hebben in een stoet, politie tartend. 'n Jid most
noóit vergete dat-ie Jid was, dat-ie geen anstoot most geve.
De christene zeie dadelijk, dat 't 'n Jid was, as 'n Jid iets
dee. 'n Jid most niet te veel an de weg timmere, nooit
vergete dat-ie Jid was ... Zelfs als hij joden recruten zag, kepie
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op zwart kroeshaar, vond hij 't iets, dat g e f o r c e e r d was,
dat niet in 't karakter van Jehoediem lei. Hij was van hèt
gedrukt, doezelig, schuchter kamertjesleven en Bekkie bezig
met oudbakken brood, rozijnen, amandelen, sucade, eieren,
bruine suiker en vet, handen knedend het sjalet-deeg, stemde
hem tot smijdig gevoel van lichtschuw, verlegen, tevreden
sproetenjoodje, bang voor brute wrijvingen van het buitenleven.
» Aa'rdig fijn is dat," smak-proefde Maupie.
»Precies boterkiks," zei Zelik, grooten brok in mond.
»Mesjogge !" meende Bekkie : »hoe ka-je broodsjalet met
boterkiks vergelijke ? ... As je nog sprak van matzesjalet ..."
»Nou ja ! l ... Dat méén 'k ook."
»Jammer dad-'k al zoo vol - ben," zuchtte Maupie met vette
lippen, vermoeid van warmte en eten : »ze smaakt zoo fijn
asof 'k met Bekkie onder de goppe ging ..
Zelik lachte, ofschoon dat gijntje van Maupie hem wel verontrustte. Maupie keek Bekkie zoo dikkels an, met zulleke
kleine oogies ... Ach onzin ... onzin ... Maupie had 't te
druk met de sjikses. Moeder dof-moe, verdord in haar stoel,
sprak weinig, had lust om naar bed te gaan. Bij half bordje
soep had ze 't gelaten. Bekkie wou dat ze de sjalet zou
proeven, maar ze knikte stug van nee. Zelik, gulzig, verlekkerd op zoet
hij kon meer aardappelbriooles aan dan
zes vrouwen
schrapte de pan uit, krabbend de korstjes
van het email, pulkend met langen nagel van duim. Twee
sjalets had Bekkie gebakken, een voor morgen.
Loom van etensvolheid, magen zwaar van vet, leunden ze
achterover. Zelik moest eerst een paar glazen water drinken
vóor-ie b e n c h e n kon. Van rekje met borduur-kralen-oplegsels nam hij een tefillem, zette winkelpet op kranzing van haar
en slaaprig begon hij gebed, samen met Maupie, die zijn
fantasietje weer op had en Bekkie die bij tijden inviel. Binnenplaats was nu in nachtschemer. Kamertje, plat onder
balkenzoldering, muf en doorheet, stond in rood-loome voorwerpenrust, schaduwen-dommel om hoofden bij lamplicht.
Oude vrouw, ingedut, hoofd slap op halsstengel, mond in
opene adem-kwijning, oogleên-huif jes dicht, wimperloos-één
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met taning van vel, zat flauw-belicht, licht-plassing alleen op
voorwippend kinbakje, mondwig en jukken. Zacht roggelgeknor zuchtte uit strottenhoofd. Tusschen haar en Maupie
witte het vlak van de tafel met vuil bordengewar, vetspattingen, kruimelgestip. Maupie's handen rustten in broekrand op
uitzakkend buikje, op opbollend builen van 't hemd. Hoofd
achterover greep volle kaatsing 'van 't licht. Zijn lippen mummelden gebed mee, als in wezenlooze zenuwtrekking, geluidloos. Heel even soms, bromde geluid in neurieïng, uit gladden
mondspleet. Een paar maal trok geeuwing zijn lippen tot gat
in geraseerd gezicht, versmolt geeuw door hand gesmoord in
zangerig meeneurieën en Pens pinkte hij weg rozijnekorstje uit
mond, dat hij aandachtig, al biddend, bekeek en dan wegtipte
over de tafel. Zijn gedachten waren in floersing van slaap.
Gebed was hem nu een zeer vage dreun, die door de slaapvermoeienis van het hoofd in benauwd kamertje drensde.
Terwijl dàcht hij, ofschoon de gedachte maar vaag door slaapsluier luwde, dat tante Serre wel niet lang meer leve zou . .
wel niet lang meer ... wel niet lang meer ..
Zelik, met tefillem rustend in de eene hand, rood-zweetend
sproetenhoofdje onder scheemring van kleppet, dat licht
scherp besneed mummelmondje, kin tusschen rossig gepluis,
zei het gebed, radjes, als burgerscholieren-verzen-gedreun voor
den meester. Zijn stem sloeg in zachte neurinkjes over, brabbel
van klankjes, met ijverig lippengerits, zinnen, die werden
gerekt tot de adem stokte en met snelle zuiging van lucht
nieuw klankjesgerucht uit lipjesgemum aansnelde. Grijze
oogjes in scheemring keken naar leeggekrabd sjaletpannetje,
soms naar de peer van de lamp, waarop twee dooie vliegen
in • petroliesaus dreven. Klankjesgerucht zoemde door nevel
van moeheid, na-etens-matheid. Gedachten had hij bij
niets ... bij niets ... bij de twee dooie vliegen ... het
Nieuwsblad most nou wel door kelderdeur geschove zijn...
al lang ... had-ie vergete op te rape strakkies ... Omein 1
Omein 1 En weer keek-ie naar de twee vliegen op de glimmende peer, sufferig neurinkjes lijmend....
Belckie, minst moe, gewend aan kamertjes-warmte, zwem-

SABBATH.

281

mende oogen in droomrig getwinkel, ruimde zittende af, zonder gedruisch. Haar bovenlip, die wat behaard was, tikkelde
op vleezige onderlip en met de anderen zong-neuriede ze
mee, borden -zettend op elkaar, vorken er boven. Haar rijpe
borsten bolden in kanten-matinee. Ouwelijk, vleezig gezicht
werd vól overlicht tot aan gelen hals toe.
Zoo baden ze in rood-loome kamertje, licht op de hoofden,
lippen in haastig gemummel, tot liet gebed afbrak in harder
0 m'e i n i en Maupie z'n stoel naar achter verschoof, in verlangen even te tukken. Zelik sloeg tefillem dicht, grabbelde
slaaprig met grijpvingers tusschen zijn kiezen, waar nog
vleeschdraden zaten, duwde pet over de oogen en probeerde
te maffen, vest openhangend, broeksgespen los. Puntig kinnetje
met gaatjes van neus wipte uit onder klep.
Bekkie liet ze begaan, daar ze tante Serre naar bed nu wou
helpen. Ze wekte de oude vrouw, die slap en koortsig was,
haakte haar rokken los, wisselde matinee voor nachtjak, steunde
haar bij 't kreunend in bed stappen. Alkoofdeuren bleven
schuin open.
»Leg-ie zoo goed?"
»Ja, ja," kreunde moeder, te onpleizierig om antwoord te
geven.
Bekkie aan 't opruimen dan, vuil goed op d'overloop tot
morgen, en schoon tafellaken op tafel. Zacht van bewegen
zette ze gekleurde bakjes neer, blauwe, rood-gebloemde, den
theepot in 't midden, met schaaltjes cursausche amandlen,
vijgen, dalen, schijfjes kokernoot, appelen, peren. Dat was
de gewone thee-snoeperij. Tegen tienen kwam koffie met
koek. Tot dien tijd werd er gegeten, gesnoept, anders wàs
het geen sjabbesavond. Zelik, gauw wakker weer làng
maffen na eten kon-ie niet keek toe in veilige schaduw
van pet, keek naar huiselijk sjabbesgeluk, feestelijk tafelkleed
met cursausche amandlen, kokosnoot, peren, appelen, vijgen en
dalen. En in zelfde brandrig-zinlijke bekruiping van namiddagtoonbank-gedroom, volgde hij Bekkie's bewegen, de welving
der borsten, de glooiïng der heupen, elke aanwrijving der
rokken over de beenen. Hij zou d'r wel wille trouwe ... Hij
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zou wel ... Maar dat gesappel met moeder ... Zoolang as
moeder leefde ging 't niet ... Watte ? ... Og nee ... Watte
og nee ? ... Narrigkat 1 ... 't Ging niet ... 'n Vrouw zonder
lood ... Voor de negotie was mezomme alles ... 'n cent 'n
makke bezat ze ... Had moeder niet gezeid dat 't mesjoegaas
was andermans kind te vrete te geve ... Anders wel 'n tof
mokkeltje ... Maar was gibt dós ? ... Geen mezomme ... Geen
cent op de heele wereld ... Maar wàt 'n ooge ... wat 'n
geschiewes van 'n meid ... hoe ze voor alles zorgde ... 'n
neweire 1 ... Tweemaal had moeder 'n sjadnenpartij geketst
omdat ze geen schoondochter zonder mezomme wou ... Bij
geld most geld komme ... Daar had ze gelijk in ... Maar bij
zoon knappe mokkel, die alles kon, met 'n goed humeur en
hàndig, handig voor zes ... Hij wou toch wel ... As moeder
'r niét zou zijn, zou die, dan zou die ... En as ze doch dat-ie
niet ... Ach waas ! ... As-die wou dan deé die ... Elleke
avond in de winkel slape ... en zij in 't bed ... Lag de
onzin d'r niet boven op ? ... Zoon pràch van 'n vrouw met
ooge die in je lijf brandde ... en wat 'n pramme ... watte
pramme ...
» Zelik ! ... Mau- au-au-pie ! " riep Bekkie.
Zelik was op in 'n wip, oogjes lichtschuw door klepschemer.
»Is moeder naar bed ?"
»Moeder heit koorts ... Je mot de dokter nog 's late komme"...
»De dokter ? ... Ach was ! ... Ik woon 't drie jaren bij...
niksch 1 ... niksch 1 ... Laat de dokter komme ! ... Ik zal 'm
niet wegzende ... Ouderdom anders niksch ... wat ik je
smoes" ... Maupie, wakker geschrikt, onlekker door 't slaapje,
oogjes klein-rood, tong droog van warmte en vet, schoof bij
de tafel, langzaam heete thee slurpend, met spuugrig gekauw
op vijgen. Bekkie stelde voor 'n partijtje te kienen, maar
Zelik die het Nieu-wsblad opgehaald had, had 'r geen trek in,
wilde liever wat op de stoep gaan zitten. Buiten was 't zoo
lekker. Zijn twintigje in de staatsloterij was er nog in » Mazzeltof l" zei Maupie die vijgen en dalen en reepjes kokosnoot
door elkaar at, op spoeling van zoete thee... zoo'n geschmadder ragge, meende Bekkie, die 'n beetje kiespijn kreeg van 'n
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dadel. Dan las Zelik 'n stuk uit de krant voor over de staking
van de diamantslijpers, werd daar over geredeneerd heen en
weer, in gesmaal op de slijpers. Maupie zou liever al z'n sorteersters, die op 'n rijksdaalder bij 'm werkten van 's morgens
zes tot 's avonds acht, de drie dubbele pescht late krijge, eér die
'n cent méer in de week gaf. . . Tegenswoordig maakte de halve
wereld zich de sappel voor . de werklui ... en de saugers konde
d'r hemd van d'r lijf geve ... allemaal onzin die zoziale beweging ... mense die 'n cent 'n makke bezatte ... Zelik 't
daarmee eéns, zei sekuur dat de Jehoediem niet tellekes
stakings moste beginne ... Dat gaf allemaal rissches ... .
De Jode ware zelf de grootste risschesmakers 1... Terwijl
ging het geslobber van thee, het kauwen van cursausche
amandlen, vijgen, dalen en de andere nascherij, tot Mappie
opstond, die nog ergens 'n boodschap te doen hac rwat
Zelik grijnsjes op z'n spoetengezicht gaf.
Toen hij weg was, dee Zelik de alkoofdeuren van moeder
wat open, keek of ze sliep. Oud jodevrouwtje, grijs-pluizend
haar van onder bandeau, lag in kussendeuk, drogen mond
in kurkig geplooi. Oogleên, bruine doppen op geel gelaatsmasker, hingen neer ; hals heftig doorschaduwd van doode
vleermuisgegroef deinde op strottengepuil. ' De geel-doffe
alkoofwanden stonden om lichaamsvorm onder de dekens
in zwijgend gesomber. Heete benauwing van kamertje plompte
neer op verdord, stil-liggend hoofdje.
»Wat kijk je ?" vroeg Bekkie.
»Ik kijk maar ... Ik kijk maar ... Ze slaapt ..."
»Wille we nou wat gaan kiene ?"
»Nee. Ik stik ... Kom je mee op de stoep ?"
Twee stoelen droeg-ie, d'overloop langs, winkeltje door, keldertrap op. Dicht naast elkander kwamen ze zitten bij 't
ijzeren hek, tegen het huis aan. Heele straat af zaten joden
in hemdsmouwen, vrouwen in matinees, smoor-kamertjes ontvlucht. Over de daken lichtte zwakjes weerlicht-gewiek in
sterrenhemel. Uilenburgersteeg en Dwarsstraat lagen in rust.
Breestraat vol open met toren achter rechtsche huizen, zoog
lucht uit wijde koepeling boven. Luiken voor ramen domp-
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ten de stoepen in traag-lauwen schemer, maar er boven, een,
twee, drie hoog, roodde triestig gelicht, venster naast venster,
kamertje naast kamertje, ramen open, bloempotten er voor,
in de ouwe vale huizen, nu geheimzinnig van sombere,
massale schauw. De straat was een vèr-wijde cellenreeks,
vensterbankjes en gordijntjes, rossige schijningen van lampen
en benee op de stoepen, rustend na de negotie hokten de
joden in ademgehap, pratend over hun zaken. Bij tijden
schoot schichtige weerlichtlijn, zettend in witten vlam de
ouwe gevels, daakspitsingen, opperste vensters en een tram
knoerste voorbij over de railsbocht. Nóg was er gewandel.
Maar nachtdrooming dommelde aan, heenspuiend benauwing
van heeten dag, doezlend zwart en bruin en somber grijs op
luchje-scheppende Joden.
Zelik, blij van frischte, dicht tegen Bekkie, had stilkens
haar hand genomen, wriemelde warme vingers in warme
vingers, wat ze toeliet, wel aangenaam vond, nu ze zoo
lekker zat. Klam vleeschje tegen klam vleeschje, bleven ze
zitten bij het traphek, sterrenlucht boven hun hoofden, kwijning
van rossigen kamertjesschijn rondom. Noorderlicht vlamde in
grillig geschicht op de ouwe, gebogen, verweerde huizen, van
steeg naar steeg, van straat naar straat.
Wik aan Zee, April '97.

AELBERT CUYP
DOOR

JAN VETH

Aan mj n vader ter gelegenheid van zijn
tachtig sten geboortedag

Bedrieg ik mij niet, dan behoort Cuyp tot de in zijn vaderland minst bekenden der Oud-Hollandsche schilders. Niet
dat zijn naam ons niet gemeenzaam zou klinken, of dat wij
ten onzent alle gelegenheid missen uiteenloopende stalen van
zijn verscheiden kunst te leeren kennen. Verre van dien,
maar wie de Engelsche verzamelingen niet bezocht, kan,
meen ik, nauwelijks recht begrip hebben van de werkelijke
beteekenis van dezen grooten schilder. In de dagen toen
daarginds, gedeeltelijk gebazeerd op lang schuilgegane Nederlandsche tradities, een groote landschapschilderkunst opbloeide,
hebben, één van zin met de kunstenaars die aan de schilderijen uit onzen glorietijd hun hart ophaalden, de Engelsche
verzamelaars de mooie Hobbema's en Cuypen tot zich getrokken, en waar de meestbegeerde stukken van dezen laatsten
bij scheepsladingen over het Kanaal werden gevoerd, was het
om zoo te zeggen vooral het grut wat van hem achter bleef.
Zoo is hij ons inderdaad bijna een vreemdeling geworden.
Rembrandt, Frans Hals, van der Meer, om alleen van de
grootsten te noemen, wie ze in hun kern wil leeren verstaan,
dient daartoe nog altijd naar Holland zelf te trekken, den
echten Cuyp zou men tevergeefs komen zoeken in zijn berooid
vaderland.
En dit is niet alleen tot onze schande, maar ook tot onze
schade, want in zeker opzicht behoort Cuyp door ons inder-
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daad naast de drie genoemde grootmeesters te worden genoten.
Zoozeer bijkans als zij het doen, staat hij, wanneer men hem in
zijn volle kracht leert kennen, ganschelijk boven den kabinetkunstsmaak van de atelierschilders, en als bij weinigen gaat
er door zijn beste openbaringen een frisschen adem van een
eeuwige jeugd.
Cuyp had kenmerk van den werkelijken meester
zijn eigen sfeer, zijn ten eenenmale eigen tonaliteit, waarin
hij zich met volkomen zekerheid bewoog, en in dat opbouwen
van het landschap uit den geamberden toon eer dan uit de
teekening, in dat ondergeschikt houden ook van de kleuring
aan de lichtharmonie, in dat met vastheid en op zijn tijd
toch met groote teederheid boetseeren in het luchtruim, staat
hij nader dan misschien een der oude landschapschilders aan
het zien en voelen van onze eeuw.
Cuyp dan ook, kon zich veilig verlustigen in het vlottende
schouwspel van de trillende lichtgolvingen der vrije natuur,
zonder gevaar te loopen in het schilderend zich laten gaan,
de belangen van de werkplaats te verwaarloozen. I Iet bedrijf
was hem van huis uit eigen. In den reuk van de verf was
hij opgegroeid. Zijn vader was reeds een baas in zijn vak
en een die, waardig leerling van den veelzijdigen Bloemaert,
omtrent alles aandurfde. Drie ooms, onder welke vast een
met eere, dienden het gilde, en tot zijn grootvader toe wordt
reeds als een nijver en geacht ridder van de kwast genoemd.
Het schilderen zat bij deze lieden in het bloed, en wat zij
deden en voelden, voelden en deden zij als schilder bovenal.
Hij voor zich stond waarlijk voor niets, en omvademde
om zoo te zeggen alles wat de zichtbare wereld aanbiedt.
Menschbeeld en beest, landschap en interieur, water- en
ijsgezicht, zonneschijn en maneluister, stilleven en woelige
stoffage, het kwam alles binnen zijn kring te vallen. Er
was geen schilderveld genoeg voor zijn voortvarendheid
met het penseel, en niet beter bij de hand hebbende, doschte
hij de wanden van zijn woonkamer uit met groote tafereelen
in grisaille, versierde hij de deuren van een ingelegd kabinet
aan de binnenkanten met fantastiesch schilderwerk, smeerde
-
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hij voor een wijnkooper van zijn kennis dapper een dubbelzijdsch uithangbord op koper aan, of draaide hij in boerderijen uit de streek levensgroote mansfiguren • op grove
deuren, de dwarsklampen niet tellend die zijn paneel onderbraken. Zooals hij treilde en zeilde was hij een schilder
van nature, die geen mensch te behagen, geen smaak te
gerieven zocht, en wien geen eer, geen nood, geen zelf behagen aan het werk dreven. Hij was alleen maar een zeldzaam kompleet type van dat ras, dat, niet veel verder dan
tusschen Maas en Ijsel genesteld, plotseling, men weet niet
hoe, zonder bedenken, al wat los en vast is schilderde, zooals
anderen bij Gods genade zingen uit volle keel, en dat, de
klassieken op stal latend, met bloot een stuk papier en een
pijp bergkrijt gewapend, den boer opgaande, zijn eigen weg
naar Damascus gevonden had.
Hij intusschen had weinig meer van dat driftige, dat versche
ontdekkingen wel plegen aan te steken. Boheemsche opvattingen van ` het kunstenaarsleven was men in zijn familie te
boven. Schoon van nature bloedrijk, handelde hij uit bezonken
neigingen, hoewel tuk op nieuwe veroveringen, zou hij er wel
op passen niet op den hol te slaan. Zijn gezichtsveld was
rijk en wijd maar klaar, zooals zijn gave schildertrant ten volle
buiten het zoeken naar het armelijke, het onderkomene, het
pikante, het pittoreske omging. Want geen landschapschildering die minder naar de lamp riekt, en verder dan de zijne
blijft van alle spel. Niets dat hem vreemder is dan overbeschaving. Een pummel, met dat al, ziet, voelt, schildert
zoo niet.
Daartoe verleid door het aantal jachtgezelschappen en heereboottochten die hij met blijkbare kennis van zaken af beeldde,
misschien ook door de wetenschap van zijn omgang met en van
zijn huwelijk in voornamer kring, en van de meer en min aanzienlijke betrekkingen die hij bekleedde, en mede zeker door
het feit van zijn waarschijnlijk verblijf houden op Dordwijk,
heeft men Cuyp . wel als een soort van buiten het eigenlijke
gild staanden landedelman voorgesteld, ten onrechte, in
zooverre namelijk dat de gedistingeerde lief hebberigheid
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welke men den ras-schilder , daarmee toekent hem weinig
eigendommelijk was. Een heer bij uitstek was deze wakkere
klant gewis ook niet. Een boer dan ? vraagt men wellicht.
Een heereboer, zou ik zeggen, zooal zeer zeker niet van
positie, dan toch van sentiment. Evenals van Millet verteld
wordt, dat hij met zoo vaste hand als de bedrevenste ploeger het kouter door de voren wist te sturen, zoo stelt
men zich, voor, was al wat hof of boerderij aanbiedt, hem
familjaar als eigen huisraad. Een paard kon hij optuigen, een
koe kon hij melken, een fuik kon hij uitzetten, een schuit
kon hij zeker sturen als de beste ; want bij de groote uitgebreidheid zijner stoffe is dit opvallend, dat hij al wat hij
schildert, niet slechts als een uiterlijk aanschouwer, maar
vanzelf vertrouwelijk schijnt te kennen, zooals men alleen de
dingen waar men dagelijks mee omgaat voor oogen heeft.
Bovenal was hij een groot liefhebber van beesten, welker
verschillende eigenaardigheden hij op zijn duimpje kende.
Hij telde ze blijkbaar als kameraads. Een oude eend met
zorg door hem geconterfeit, kreeg op het bewuste schilderstukje er een gelegenheidsversje bij toe, al haar wederwaardigheden vermeldend, en later werd dit rijm nog met een
vriendschappelijk grafschrift aangevuld. Wie dat doet moet
hart voor zijn beesten hebben gehad. Zoo beschikte hij,
stelt men zich voor, over een stal, waar hij de kloeke koebeesten, die hij, hetzij afzonderlijk, hetzij in composities na
schilderde, maar voor het uitzoeken had. Zoo was hij thuis
in eendekooi, volière en hoenderhof,' en wegwijs in de
stoeterij waar de stoute blessen en de appelgrauwe schimmels werden gefokt, welke hik meermalen met bijzondere
voorliefde op de uitnemendste wijze portretteerde. Hij kent
het land en de sloten en de velden, en voelt de luchten en
vergemeenzaamt zich met het vee, en hij ging niet naar
buiten om, al was het ook maar bij gelijkenis op den akker
te slapen, zelfs niet om er den lièven langen dag te verdroomen. Soezend neerzitten was zeker zijn voorkeur niet,
en al kon hij een geval desbelust doorgronden als een specialist, en was zijner breede rustigheid alle gejaagdheid vrij, hij

AELBERT CUYP.

289

was er de man niet naar om lang bij een en hetzelfde punt
stil te staan. De zon zag hij gaarne telkendage op versche
beemden schijnen, en als hij den stroom dien hij als jongen
in het schuitje van van Goyen gaand al bevaren had, en
waar hij later half op leefde, langs keek, werd hij telkens
verlokt tot nieuwe tochten, het land in, de Maas op, Nijmegen.
voorbij, tot naar de heuveliger streken waar zijn grootvader
was vandaan gekomen.
Die kloeke geest van verderstrekkend onderzoek, die degelijke
universaliteit is er ten overvloede om de macht van zijn
grootscheepschen aanleg te bewijzen. Zoo hij al een bepaald
evenwicht wist te handhaven, bedaard in den tammen zin
ging hij niet te werk. Karakteristiek misschien voor zijn
bloedgesteldheid is het, zooals hij uit overmoed van schier
baldadigen levenslust, de rokken van zijn melkmeiden of de
baatjes van zijn manslui met een schaterend scharlaken kleurt,
dat men bij niemand anders vindt, en dat rauw afsteekt bij
het beter toebereide rood zijner geraffineerder tijdgenooten, bij
het rood van den vroegen Maes, van van der Meer of van
de Hooch, en dat men als het boersche rood zijner koebeesten
in de tweede macht opgevoerd zou willen aanduiden.
Alles zwelt in Cuyp van landelijken levenslust, en merkwaardig is het hoe daarbij zijn stijl toch beheerscht is, beheerscht echter zonder eenig spoor van systeem, -- want bij
hem geenerlei leer die de natuur verdrukt, en geen natuur
ook die zich tot kenbare leer kristalliseerde. Als men het
vaak te opzettelijke van zijn donkere distel- of koolbladrepoussoirs daarlaat, beweegt hij zich met volkomen vrijheid
in het vierkant. Niemand die minder dan hij een lucht en
in zijn wolkendessins is dan ook de grootst mogelijke vernaar vooropgesteld begrip van
scheidenheid op te merken
regelmaat komponeert, en die toch beter dan hij het evenwicht bewaart, en de illusie geeft van een eindeloos zwerk,
zetel van onuitputtelijk licht. Trouwens ook als hij een
effen uitgestreken hemel schildert, hoeveel rijper, aaneengeslotener van lichtatmosfeer is die toch, dan bij schier elk
ander. Geen enkele der oude Hollanders die, en dat
- --
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ganschelijk zonder saus, zoo harmonieus geënveloppeerd is
als hij. En zoo druk ook kan het op zijn tafereelen niet
worden, of die sfeer blijft gebonden. Als het Rubens overkomt dat hij een groot landschap borstelt waar van alles
in gezet is, meent men een oordeelsdag of voor het minst
een aardbeving bij te wonen. Zoo echter kan Cuyp, wiens
natuur overigens voor die van den geweldigen Vlaam in
overvloed nauwelijks onderdoet, zijn landschap niet bevolken,
of het blijft een beeld van harmonieuze vreedzaamheid, een,
verre van naar nymfen te rieken, opwekkend Arcadië.
Maar een Arcadië dat hij aan de Merwede van aangezicht tot
aangezicht had gekend, en men moet misschien vertrouwd
zijn met die wandelingen op het Dordtsche eiland, om de
stad heen, vertrouwd met Eikendonk en met Krispijn en de
Watermolenwei en het Weeskinderendijkie en de Mijl, om
goed dien eigenaardigen gulden sluier na te voelen, die daar
bij ochtend en avondstond zoo vaak over de landouwen ligt
gespreid, en die de bewoner van het Torensteedje over al
zijn werk heeft uitgegoten. Van zijn zon althans zullen de
Engelschen zonder spot moeten toegeven dat zij buiten
Holland nooit geschenen heeft, want aan gene zijde onzer
dijken had hij dat blonde lustoord niet kunnen vinden van
met malschen damp van , vette polders heel doorwasemde
landouwen. Men moge lakend kunnen opmerken dat het
nuchtere kaas- en broodvolk voor de zegeningen van den
uchtend geen beter spreekwoordelijke lof te vinden wist, dan
de materieele, dat hij tot geldelijke welvaart den weg wees,
Cuyp althans kan men niet verwijten dat hij voor het onstoffelijke goud dat de morgenstond in de streek zijner
inwoning zoo bizonder ademt, geen open oog heeft gehad.
Zijn ochtendschijn is een blijde levensbode, en vervult de
lucht met een kreet van verrukking om de alom zich kond
gevende wedergeboorte.
Zijn zon is er niet om pittoreske spelingen aan te brengen,
zij glipt niet en tipt niet, maar doorvonkelt heel de bonzende lucht. Het geboomte is hem ondragelijk dat den
luister des hemels niet scheutig genoeg doorstralen laat, en
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de heuvelen in den achtergrond zijn slechts aangebracht
om het licht onder nieuwe glooiingen op te vangen. Door
zijn weilanden en over zijn watervlakten zwelt een breede
juichtoon voor het klare, volle, gezonde bestaan, dat al wat
leeft uit den adem van die malsche dreven als met wijde
neusgaten opsnuift.
»De stroomen geven slib en koesteren de gronden...."
En de schilder drenkt het altegader met zijn eigen koesterenden levensmoed. De figuren gaan door zijn landschap
als onder den indruk van een zegenrijke wijding, in den
luister van het alomvademend pastorale. Het geboomte trilt
en wuift, de hemel straalt, en alles juicht blijmoedig mede
van dien
» .... frisschen geest, die hier den mensch bejegent,
»Het aangezicht verquickt, en alles streelt, en zegent".
Het is als een hymne van geluk, waarin zelfs de beesten
deelen.
Aan die beesten trouwens, aan zijn koeien vooral weet hij
een ongemeene waardigheid te verleenen, en wel is men bij
die machtige dieren, die den wind zoo fier om de koppen
doen gaan en het water dan zoo voornaam langs hun voeten
laten plassen, verre van die voor schildersgebruik fluweelig
pasklaar gemaakte koebeestjes van Adriaan van de Velde,
zooals ook zijn paarden, wier kloekheid twee eeuwen na hem
den ruiterlijken Géricault uit den slaap zouden houden, hemelsbreed van de nette salonpaarden van Wouwerman verschillen.
Zijn koeien zijn ook niet de soezige lobessen, die enkel bruutweg vreten en herkauwen, het zijn de stoutgebouwde wezens,
die hun snoeten loeiend de lucht insteken als gingen zij
mede op in het weidsche van dat blakende buiten, zij staan
de majesteit van het heelal in zich op te zuigen. En de
meid, die den overvloed van melk in de blinkende koperen
kannen giet, schijnt met het zog van gigantenrunderen om
te gaan, zooals de stad, onder welker rook de melkbocht
ligt, van schier bovennatuurlijke welvaart blaakt.
19
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Want er mocht dan in dat Dordrecht, waarvan hij het sprekende lichtbeeld zoo gaarne tegen den horizon verpaste, al
ellende wonen, miserie als waartoe de schilder zelf het Heilige Geest- en Pesthuis mede te beheeren vond, er mocht
onrecht tieren, waarvoor hij in de Hooge Vierschaar zitting
had te nemen, er mocht in de kerk, die hij als diaken
en ouderling bediende, partijstrijd woeden, welke door al het
gepraat der Dortsche Santen niet beslecht had kunnen worden,
hij, de stadgenoot der geduchte Oranje-bekampende broeders,
scheen van den Prins geen kwaad te willen weten, hem was
het daar binnen der Witten woelige veste al pais en vreê, al
botertje tot den boom, in de dracht van zijnen geest zag
hij dien massalen gordel van huizen en gebouwen langs zijn
Merwe als een onaantastbaar bolwerk van Hollands macht
en welvaren, en anders niet.
Er hangt in Londen een door Cuyp geschilderd portret,
dat, dunkt mij ieder die den meester begrijpen wil, moet boeien.
Het is een breed gebakkesde, ietwat gedrongen manskop,
stomp van neus, stug van snor, stevig van kinnebak ; een
baas als een boom, niet licht te bezeren, die een beetje
koeiachtig, maar in den grond toch heel wijs uit zijn oogen
ziet, en dan met vasten blik, niet zonder voornaamheid, u in
de uwen kijkt. Zeker, een portret van Rembrandt peilt dieper,
maar breeder geest spreekt er amper uit. Dit uit de volle
verf, in spanning en trekking van huid, in formatie van oogkas, voorhoofd en kakement, door een volleerd portrettist
volkomen gemodeleerd schilderij nu, moge ons dan al niet,
gelijk men vroeger dacht, des schilders eigen tronie te
kennen geven, wat hij ons daarin van dien man vertelt,
laat den indruk voor een goed deel onwillekeurige autobiografie te zijn ; althans moet dit, zoo al geen man volkomen
naar zijns gelijke, er wel terdege een naar zijn hart geweest
zijn : een man van breeden grondslag, minder belangwekkend
om mooie trekken, dan om de vigueur immers van zijn gansche
verschijning.
Want ook Cuyp zou men kwalijk beoordeelen, wanneer
men zijn bekoorlijkste trekken met zorg in het licht wou stellen,
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wanneer men de fraaiste, de geacheveerdste zijner kabinetschilderijen zou samenlezen en uit zulk een wel gezifte keurkollektie des schilders waarde wilde meten.
Het is niet het vangen van een geconcentreerd geval in
een vleiend beeld, waar het hem om te doen was. Men
moet hem nemen naar den kerel, die achter dat gansche
oeuvre steekt. Ofschoon hij uitvoerig zijn kon als de beste,
ontleedt Cuyp niet, hij vat saam, hij is bovenal de man
van den vollen greep, en zoo wil hij zelf ook genomen worden. Al overtreft hij slag op slag geijkte specialiteiten in
hun eigen genre, hij doet het altijd met op eigen beenen te
blijven staan. Al zijn Dordtsche gildebroeders omtrent:
zijn oom Benjamin, Lesire, Bol, van Hoogstraten, Maes,
Levecq, de Gelder, werden vroeger of later meer of min door
Rembrandt op sleeptouw genomen, hij alleen hield een breed
vaarwater voor zijn eigen en waar geen ander zich in wagen zou.
Cuyp bezat ongetwijfeld niet de diepzinnigheid van Ruysdael, de fijnbesnaardheid van Hobbema, het teedervloeiende
van Van der Neer, of het fijn doordringen van de natuur,
dat Potters beste werken adelt. Maar in het natuurlijk omvatten was hij niet alleen den laatsten de baas, en op zijn
beurt beschikte hij over iets dat geen van hen allen eigen
was, want guller landschappen van opwekkender levensmoed
zijn misschien door niemand ooit geschilderd, en zoo het al
te gader ietwat zware kost was welke hij bereidde, het was
klokspijs als ik het wel mag zien. Op den keper beschouwd
plegen zijn tweede plans te heel te zijn, maar die heelheid
lost zich in het overzien van het schilderij gemakkelijk op
tusschen het robuuste voorplan en den trillenden achtergrond.
Zijn groote stukken kenmerken zich vaak door iets plomps,
maar niettemin doet hij het er mee, weet hij er in te zeggen
wat hij beoogt, leggen zij op onmiskenbare wijze zijne forsche
aandoenlijkheid bloot. Hij doet daarin denken aan die zwaar
gebouwde menschen, die zich in hun groote lichamen toch
zoo gemakkelijk weten te bewegen, dat men zich verbaast
over de lenigheid van die massive ledematen, over zoo rustigen gang onder zulk een zwaren last.
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Uit een Engelsche privaat-verzameling is mij zoo een riviergezicht van Cuyp bijgebleven, verwant aan ongeveer het eenige
eerste-rangschilderij, dat men tot voor kort in Holland nog van
hem vinden kon, een tafereel, waarop een groot, vlak in de lucht
stekend sprietzeil van een plomp schip, in prachtige smijdige
toonvastheid tegen een effen stuk lichtende lucht staat uitgeschilderd, zoo globaal, zonder leeg te zijn, neen juist met zoo
gedegen volheid, dat er in den gang van het forsche, door
drokte van schuiten en touwen omstuwde vaartuig iets waarlijks sollemneels komt.
Onder zulke staatsie moet Cuyp zich hebben thuis gevoeld,
in die sfeer zal hij het gretigst hebben geademd, en als
ik de kunst van dezen magistralen schilder in mijn verbeelding zoek te omspannen, is het mij of ik hem als den gezagvoerder van zulk een zegevierend schip, onder welig stralend
licht, met breedgezwollen zeilen, de haven van het geluk
statig zie binnenstevenen.
29 September '97.
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F. VAN DER GOES.

1.
Bij een nadere beschouwing van deze eenigszins aktueele
kwestie scheen het mij, dat in het verschil van meening
duidelijk drie historische perioden zijn aan te wijzen, verdeeld
over de vijftig jaar, dat zij een kwestie is.
Zij zouden als volgt te onderscheiden zijn. De radikalen
van 48 wilden niet dat de ministers leden van de Kamer waren.
De revolutie van 48 is hier de overwinning van de hooge
bourgeoisie op de bureaukratje en de aristokratie. Aan parlementaire ministeriën was men nog niet toe ; althans gevoelde
men zich niet gerust, dat de regeerende gezelschappen waaruit
de ministers voortkwamen, nog meer invloed zouden krijgen
dan reeds met de positie van departementshoofd verbonden
was. Zooveel ministers er lid van de Kamer werden, zooveel
meer stemmen kreeg de regeering in de Kamer.
Maar de in 1848 afgedwongen vrijzinnige instellingen ontwikkelden zich naarmate de bourgeoisie toenam in kracht.
Een jongere generatie van liberalen vond een in bijna ieder
opzicht almachtige Kamer. De radikalen van 1870 wilden,
dat men de ministers uit de Kamerleden zou nemen. Om
het laatste gevaar van extra-parlementaire ministeries te ontgaan, werd gestreefd naar de invoering van den regel, dat
de departementshoofdén niet zouden worden gezocht buiten
de Kamer. Hoe meer leden van de - Kamer er ministers
werden, zooveel sterker werd de Kamer in de regeering.

-
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Thans hebben deze redeneeringen hare waarde verloren.
Een ministerie, al telt het niet een enkel Kamerlid, zou geen
uur zonder den steun van een Kamermeerderheid kunnen
bestaan. Intusschen hebben Kamermeerderheid, Kamerminderheid en Regeering één groote gemeenschappelijke zorg:
het behoud van ekonomisch en politiek voorrecht van de
klasse, die zij met elkaar vertegenwoordigen. Het spreekt van
zelf dat in deze omstandigheden het praktisch onverschillig
is, of de ministers leden van de Kamer zijn of niet. Die iets
gevoelen voor de liberale traditie van 48, zijn er tegen. De
latere liberalen zijn er voor. Men weet dat leden van het
nieuw opgetreden Kabinet een kandidatuur hebben aangenomen en gekozen zijn. Maar nu komen er radikalen, die het
af keuren. Een minister, zeide de politieke redakteur van De
Amsterdalnjner, die zich in de Kamer laat kiezen neemt een
appeltje voor den dorst. Hij verzekert zich door twee emplooien tegen het ongeluk, dat hem in het meest blootgestelde zou kunnen overkomen. Een liberaal orgaan antwoordde,
dat dit slechts de kleine zijde van het vraagstuk was.
Heeft, vroeg weêr De Amsterdammer, het vraagstuk wel
een groote?...
Wij antwoorden op onze beurt nu niet meer : voor het
groote belang zorgt men in volle eensgezindheid en de strijd
loopt alleen over het kleinere. Bij kwesties als het hier betrokkene, zijn thans nog maar politieke eerzucht en persoonlijk
voordeel in het spel.
De bepaling dat de ministers niet verkiesbaar waren voor
de Kamer, zou heilzaam kunnen zijn zoowel voor de Kamer
als voor de regeering. II.
Het centrale gezag verdedigde in 1848 het voordeel van
hooggeplaatste partikulieren, met inbegrip van koning en
prinsen, tegen de eischen van de zoo goed als rechtlooze
massa der gezeten burgerij. De populaire brochures, de
kouranten kwamen er rond voor uit en maakten zich niet
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bezorgd over de theorie welke haar verzet zou kunnen goedpraten. Maar de geleerden, natuurlijk zonder uitzondering
de ideologische denkwijze toegedaan, gaven zich moeite
voor de rechtsgronden. Thorbecke leidde de juistheid van
de aanspraken zijner klassegenooten van een samenstel van
regelen af, dat hij. den konstitutioneelen regeeringsvorm
noemde. Opzoomer bewees dat het zuivere denkbeeld van
regeering niets anders dan volkssouvereiniteit kon beteekenen.
Alleen voegde hij er bij, dat het om praktische redenen
nu nog niet mogelijk was, aan het volk inderdaad een volledige zelfregeering toe te kennen. Waar geen »politische
wil" zichtbaar was, hield het politieke begrip van volk op.
Maar het systeem bleef er niet minder juist om, en zou vroeg
of laat worden verwezenlijkt.
Deze geneigdheid van onzen geest, om van de werkelijkheid die ons • omringt, logische systemen te maken, is niet
zonder gevaar. Aan twee eischen zal het systeem moeten
voldoen : het moet de werkelijkheid volgen en het mag haar
niet bedekken ; bovendien mag nooit worden vergeten dat
het systeem uit de werkelijkheid is voortgekomen, en niet de
werkelijkheid uit het systeem.
Wat de konstitutioneele theorie van Thorbecke aangaat,
toen zij eenmaal als een onberispelijk geheel was opgebouwd
in zijn verbeelding, bleef haar stichter niet vrij van de hier
aangeduide misverstanden. Voortaan werden dingen en toestanden uit het reëele leven aan de theorie getoetst, in plaats
van de theorie aan de realiteit. Er waren spreekwijzen in
omloop die bewezen dat men niet alle verband tusschen
theorie en realiteit ontkende, maar ze hadden een duidelijke
ideologische strekking. Zoo, dat de konstitutioneele regeeringsvorm geëischt werd door den geest van den tijd en niet:
door de belangen van het machtige deel van de tij dgenooten. Verder dan het nemen van voorbeelden uit de ervaring om de deugdelijkheid van de redeneering te bewijzen,
ging men in geen geval.
De leer van de onvereenigbaarheid der beide betrekkingen
voorgedragen door de Staatskommissie van i 7 Maart 1848,
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was de direkte uitdrukking van het belang der maatschappelijke groepen, welke in die dagen op de bekende revolutionnaire wijze meester werden van het gezag. Tegen wie
hun optreden gericht was, blijkt reeds uit het voorschrift in
de laatste zinsnede van het grondwetsartikel dat de onvereenigbare ambten en beroepen noemt. Namelijk, dat Kamerleden, van de Eerste zoowel als de Tweede, een bezoldigd
Staatsambt aannemende of als zij in den Staatsdienst bevorderd worden, van hun mandaat vervallen zijn, behoudens
hunne onmiddellijke herkiesbaarheid. De Regeering had alleen
de tot minister benoemde leden aan een nieuwe verkiezing
willen onderwerpen, maar de Kamer, die van de macht der
ambtenaren niets dan kwaad had ondervonden, en precies
wist met welke middelen regeeringen den tegenstand van
volksvertegenwoordigers somtijds breken, deed aan de bepaling de algemeene strekking geven, welke het recht der kiezers tegenover ambtenaren-Kamerleden handhaafde. Ongetwijfeld behoorde in het systeem van uitsluiting, het verbod dat
ministers weerde ; en een fout kan alleen worden genoemd,
dat de juristen, toen de omstandigheden veranderden, de
theorie ongewijzigd lieten.
Het voorschrift in artikel 86 van het Ontwerp der Staatskommissie was duidelijk : de leden der Staten-Generaal
kunnen niet te ' gelijk zijn hoofden der departementen van
algemeen bestuur. De memorie van toelichting, uitgebracht in het verslag aan den Koning van i i April, gaf een
algemeenen en apodiktischen volzin, die het verbod herhaalde
maar niet verklaarde : »de minister heeft, als zoodanig,
plichten te vervullen, wier betrachting met de bekleeding
eener plaats in de volksvertegenwoordiging niet samengaat." En nog deze opmerking, waarmee^ zij die het tegendeel
meenden, in `T'horbecke's bijtenden trant werden afgewezen :
»niemand kan tegelijk aan de ministerstafel en op de banken
der afgevaardigden zitten."
De Regeering nam de onvereenigbaarheid in haar ontwerp niet over. Hare memorie van toelichting zwijgt over
het beginsel en vermeldt alleen de voorwaarde van een
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nieuwe verkiezing, wanneer • kamerleden in het ministerie
komen.
In en buiten het parlement trachtten nu de radikalen de
strengere bepaling van de Staatskommissie hersteld te krijgen.
Het Voorloopig Verslag (30 Juli) gaf hun gevoelen duidelijk
te kennen : »verscheidene leden vonden er bezwaar in,
dat in een klein land als het onze, waar de volksvertegenwoordiging niet talrijk is, de ministers, die toch altijd eenig
zins tegenover de Kamer staan, leden dier Kamers zouden
kunnen zijn.'' Zonder veel woorden handhaafde de Regeering
het hare in haar antwoord : zij vond geen reden om af te
wijken van liet stelsel, dat de uitsluiting tot het strikt onvermijdelijke beperkt moest blijven. Wederom gewaagde het
Algemeen Verslag (31 Juli) van een aantal leden die de
onvereenigbaarheid wilden doordrijven. » Men behoeft, zeiden
zij, zich slechts het geval voor den geest te halen, dat
onderscheidene hoofden van ministerieele departementen het
lidmaatschap van eene der Kamers bekleeden, en dat daarin
dan over eene algemeene staatsbegrooting gehandeld wordt,
om zich te overtuigen, dat uit het vervullen der dubbele
betrekking moeielijkheden en verkeerde gevolgen kunnen
voortspruiten. Het volgende artikel 16 zou, naar dit gevoelen,
een bepaalde uitsluiting ook van de hoofden van ministerieele
departementen moeten inhouden."
Bij de openbare behandeling van Ontwerp III (van de StatenGeneraal) in de avondzitting van 19 Augustus, voerde Thorbecke's latere ambtgenoot in zijn eerste ministerie, de Heer
Nedermeijer van Rosenthal het woord tegen het regeeringsvoorstel. » In groote staten, waar talrijke vergaderingen
zijn, die in groote partijen zijn afgedeeld, en waar dus het
individueele als het ware wegsmelt stemde spreker toe
dat het wenschelijk mag zijn, dat de minister tevens volksvertegenwoordiger kunne zijn. Doch in weerwil van het van
de regeering gehoorde, blijft hij hier te lande de uitsluiting
als nuttig en wenschelijk beschouwen ..." En de spreker
ging voort met omzichtigheid en verschooning maar daarom
niet minder nauwkeurig, het toenmalige demokratische ge-
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zichtspunt te bepalen : » Hij spreekt niet van de mannen, die
men thans de beide betrekkingen ziet vereenigen, maar hij
spreekt in het algemeen over nu en later. Hij spreekt niet
over personen maar over zaken, en dan valt het niet te
ontkennen, dat het in den aard der zaak ligt dat hun invloed en
hunne stem te zeer zouden kunnen wegen, want in eene
kleine vergadering maakt een getal van 9 of io stemmen
veel uit. Eene stem meer of minder doet hier veel af, en
zou dan niet misschien enkel het denkbeeld, om geene stem
verloren te laten gaan, de Regeering er van terug kunnen
houden, om tot eene wenschelijke vermindering van algemeen
bestuur over te gaan ? ... Het is waar besloot de Heer
van Rosenthal de eerlijke minister kan niet willen, dat
de Natie bovenmatig gedrukt worde, maar hij is minister en
ziet als zoodanig uit een ander oog dan de vertegenwoordiger
moet doen. In het belang alzoo van het Vaderland zou de
spreker in art. 17 ook de bepaling wenschen opgenomen te
zien, dat de ministers van het lidmaatschap der StatenGeneraal uitgesloten wierden."
Onmiddellijk antwoordde de tijdelijke minister van Justitie,
Mr. D. Donker Curtius ; en het mag aan den koncilianten
geest waarin de beraadslagingen grootendeels gevoerd werden,
worden toegeschreven, dat daarop Nedermeijer van Rosenthal
het gewicht van de 'door hem gemaakte bedenkingen aanmerkelijk verlicht noemde. De Minister, namelijk, had zich
beroepen op de bepaling dat leden der Kamer, in de regeering
benoemd, hun mandaat aan de kiezers teruggeven. »Wanneer
nu een lid der Kamer, tot minister benoemd zijnde, door de
kiescollegiën herkozen wordt, dan volgt daaruit, niet dat de
regeering die twee betrekkingen vereenigd heeft, maar dat
de kiescollegiën zich geheel en volkomen aan het stelsel
van den minister hechten, en zij verlangen, dat hij, als lid
der Kamer, zijne stem zal geven aan hetgeen hij als minister
voorstaat. Dit strijdt niet met, maar bevestigt het stelsel der
vrije verkiezingen." Ongetwijfeld, maar het is niet de
vorm, het is de inhoud van de instellingen die waarde heeft;
en de radikalen van '48 vreesden den overwegender invloed
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van de hoogste landsbeambten op verkiezingen, waarbij zij
direkt als kandidaten betrokken zouden zijn.
In het verslag van de Kommissie van Rapporteurs der
Dubbele Kamer (22 September 1848) is het punt ter sprake
gekomen met de vermelding, dat verscheidene leden de
vereenigbaarheid afkeurden ; de bezorgdhetd uitdrukkende
van de geavanceerden met de woorden, dat »hoofden der
ministerieele departementen leden der wetgevende Kamers
kunnen zijn." De redenen die in andere groote landen voor
het toelaten der ministers pleiten, achtte men hier te lande
niet toepasselijk.
Opmerkelijk is wederom het ontwijkende regeeringsantwoord.
»De benoeming van ministers tot leden der Kamer zal bij
ons wel geen regel worden, maar er zijn oogenblikken dat
zoodanige benoeming in constitutioneele staten eene zedelijke
kracht aan de Regeering geeft, welke op geen andere wijze
te verkrijgen en soms tot bevordering van het algemeen
belang onontbeerlijk is." Bewijs te meer, overigens, leveren
deze woorden, dat ook van regeeringswege de verkiesbaarheid
van ministers beschouwd werd als een kans op versterking
van het centrale gezag tegen welke macht de geheele
beweging van den tijd was gericht.
Bij de algemeene beraadslagingen (zitting van 4 Oktober)
formuleerde de Heer van Nispen van Sevenaer het demokratisch
bezwaar volgenderwijze : »ik acht het gevaarlijk, dat, door
de stemmen der ministers, een door hen zelven voorgedragen ontwerp tot wet kan worden verheven, hetwelk soms
zonder - die stemmen zoude zijn verworpen." En bij het
artikel (14 van ontwerp III) zeide zelfs het konservatieve
lid D'Ablaing van Giessenburg, in de vergadering van
5 Oktober : »de hoofden der ministeriën moesten nimmer
lid der Kamer en dus jito e et partie in hun eigen belang
kunnen zijn."
In de menigte van grootendeels zeer radikale geschriften,
die het ontwerp der Staatskommissie of wel de regeeringsvoorstellen behandelen, vindt men hetzelfde denkbeeld min
of meer uitvoerig uitgedrukt. De schrijver eener brochure
-
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verschenen bij Van Druten en Bleeker te Sneek i) prijst het
verbodsartikel van de Kommissie. »Het onverkiesbare van
de ministers zegt hij is duidelijk, om de onaf hankelijkheid der gekozenen te waarborgen, en daardoor tevens
een waarborg aan het volk te geven, dat de uit te brengen
stemmen, metterdaad de stemmen des volks zullen zijn;
immers de ministers en commissarissen des Konings zouden
altijd in den geest van het gouvernement stemmen, enz."
Een ander boekje : Bedenkingen betreffende de door de
Regering voorgestelde Grondzewets-herziening 2) citeert het gevoelen van Thorbecke waarmee de schrijver zich geheel kan
vereenigen. De in den abstrakten vorm eener staatsrechtelijke
stelling uitgesproken meening, bevestigt hij met praktische
opmerkingen : »Hoe menigmaal gebeurt het niet dat de inzigten der Kroon en der Kamer ten aanzien van wederzijdsche
magts-uitoefeningen tegen elkander overstaan. Heeft dit plaats,
het zal niet twijfelachtig zijn, welke partij gekozen wordt
door den minister, die, uitvoerder van den wil des Konings,
steeds, en dit is ook menigmaal gebleken, zijne pogingen zal
aanwenden om de magt der Kroon te versterken ten nadeele
der Kamer. Dit gevaar moest worden voorkomen, en dit te
meer, daar in een klein land als het onze, de ministers, indien
zij eens allen leden der Tweede Kamer waren, door hun
aantal een beduidenden invloed zouden kunnen uitoefenen op
de stemming, waardoor zij, geholpen door de volgzaamheid
van anderen (welke altoos voor sommigen het gevolg zal zijn
van de magt der ministers) spoedig in staat zouden zijn de
Kamer aan zich te onderwerpen en daardoor het doel te
verijdelen eener volksvertegenwoordiging.
»Daartegen behoort dus te worden gewaakt. Frankrijk heeft
ons geleerd, welke de gevolgen zijn, indien de invloed van
het gouvernement op de volksvertegenwoordiging niet met
zorg wordt geweerd, en deze door dien invloed wordt verleid

i) De Belangen des Volks in betrekking tot het Ontwerp van Grondwet,
1848, bl ) 5.
2)

Middelburg, bij Gebr. Abrahams ; bl. 31-32.
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om den wil der Regering te achten boven dien harer committenten.
»De betrekking van minister worde dus onder de incomptabiliteiten opgenomen."
III.
Het bewijs is in het voorgaande geleverd, dat de uitsluiting
van het kamerlidmaatschap, te vergeefs door de Staatskommissie van 17 Maart 1848 voor de minsters verlangd,
niet voortkwam uit een konstitutioneele theorie, maar het
direkte gevolg was van de vrees voor machtsmisbruik door
de autoriteiten. Omgekeerd is de konstitutioneele theorie
de formuleering van de eischen door de gezeten burgerij een
halve eeuw geleden gesteld ; en het geheele systeem van
uitvoerende en kontroleerende staatsmachten, is niets anders
dan de uitdrukking van de feitelijke machtsverhouding der
betrokken personen en koterieën. De mogelijkheid om van
de vertegenwoordiging der bourgeoisie iets meer te maken
dan een - kontroleerend gezag, was niet aanwezig ; evenmin
als de mogelijkheid om koningschap en bureaukratie met
minder tevreden te stellen dan de taak van exekutanten.
Verder is zeker dat de positie van de radikalen in dezen tijd,
schoon zij in de eerste helft van het jaar 1848 een overwegenden invloed bezaten, sterker was door de bezorgdheid
van hunne tegenstanders dan door eigen inwendige kracht.
Naarmate de angst voor revolutie week op de zwakker
wordende geruchten van revolutie buitenslands, begon de in
Maart volkomen geslagen reaktie zich te herstellen. Men
weet dat reeds den zevenden September het geheele werk
der grondwetsherziening bijna mislukt was door den tegenstand van de Eerste Kamer, waarin over het gewichtige
hoofdstuk van de Staten-Generaal de stemmen staakten . .
En bovendien beijverden zich ook de meest geavanceerden
onder de verantwoordelijke personen, om den strijd te houden
binnen de grenzen van het burgerlijk belang. Het waren ten
slotte geschillen die den Beringen man niet aangingen, en
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op een herhaling van proletariërsbewegingen als in Parijs en
elders, waren de radikalen even weinig gesteld als de konservatieven. Zonder twijfel werd in 1848 door sommigen
meer verlangd dan het konstitutioneele systeem van Thorbecke,
en meer zou met eenige moeite te verkrijgen zijn geweest
afschaffing van de Eerste Kamer, een lagere census van
kiesbevoegdheid, samensmelting van provinciën, enz. Doch
niet zonder de inmenging van de lagere volksklasse, en zelfs
haar te raadplegen kwam niemand van de leidende gezelschappen in de gedachte.
In de konstitutioneele theorie, die op deze wijze als een
verdrag tusschen de gezeten bourgeoisie en de hooge ambtelijke kringen, waar men meester was over het staatsgeweld,
tot stand kwam, paste de bepaling van de onvereenigbaarheid gelijk is aangetoond, als een koncessie van de regeering aan de burgerij. Inderdaad verschillen de plaatsen over
het onderwerp in de geschriften van Thorbecke, principieel
niet van de reeds meegedeelde uitingen zijner geestverwanten.
Alleen de bewoording is eenigszins anders ; de nadruk valt
meer op de eischen van het logische in het stelsel, en minder
op die van het belang in de werkelijkheid. Echter is in de
ideologische gedaante de reëele inhoud gemakkelijk te onderscheiden ; temeer, wijl de werken van Thorbecke strijdschriften zijn, en behalve het doordringen van de theorie, het
aannemen van de praktijk bedoelen.
In de tweede uitgave van Thorbecke's Aanteekening op
de Grondwet, is de demokratische strekking van de desbetreffende passage allerminst dubbelzinnig. » Wanneer innerlijke onbestaanbaarheid tot regel strekt, zouden , dan niet de
hoofden der ministerieele departementen moeten zijn uitgesloten ? Bezit de minister die individueele vrijheid van inzigt,
oordeel en zeggen, die het levensbeginsel is van den vertegenwoordiger ? De minister moge zijne meening met volle
vrijmoedigheid verklaren bij den koning, maar hij is ten
aanzien van de vergadering der Staten-Generaal gebonden.
Men brenge zich de tweederlei, tegengestelde roeping duidelijk voor den geest : die der Staten-Generaal, om, onafhankelijk
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van de regeermagt der kroon te onderzoeken en met haar
mede te regeeren ; die des ministers, om van de regeermagt
der kroon, welker inzigt het hunne is, de hoofdorganen te zijn."
Hier is, het is waar, sprake van een roeping, een voor altijd
vaststaande, uit den aard der zaak voortgekomen taak, een
natuurlijke en onschendbare bevoegdheid. Het gevaar is
groot dat die zoo denken, traag zullen zijn om de veranderingen in de werkelijkheid te volgen. Toen een nieuw geslacht opkwam, vonden zij de doktrinairen uit de school
van Thorbecke aan de zelfgeschapen systemen al te vast
gehecht, en ongezind, zoo niet onbekwaam, om te erkennen
dat in i 87o de beginselen van een regeeringsvorm dertig
jaren geleden gesticht, voor wijziging vatbaar waren. Tot
hunne verschooning kan dienen, dat de woordvoerders van
de jongeren onbekwaam en ongezind waren in het oudliberale dogma de demokratische waarheid op te merken.
De aanval van Mr. S. van Houten op Thorbecke is als
redeneering een reeks van misverstanden. Overigens is het
juist deze plaats waarop de schrijver van de radikale brochure
zich beroept, bewijs genoeg dat de gelijkdenkende tijdgenooten zich in de bedoeling van den leider niet vergisten.
Thorbecke schreef nogmaals voor de uitsluiting in zijn
Bijdrage tot de Grondwetsherziening. »Kan de minister"
vroeg hij »als zoodanig tegelijk ontwerpen van regeeringswege voorstellen en ze als volksvertegenwoordiger
beoordeelen ? Kan hij tegelijk als volksafgevaardige verantwoording vragen en haar als minister geven ?" En deze in
hare soberheid de meening van het toenmalige radikalisme
volkomen samenvattende zinsnede : »de plaats van afgevaardigde, waarop een minister heet te zitten, is inderdaad open."
Thorbecke, eindelijk, vestigde, behalve het staatsrechtelijk
beginsel, de traditie van de toepassing in de praktijk. Toen
hij den 13 November 1849, voor het eerst als Minister
sprekende, verslag deed aan de Kamer van de vorming van
het kabinet waarin een ander lid, Nedermeijer van Rosenthal,
zitting had, gaf hij mede namens zijn ambtgenoot te kennen,
dat de beide leden van het gouvernement zich voor een
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nieuwe verkiezing niet beschikbaar zouden stellen. Zijne
overtuiging had den vorm aangenomen van een politiek
princiepe, van een staatsrechtelijke theorie ; hij handelde overeenkomstig zijn overtuiging.
En zoo is het in zijn werk gegaan, dat de louter praktische
belangeneisch opgenomen werd in een ideëel wetenschappelijk
systeem. Alle onderdeelen van de konstitutioneele theorie
hebben deze zelfde afkomst. Maar van geen enkele harer stellingen is het verband van leer en belang zoo duidelijk aan
te wijzen : omdat zij van het dubbele gezichtspunt van aan
elkaar tegenovergestelde belangen beschouwd kan worden.
De liberalen van 48 en de liberalen- van 70 moesten verschillend over het vraagstuk denken, omdat zij er anders bij
geïnteresseerd waren.
Toen de Heer van Houten het onderscheid opmerkte en
naar de reden zocht, sloeg hij er een slag in, door plompweg
te zeggen dat Thorbecke een min of meer verkapte reaktionnair
was, en zijne schepping, de liberale grondwet, eigenlijk
ondanks hem tot stand is gekomen, i)
IV.
De konstitutioneele theorie is de leer van de aan elkaar
tegenovergestelde machten, wijl de konstitutioneele regeeringsvorm het verdrag is van met elkaar tegenstrijdige belangen.
Sedert 1 848, evenwel, is de feitelijke toestand veranderd.
De hooge bureaukratie, gedragen door het koningschap ; de
overblijfselen der familieregeering in stad en provincie, door
i) In 1848 was het een eisch van de radikalen, dat de afgevaardigden zouden
stemmen zonder ruggespraak met hunne lastgevers. In het vroegere stelsel waren
de Kamerleden volkomen afhankelijk van de provinciale staten, de beperkte kieskollegiën, uitsluitend bezet door 'plaatselijke autoriteiten en gewestelijke grootheden. De keus was bepaald tot de grenzen van iedere provincie. Om voortaan
de volksvertegenwoordigers van de lokale invloedrijke koteriën onafhankelijk
te maken, werd (behalve de indeeling van de distrikten bij de kieswet van 18so
waarbij stukken van provinciën vereenigd werden) de bepaling van de woonplaats
der afgevaardigden vrijgelaten, en uitdrukkelijk de zelfstandigheid ten aanzien van
de lastgevers in de grondwet voorgeschreven. Een zonder de historische ver-
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het koningschap aangevoerd, zijn verslagen. De eertijds
om goede redenen verdeelde elementen hebben om betere
zich vereenigd. De geheele het kapitalistisch, voorrecht
genietende klasse is één.
In deze omstandigheden is de konstitutioneele regeeringsvorm een niet zonder moeite vol te houden fiktie geworden.
Het hoofdbeginsel: dat de Kamer kontroleert en de Kroon
door verantwoordelijke ministers regeert, heeft geen zin meer.
De kamermeerderheid regeert ; de ministers volbrengen hare
besluiten ; de kroon draagt niet meer maar wordt gedragen.
En bij deze werkelijkheid behoort de regel die uit haar
voortkomt, dat de ministers niet slechts leden van het parlement kunnen of mogen zijn, maar welbeschouwd alleen uit het
parlement moeten worden gekozen. De leiders van de meerderheid, van rechtswege leden van de regeering : ziedaar de theorie
welke de onderwerping der ambtenaren aan de vertegenwoordigers der heerschende klasse het volledigst uitdrukt en
waarvan ik reeds zeide, dat zij een der burgerlijk-radikale
meeningen was, die omstreeks 1870 in ons land kenbaar werden.
Voor deze gevoelens, echter, is in het konstitutioneele
stelsel geen plaats. Eene konstitutie kan min of meer vrijzinnig uitvallen, naar gelang de bourgeoisie in haren strijd tegen
het boven haar staande staatsgeweld door geluk of wijsheid
wordt begunstigd. Maar eene konstitutie is uit haren historischen aard een kompromis. Zij doet onderstellen de aanwezigheid van tegenstrijdige machten en belangen. Eene
absolute monarchie kent geen konstitutie wijl zij de eenige
regeermacht is, en om dezelfde reden kent haar de almachtig
geworden bourgeoisie niet.
klaring, vrij raadselachtig artikel. Een politiek, moreel of persoonlijk verband
tusschen kiezers en gekozenen zal ook in 1848 wel geen verstandig mensch door
wetsbepalingen hebben willen regelen. Bedoeld werd een eind te maken aan
het dwingend mandaat, waarmee zoo niet formeel, toch feitelijk, de olichargie,
het regentendom en de bureaukraten de Kamerleden in hunne macht hadden.
Het artikel belette althans dat men openlijk opdrachten ontving of bij de beraadslagingen aanvoerde.
Naderhand is de onafhankelijkheid een doode letter naar den vorm en naar
den inhoud een reaktionnair dogma geworden.
20
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Intusschen vordert het belang van de burgerlijke klasse,
dat zij hare ' almacht verbloemt, en aan het door haar overwonnen koningschap den schijn laat van eene zelfstandige
politieke bevoegdheid. Bij de pleitbezorgers van haar belang,
slechte verdedigers indien zij het ronduit zeiden, en de aangewezen personen om de eischen van het belang te vergeestelijken in een ideologische leer, vindt men dit streven
terug in de poging om voor de gewijzigde werkelijkheid de
oude theorie pasklaar te maken. De parlementaire ministeriën, het recht om begrootingen te verwerpen om politieke
redenen, om ministers wegens bestuursdaden met motiën te
treffen, -- dit en de rest heeten geene inkonstitutioneele
instellingen of gebruiken, maar de toepassing van ontwikkelde
konstitutioneele beginselen. Terecht verwerpen de voorstanders van de oude en zuivere konstitutioneele idee, de uitlegging der nieuwere juristen, die de grondwet niet verklaren
maar verkrachten, en hare elasticiteit roemen na haar verband
en samenhang te hebben verbroken.
En nu zou het debat tusschen aanhangers van het oudliberale staatsrecht en de jongere school waarvan Mr. S. van
Houten de leider was, moeilijk verstaanbaar zijn zonder iets
als de hier aangeduide maatschappelijk-historische toelichting.
De beweringen van weerskanten worden alleen begrijpelijk,
als men het verschil in aanmerking neemt tusschen beider
partijen werkelijke positie. Waaruit de oorspronkelijke, waaruit
de » ontwikkelde" konstitutioneele theorie is voortgekomen,
moet gekend zijn wil, men de diskussie kunnen volgen.
Opmerkelijk is in de eerste plaats dat zelfs zij, die de
vereeniging van de ministerieele waardigheid en het kamerlidschap inkonstitutioneel noemen -- in het algemeen de
oppermacht van de Kamer strijdig achten met de grondwet —
niet kunnen of niet willen betwisten, dat een sterker wordend
gewoonterecht het geschrevene ' staatsrecht op zij streeft. Zoo
zegt Mr. Buys in zijn verhandeling over het betrokken
artikel 91 van de oude grondwet, dat ministers geen leden
van Gedeputeerde Staten zijn, die de attributen aan de groote
vergadering toegekend in _ haar naam uitoefenen. Hij bedoelt,
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zij zijn het niet volgens onze konstitutie. Maar, voegt hij er
onmiddelijk bij, »deze omstandigheid belet nu zeer zeker
niet, dat de Kroon om afdoende praktische redenen haar
recht veelal uitoefene naar de inzichten van de meerderheid
in het parlement, en door tusschenkomst van hare natuurlijke
hoofden." Inderdaad wordt de Kroon hierin door afdoende
praktische redenen geleid, want de tijd toen de bepaling werd
gemaakt en ook feitelijk gold, dat de ministers »geen Gedeputeerde Staten" zouden zijn, is lang voorbij ; en andere ministers
dan de natuurlijke hoofden van de parlements-meerderheid
zijn eenvoudig niet meer mogelijk.
Wat den konservatieven betreft is het verder opmerkelijk,
dat zij de historische beteekenis van de leer die zij voorstaan,
zoo weinig gevoelen als de radikalen die haar bestrijden.
De gezaghebbende vertegenwoordiger van het oude liberalisme noemt het standpunt van de regeering van 1848 ten
aanzien van de hier behandelde kwestie, kort en goed onhoudbaar. i) »Het ministerie wierp ... zijn eigen beginselen over
boord." Immers, zegt hij, overal elders de volkssouvereiniteit
verwerpende, verwijst zij hier naar de kiezers als een hoogere
macht, wier beslissing ten gunste van een minister in zekere
gevallen de zedelijke kracht van de regeering kan versterken.
Deze in zich zelve juiste redeneering geeft te kennen, dat
Prof. Buijs niet gevoelde dat in 1848 de bureaukratie slechts
dan van volkssouvereiniteit of kiezersinvloed afkeerig zich
betoonde, waar zij eenig nadeel van haar te vreezen had.
Beslissingen ten gunste van een minister werden steeds gaarne
aanvaard en de kans niet afgesloten voor ministers om
van hunne toenmalige overwegend invloedrijke positie, gebruik
te maken ten bate van zichzelven. Verre van onhoudbaar
te zijn was het standpunt van de regeering volkomen in
overeenstemming met hare algemeene beginselen, en, allerminst genegen iets overboord te werpen van wat haar dienen
kon, poogde zij te redden uit den ondergang van het ancien
regime wat te redden was.
i) Buijs, Grondwet, I, 527/8.
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De Heer Buijs, trouwens, gevraagd naar de redenen die
bij hem voor de onvereenigbaarheid pleiten, antwoordt met
de echt-konstitutioneele argumenten van de toenmalige radiDe ministers zijn niet onafhankelijk, stemmen in
kalen.
de Kamer voor hun eigen positie en over hunne eigen voorstellen, en dit zou nadeelig zijn voor den goeden naam
van het regeeringstelsel. i) --- Hij die in 188o de motieven
van 1848 herhaalde, kon er zeker van zijn dat hij een
beschermer was van zuivere konstitutioneele beginselen, maar
moest bovendien vermoeden dat inmiddels reëele verandering
had plaats gegrepen, die een nieuwe formule noodeg maakte.
De verandering zagen wij, akcepteerde de Heer Buijs
schoorvoetend
»om praktische redenen" oefende de Kroon
(in later jaren) haar recht »veelal"
om niet te zeggen
voortdurend
»naar de inzichten van de meerderheid" in
het parlement." Een recht, gebruikt naar de inzichten van
zijn bezitter niet, maar van anderen, zou, meent men, in het
partikuliere leven op geen hoogen prijs worden gesteld.
Maar het tweede geslacht der liberalen, dat met het verkregene tevreden was, zich houdende aan de theorie van de
vaderen, geloofde in het voor alle konservatieven noodlottige
misverstand, dat het handhaven van de formule overeenkomt
met het wezen van de ommekeer. Door te verklaren dat
de vereeniging van minister-ambt en kamerlidmaatschap
inkonstitutioneel was, moest men hopen iets te doen tot
stuiting van de nieuwe demokratische beweging welke op
die van 1848 was gevolgd. Ongeneigd de almacht van haar
eigen klasse te erkennen
die den weg scheen te banen naar
een volkomen demokratje
deden de burgerlijke gelegerden
wat zij konden door haar wetenschappelijk in den ban te doen.
En zoo is, eindelijk, te verklaren dat namens de oude
theorie de nieuwe werkelijkheid veroordeeld wordt. »Een
juridische noodzakelijkheid om beide betrekkingen te vereenigen," ontkent Prof. Buijs ten sterkste. Dit moge in Engeland
gelden ; bij ons, »om iets dergelijks te kunnen volhouden,
—

i) T, a. p., l)l. 530 e. v.
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zou men moeten beginnen met de geheele Grondwet op zijde
te stellen." En waarom in Engeland ? Omdat daar de juridische noodzakelijkheid overeenkomt met den feitelijken toestand, nl. de oppermacht van de regeerende klasse, die geen
leden van het gouvernement buiten de personen der afgevaardigden zou dulden ? Ach neen, het beginsel staat daar
om geheel andere redenen vast ; » de beide huizen van
het Engelsche parlement zijn slechts toegankelijk voor de
leden." i) Ministers, dus, niet uit het parlement benoemd,
zouden buitenshuis moeten blijven. Merkwaardig geval
van ideologische redeneering, die het eene rechtsbeginsel
uit het andere verklaart, zonder te bedenken dat op
deze wijze ons beiden onduidelijk blijven. Reëeler is
de afkeer voor de invoering van het Engelsclie systeem in
ons eigen land.
»Zij die de vereeniging ... eene noodzakelijkheid noemen,
schijnen het parlementaire stelsel op te vatten als bestemd
om aan de meerderheid van het parlement zelve de regeering'
in handen te geven ; eene regeering die zij dan uitoefent door
tusschenkomst van haar werktuigen, de ministers. Ware die
opvatting juist, dan zou het parlementarisme een afschuwelijk
stelsel zijn, want een slechtere regeering dan men op die
wijze verkrijgen moet, is nauwlijks denkbaar. Niet de meerderheid regeert maar haar staatkundig beginsel, en van dat
beginsel zijn de ministers de vrije en zelfstandige dragers ..." 2)
En, om deze geheele vergeestelijking van het regeeringsstelsel
waarbij de hooge bourgeoisie zich wel bevindt, ook voor het
vervolg houdbaar te maken, verlangt de schrijver ten slotte
dat de grondwet zal verbieden wat hij afkeurt. Inderdaad is
de fiktie dat niet de personen maar de beginselen besturen,
moeilijker te bestendigen naarmate de direkte invloed van de
heerschende klasse grooter wordt, en de politieke bevoegdheid
van het volk zich uitbreidt.
z) T. a. p. bl. 529.
2) T. a. p. blz. 530.
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Toen voor bijna dertig jaar Mr. S. van Houten in en buiten
de Kamers tegen het liberalisme van Thorbecke en de zijnen
optrad, en vervolgens in i 872 zijn werkje over de Staatsleer
van Mr. Y. R. Thorbecke uitgaf, gevoelde hij de historische
positie van zijn tegenstander zeer onzuiver. Niemand zal
willen beweren dat de beginselen van Thorbecke toen heilzaam waren voor de regeerende klasse of zelfs bruikbaar.
Terecht verlangde de Heer van Houten een beslister demokratische houding van het liberale ministerie en van de liberale partij.
Wetenschappelijk, echter, moet men zijn kritiek waardeloos
noemen. Tht5rbecke zou meegesleept zijn geworden door
gevanceerder denkbeelden dan hem zelf eigen waren, en later
niet dan met geheime tegenwerking aan hunne verwezenlijking
hebben gearbeid. Zijne voorname ideeën over de staatsinrichting waren bij de grondwetsherziening niet gevolgd. i)
Ziehier een even weinig vernuftige als edelmoedige verklaring van het feit, dat de omstandigheden in twintig jaar
veranderd waren. Wie in' 1870 wetten moest maken en een
theorie ontwerpen, die de machtsverhouding uitdrukten van
de bourgeoisie tegenover het koningschap en zijn aanhang,
zou anders schrijven dan de mannen van 1 848. De Heer van
Houten bevond dat de leer van i 848 niet meer paste bij de
werkelijkheid van 1870. Maar de dubbelheid was niet bij
Thorbecke die een leer had gegeven voor de omstandigheden
van zijn tijd ; de dubbelheid was bij Van Houten, die de
leer van 1848 toepasselijk wilde maken op de omstandigheden van den zijnen. Niet Thorbecke had in het konstitutioneele stelsel te weinig gelegd, maar Van Houten wilde er
te veel uithalen. Zich beroepende op Engeland als de » bakermat der konstitutioneele instellingen," veroordeelt hij de onze:
hare geschiedenis is » meer een strijd tot verkrijging van een
historie der toepassing van de beginselen, vrijheden en rechten,
1) ze Uitg. 1888, bl. 12813.
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die in hun geheel den naam van konstitutioneele monarchie
dragen." i) En het is »de nationale geest" die in Engeland
aan deze ontwikkeling heeft gearbeid. Geen geest, maar het
burgerlijk klassebelang, toen de ekonomische positie van de
bourgeoisie het veroorloofde, heeft in Engeland gezorgd voor
de politieke machtsvolkomenheid van de vergadering der
afgevaardigden. Dit is inderdaad geen konstitutie meer te
noemen, en het behoud van de monarchale instellingen strekt
alleen tot verhooging van het burgerlijk prestige, waarvoor
de prijs blijmoedig wordt betaald. Het is geheel willekeurig,
onhistorisch, en moet leiden tot verkeerde uitkomsten, de
Engelsche regeling aan te nemen als de normale waarnaar
andere te beoordeelen zijn. Omgekeerd zal men de betrokken
personen en zaken beter begrijpen, wanneer men bedenkt dat
er wellicht zooveel konstitutioneele stelsels als landen zijn
waar de bourgeoisie politisch minder ontwikkeld is dan in
Engeland. En voor den Heer van Houten, die de onze even
geavanceerd noemde als de Engelsche, 2) moest deze opmerking voldoende zijn geweest om hem te doen inzien, dat
noodzakelijk het systeem van Thorbecke van het zijne moest
verschillen. Immers, in 1848 was zeker de Nederlandsche
heerschende klasse minder machtig dan zoovele jaren later
de Engelsche.
De onjuiste voorstelling van Thorbecke's meening, wordt
door den Heer van Houten betoogd met een onjuist gebruik
van Thorbecke's woorden. De in het voorgaande aangehaalde
plaatsen, waarin de pretentie van de regeeringsgezelschappen
die zich van eenige kamerzetels zouden willen meester maken,
nadrukkelijk werd afgewezen, zijn bij den Heer van Houten
argumenten, die men in een serieus geschrift van een man
als Thorbecke niet zou moeten vinden. 3) Bijzonder geldt dit
van het woord, waarmêe de toenmalige ondemokratische
eisch belachelijk werd gemaakt : niemand kan tegelijk aan

I) BI. 33 54.
2) BI. 57.
-

3) B]. 51.
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de ministerstafel en op de banken der afgevaardigden zitten.
Anders gezegd : »de zetel dien de minister heet in te nemen
staat inderdaad onbezet."
Omgekeerd begrijpt de Heer van Houten het gevoelen der
regeeringsgezinden van 1848 evenmin. Met instemming vermeldt hij de op een vorige bladzijde geciteerde woorden van
den minister Donker Curtius ; zonder te bedenken dat de
schijnbare eensgezindheid van den koninklijken minister van
Willem II met den demokraat van 1872, reeds te kennen
geeft dat de demokraat den minister niet verstaat. Wij zagen
dat het Kabinet de vereenigbaarheid verdedigde met een verwijzing naar de vrijheid van de verkiezingen. Zonderling dat
Mr. van Houten, die toch weten kon wat het veelal te beduiden heeft, wanneer regeeringspersonen zich op de vrijheid
beroepen, zoo weinig de positie der partijen van het revolutiejaar heeft gekend, dat hij het radikale en het konservatieve
in den strijd der meeningen niet wist te onderscheiden. »Een
aanmoediging van de ministers door de volkskeuze," zegt de
Heer van Houten nog, »wilde Thorbecke niet." Op het aanmoedigen van ministers, die bovendien eene eigenaardige
manier hadden om zich »door de volkskeuze" te doen aanmoedigen, waren de geestverwanten van Thorbecke inderdaad
niet gesteld. Men wist van nabij dat zelfs zonder eene bijzondere aanmoediging te hebben ontvangen, eene overdrevene
beschroomdheid de hoofden der departementen van algemeen
bestuur niet placht te belemmeren.
VI.
De Heer van Houten als vertegenwoordiger van de generatie der burgerij, die aan alle konstitutie en overeenkomst
met koningschap en aristokratie was ontgroeid, vorderde
overigens niets meer dan zijn recht, toen hij den regel verwierp door de vroegere radikalen gesteld, en op gezag van
hunnen leider in stand gehouden.
Uitvoerig ontwikkelde de Heer van Houten in een artikel
Over de zwakheid onzer Ministeriën, jaargang II van de
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Vragen des Tijds, zijne bezwaren tegen de toenmalige konservatieve meeningen. Wat het speciale punt aangaat, verlangde
de schrijver, dat aan het nog steeds eenigszins willekeurig
benoemen van ministers een einde zou komen.
De vertegenwoordiging weet zich wel van een minister te
ontslaan, zij weet nog niet zich een minister te geven. Vraagt
men aan een kabinetsformeerder waarom deze of gene
aangewezen persoon overgeslagen is, dan heet het dikwijls
dat de koning hem niet wilde .... Maar ook de Heer van
Houten bleef halverwege staan. De konsekwentie zou zijn
geweest, dat hij zich tegen het bestendigen van een regeeringsvorm verklaarde, die naast een feitelijk almachtig lichaam
een fiktief vrij orgaan stelde, welks inmenging niets anders
dan belemmerend en desorganiseerend kon werken. De
koning kan voor korter of langer tijd ministers verwijderd•
houden, die de Kamer begeert. Ministers handhaven die 'de
Kamer verwerpt, kan hij niet. Op twee manieren is dit te
verhelpen : of door de kroon te veranderen in een sieraad
van een willoos en volgzaam persoon, of door het koningschap af te schaffen. De Heer van Houten raadde tot het
eerste : toen een demokratische republiek een vooruitgang
zou geweest zijn voor ons land, ontbrak het bij de bourgeoisie
aan geestkracht en moed om haar te vestigen. Zij gaf de
voorkeur aan de demokratische vertooning van een geëerbiedigd maar onmachtig Koningschap. De Heer van Houten
verlangde niet, dat de kabinetsformeerder tegenover het : ik
wil niet van den Koning zou stellen een : gij zult, maar : dan
kan ik niet..., opdat de ongelukkige vorst, na overal zijn
hoofd te hebben gestooten om een ministerie te krijgen volgens zijn eigen zin, zou terugkeeren bij den eersten politikus
en zijne aangewezen mannen, om alles te teekenen wat hem
zou worden voorgelegd. Ik weet wel dat ook in het systeem
van Thorbecke deze indirekte maar des te klemmender dwang
niet was uitgesloten ; hij paste het middel toe op den jongen
Willem III, onmiddellijk na zijn troonsbeklimming. Maar in
die en vooral in de vroegere tijden, toen Thorbecke in zijn
stelsel de mogelijke demokratische eischen samenvatte., was
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dwang noodig om de Kroon te bedwingen. Van Houten
schreef in 1876, toen de supprematie van de Kamer volledig
was en van de zijde der Kroon wel geen ander verzet dan
een zekere baloorigheid was overgebleven. Het kwam er op
neer, dat de Kamer bij meerderheid van stemmen ministers
benoemde en ontsloeg, en in den Koning een min of meer
onwilligen zaakgelastigde bezat. Dat nu was in 1848 zeer
zeker anders ; en, als Mr. van Houten aan Thorbecke verwijt
dat zijn konstitutioneel stelsel met den Tateren toestand niet
overeenkomt, wat hebben wij dan te denken van Mr. van
Houten zelf, die in 1876 en later, ook in den herdruk van
zijn geschrift tegen Thorbecke (1888) nog altijd zeurde over
de »ontwikkeling" van dit stelsel door Thorbecke belemmerd.
De werkelijke toestand, zeiden - we, was reeds in T 876 dat
de Kamer de ministers aanstelde en bedankte. Om dezen
ongeschreven regel eenigszins gelijkmatig te doen werken,
is een sterke partijverdeeling noodig. Een in vele kleinere
groepen gesplitste vertegenwoordiging, is tegen aanslagen
van de naar hare zwakte evenredig sterke bureaukratie kwalijk bestand. Er moet een meerderheid zijn van beteekenis
door getal, leiding en samenhang, om Hof en administratie
te imponeeren. Is er niet wat in de ideologische taal een
gezond partijleven heet, maar loopt het meeningsverschil over
ondergeschikte punten ; vormt, gelijk hier te lande eigenlijk voortdurend, de regeerende klasse één geheel dat om
koterie-voordeel het klassebelang niet verwaarloost, dan zal
de neiging om den genoemden regel in praktijk te brengen,
niet groot zijn. De kans dat geheel onwelgevallige ministers
optreden, is uitgesloten. De vraag welke personen de burgerlijke belangen het best zullen waarnemen, is, omdat van
alle beschikbare individuen met zekerheid te zeggen valt,
dat zij hen niet zullen verwaarloozen, een vraag van personen. Nu is ongeveer alles wat de wetgever doet, buiten
het handhaven van het recht van het recht op kapitalistischen grondslag niet in het belang van de kapitalistische
klasse. Werkelooze, omslachtige, breedsprakige parlementen
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zijn de beste parlementen voor het kapitalisme. Zulke
Kamers, niet door groote kwesties verdeeld, zullen niet
ijverig staan op rechten tegenover de Kroon. Het speelt, in
een woord, alles in elkanders kaart ; het zijn tallooze handen
op den eenen buik van Mammon.
Waar dit het geval is, kan men van wege de vertegenwoordiging gerust eenige beleefdheden bewijzen aan het Hof.
De kabinetsformeerder behoeft niet te zeggen : gij zult ;
zelfs niet : dan kan ik niet, want als de Kroon van A. niet
is gediend, kan het wel met B.
. En dit is ongetwijfeld het geheim van al die zoogenoemde
misstanden en gebreken in ons staatkundig leven, waarover
de burgerlijke beoordeelaars zich bezorgd maken alsof
deze en alle andere staatkundige teekenen niet in een onverbreekbaar en dicht verband stonden met de ekonomische
verhoudingen. Natuurlijk dan ook dat de zonderlinge methode
in zijn atikel van i 876 door den Heer van Houten gevolgd,
om krachtige partijen, logische en demokratische parlementarische zeden en instellingen aantebevelen — tot niets moet
leiden. De reëele belangenstrijd van twee sterke helften der
heerschende klasse in Engeland, die tezamen wederom het
algemeene welzijn harer klasse hebben te ontzien, heeft daar
gevoerd tot de volkomen demokratiseering van den regeeringsvorm en de regelmatige funktie van zijne instituten.
Bij ons, daarentegen ; toen liet eenmaal zeker was dat gene
ministers tegen den zin van de Kamers benoemd konden
worden, heeft men het niet de moeite waard geacht ter ééne,
heeft nooit een partij zooveel macht gehad om het te kunnen
doorvoeren ter ander zijde, dat de keuze van de Kroon niet
zou gaan buiten de Kamer. In de praktijk hield men zich aan
de oude traditie, en al wat men deed was zorg dragen dat
de vereenigbaarheid niet in een onbewaakt oogenblik wettelijk
zou worden belet. Terwijl eindelijk de vertegenwoordiging, die
van zich zelve zeer goed wist dat de groote massa van het
volk haar niet onverschilligheid of afkeer aanzag, alle reden
had om bedaard te blijven en zoo weinig mogelijk opzien te
baren. Waarom zou zij zich moeite geven om als een recht
0
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te krijgen, wat als regel haar reeds werd geschonken ? de
af hankelijkheid der ministers. Bekend is de afwijking van de
traditie in 1877 door den minister De Roo van Alderwerelt
te Leeuwarden. Bekend is bovendien dat bij de grondwetsherziening van tien jaar later, de oude bepaling van de vereenigbaarheid niet alleen is gehandhaafd, maar zelfs in de
Eerste Kamer velen waren, die de tot ministers benoemde
kamerleden wilden ontslaan van de verplichting om, zoo zij
lid wenschten te blijven, zich aan de kansen eener nieuwe
verkiezing te onderwerpen. •In vroegere dagen was dit laatste
voorschrift een koncessie van de regeeringspartij aan de demokratie. Een afgevaardigde, die door de keuze des Konings
in zijn gouvernement werd opgenomen, behoorde althans nog
eens aan de kiezers zich te presenteeren, of zij wilde voortgaan met hem als hun vertegenwoordiger aan te merken. Nu
de kiezers, door tusschenkomst van de Kamer, feitelijk de
ministers benoemden, was het voorschrift veranderd in een
omslachtige formaliteit. Vrij zeker was het geworden, dat iemand
die in aanmerking komt -voor een portefeuille, niet zal worden
afgewezen door de kiezers.
VII.
Nu de toestand zoo is, dat wij, geroepen om te doen wat
het burgerlijk belang nog steeds verbiedt, en voor de officieele
waarheid de feitelijke waarheid in de grondwet moesten stellen,
eenvoudig zouden hebben te schrijven : de Kamer treedt elke
vier jaar af en benoemt voor dit tijdvak de hoofden van de
departementen ; nu zouden wij tot welzijn van het algemeen
er behooren bij te voegen:
de aftredende of ontslagen ministers zijn voor de eerste
wetgevende periode niet verkiesbaar tot lid van de Kamer. En:
het lidmaatschap van de Kamer is onvereenigbaar met
het ambt van minister.
Immers, zij die thans minister worden ; hetzij als de aangewezen representanten van eene parlementaire meerderheid;
hetzij als een min of meer veelsoortig gezelschap, samenge-
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gesteld om met de uit partijen minder dan uit koteriëen bestaande Kamers althans zoo veel overweg te kunnen als tot
den gewonen gang van zaken noodig is ; zij onderscheiden
zich van de leden hoofdzakelijk in maatschappelijke positie.
Het traktement, het pensioen en ook het aanzien van den
minister is grooter. Ministers kunnen vrienden bevoordeelen,
tegenstanders voorbijgaan, diensten beloonen met wederdiensten.
De minister Van Houten wil Kernkamp niet tot professor
benoemen, begunstigt in het oog loopend de Groningsche
universiteit, geeft den zoon van den voorzitter eener konservatieve Amsterdamsche kiesvereeniging een hem niet passende
betrekking.. Uit de dagen van een klerikaal Kabinet dateert de
ambtelijke loopbaan van meer dan een naamgenoot van een
toenmalig invloedrijk minister. De eerste daad van de
tegenwoordige regeering was de benoeming van een harer
neven tot burgemeester van de residentie. Ik zeg niet dat
dit bij vroegere ministeries anders was, maar het is bij tegenwoordige ministeries het eenige. Wie als mannen van talent,
wetenschap, geestkracht en staatkundig beleid uitmunten,
zullen meer presteeren als kamerlid dan als minister.
Dit was vroeger zeker anders. Het geschreven recht van
initiatief, van amendement, is later bij de uitbreiding vande burgerlijke macht en de vestiging van burgerlijke machtsgewoonten, geheel in de politieke zeden overgegaan. De
reden dat nochtans van het initiatief weinig gebruik wordt
gemaakt, is niet, als vroeger, dat de kamerleden naar het
gouvernement opzien als gerechtigd tot de leiding, maar zij
beschouwen het gouvernement als verplicht tot het werk.
Een minister weet tamelijk precies wat hij te doen heeft en
hoe ver hij mag gaan. Aan zijn ambt hecht hij met enkel
stoffelijke liefde ' van zijn ambt doet hij afstand zonder andere
dan aardsche bekommerdheid. Hij komt met de voldoening
dat het zijn beurt is, hij gaat met de troost dat het zijn beurt
weer kan worden ; en het onsterfelijke deel in hem is gemoeid
met zijn gaan noch met zijn komen. Hoeveel kabinetten zijn
in de jaren van onze konstitutioneele historie niet gevallen
door voortvarendheid waar de Kamer niet van wilde weten,
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door ijver die den naijver wekte van ministerieelen en den
geest van tegenstand prikkelde van niet-ministerieelen
wegens het door hen verzuimde niet, maar door hetgeen zij
voorstelden te doen?
Belastingen . en defensie hebben het leven gekost niet aan
ministers alleen, maar aan ministeries, te veel om op te noemen. Tegenover het hachelijke, de illusie doodende, bloot
administrative ambt van de dienaren der Kroon die de bedienden der Kamer zijn, staat de veel vaster, idealisme kweekende,
in waarheid besturende betrekking der afgevaardigden, der
ongekroonde 'koningen. Welk kamerlid die niet tot schade
van zijn roem het ministerschap bekleedde? Hij was een vrij
man, een drijvende kracht, een leider van anderen. Hij heeft
zich moeten binden aan zijn ambtgenooten, zich laten drijven
door zijn partij, anderen hebben hem den loef afgestoken.
Van onze jongere parlementaire geschiedenis is dit alles
niet anders dan de korte moraal. Het boek van den Heer
van Welderen Rengers, zoo niet de opinie van den schrijver,
kunnen wij ten bewijze twintigmaal citeeren. Bewijs bovendien levert slag op slag de jongste geschiedenis. Na de
klerikalen »overheersching" en de sterke agitatie van de
arbeiders, in 1891 een ministerie dat met algemeen kiesrecht
valt. Vervolgens een ministerie dat met beperkt kiesrecht
opkomt, en daarna een, ongeveer een rekonstruktie van liet
eerste, dat algemeen kiesrecht verwerpt en op beperkt kiesrecht steunt. Een hooger streven dan de poging om in
bestaande verhoudingen en in het tegenwoordige personeel
zoo weinig mogelijk verandering te brengen, kan men in
deze gebeurtenissen niet ontdekken, Het ministerschap is
een rondgaande beker geworden, die den neus van den één
slechts voorbijgaat opdat de ander er . den zijnen te dieper
insteke. Van een persoonlijke politiek in den goeden zin van
het woord, de edele eerzucht om als hoofd van een departement groote dingen tot stand te brengen, kan in deze
omstandigheden geen sprake zijn. Sedert de grondwetsherziening van 1848, is geen dieper ingrijpend regeeringsvoorstel gedaan dan het ontwerp-Tak van Poortvliet. Maar de
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voorsteller zelf beschouwt de zaak blijkbaar eenvoudig als
een incident uit zijn parlementaire loopbaan als de ander.
De Kamer was er niet van gediend, de Kamer moet het
weten. De Heer Tak vertrekt, niet om sterkere middelen
aan te wenden en bij kiezers en niet-kiezers de agitatie wakker te roepen welke zijne plannen kon helpen verwezenlijken,
ook niet om de politiek of althans de Kamer vaarwel te
zeggen tot de kans voor zijn plannen beter werd, maar om
tegelijk met het ambt het plan op te geven. De Heeren Pierson
en Lely die in 1894 een Kamer naar huis stuurden welke
het uitgebreide kiesrecht niet wilde, keeren in 1897 aan het
hoofd van een meerderheid terug, talrijker dan zij in 18 94
noodig hadden om het uitgebreide kiesrecht te krijgen. Maar
intusschen zijn dingen gebeurd die in de regeerende gezelschappen den afkeer van uitgebreid kiesrecht hebben versterkt,
en het nieuwe ministerie Pierson—Borgesius--Lely denkt
even weinig aan de plannen van 1891-94 als de Heer Tak
van Poortvliet in eigen persoon. Zoo ontbreken alle hoogere
staatkundige motieven voor zijn optreden. Het kabinet-Roëll
had, het is waar, in de nieuwe Kamer zich niet staande gehouden ; maar het zouden bezwaren van persoonlijke politiek in
den slechten zin zijn geweest waarover het gestruikeld zou zijn.
De groep-Borgesius beschikt over eenige stemmen meer,
maar komt niet op voor andere beginselen. Indien zij andere
onderwerpen zal behandelen, zullen het verdere punten van
een programma zijn tot welke de Heer van Houten, had men
hem laten blijven, ook gekomen waren. Men heeft terecht den
Heer van Houten berispt, die minister werd en het groote
beginsel van zijn en zijner vrienden staatkundig leven : de
demokratie, in een hoek wierp. Maar wat te zeggen van den
Heer Goeman Borgesius, die het princiepe laat liggen waar
hij het vond ? Immers, leer- noch dienstplicht, ja, de verststrekkendste hervormingen het minst, behooren ter hand genomen te worden zonder de moreele verzekerdheid van eene
algemeene vertegenwoordiging. Doch dit zijn illusies geworden. De Kamer zal in het beste geval haastig afdoen wat
zij tot bevrediging van de massa, dus tot bevestiging van
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haar systeem, meent niet ongedaan te mogen laten. Zij verlangt voor zich zelve geen zedelijk prestige en zij eischt
het evenmin in het gouvernement. Zoo Kamer, zoo Kabinet
niet slechts in naam haar kleiner evenbeeld, maar volkomen
een kollege van afhankelijke ambtenaren, wien, ja eenig
stoffelijk en maatschappelijk voordeel is gegund, maar die,
zoo lang hun zeisoen duurt, zich getroosten moeten te dansen
naar de pijpen van hunne meesters.
Nu het in de regeeringskringen zóó gesteld is, keeren alle
praktische bezwaren tegen de vereeniging van ministerambt
en kamerlidmaatschap met verdubbelde kracht terug.
VIII.
In zijn genoemd artikel van de Vragen des Tijds i) verklaarde
de Heer van Houten zich voor het behoud van de bepaling,
dat kamerleden na eene benoeming tot minister zich aan een
herkiezing moeten onderwerpen. »Niet-herkiezing der optredende ministers zou te zeer bewijs zijn van impopulariteit,
dan dat het voor hen mogelijk zou zijn om de teugels van
het bewind te blijven houden." En hij pleit voor het volgen
van de gedragslijn van Lord Palmerston. »In alle gewichtige
momenten van zijn politiek leven is altijd de vraag, wat de
kiezers zullen zeggen, een zijner eerste zorgen." Welnu,
in 1894 werd Mr. van Houten juist niet afgetreden wijl
hij ook minister was geworden, maar bij de algemeene Kamerontbinding niet herkozen, hetgeen hem in het minste niet
verhinderde de teugels van liet bewind te nemen. In dit hoogst
gewichtige moment van zijn politiek leven, zeiden zijne Groninger kiezers : wij willen u niet als afgevaardigde ; en de Heer
van Houten antwoordde : dan verhuis ik naar de regeeringstafel.
Het onderscheid tusschen dit doen en zeggen is kenmerkend niet enkel voor den persoon van Mr. van Houten, maar
voor de verandering in de parlementaire zeden van onze
regeerende klasse. De proef is niet genomen, omdat eensI)
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het Thorbeckideels de zuivere konstitutioneele traditie
aansch begrip volgens Mr. van Houten
nog te sterk was,
anderdeels naast deze traditie reëele wijzigingen waren ingetreden, die het vrij wel onmogelijk maakten dat ongewilde
lieden in de regeering kwamen. Maar indien het geprobeerd
ware geworden kan men, meen ik, op gezag van den leider
der jongere liberale richting zich overtuigd houden, dat voor
twintig of vijfentwintig jaar een niet-herkozen minister tegen
den slag moeilijk bestand zou zijn geweest. De publieke
opinie zag in de leden van de regeering iets meer dan gedelegeerden van de Kamer. Het woord koninklijke ministeriën beantwoordde nog eenigermate aan de voorstelling, die
men van de betrekking zich vormde, indien niet meer aan de
werkelijkheid. En zij die in het oude konstitutioneele stelsel
plaats willen maken voor de machtsvormen van de alleenheerschappij der bourgeoisie, en in de regeering alleen de erkende
partijleiders wenschen toe te laten ; zij zouden geen gevallen
kamerkandidaat in het ministerie hebben geduld. Het gevaar
van niet herkozen te worden, schreef Van Houten in i 876,
) is een voldoend motief voor de leiders eener partij, om niet
ontijdig aan de regeering te willen komen, en diensvolgens
niet onvoorbereid eene kabinetscrisis uit te lokken ... i) De voor
ondergaande systemen onverbiddelijke ironie der geschiedenis
heeft gewild, dat de man die de principieele beteekenis van
een burgerlijk-demokratisch beginsel het eerst ontvouwde, tevens
de man moest zijn, die in een latere periode de waardeloosheid van hetzelfde beginsel het eerst voelbaar maakte. Immers,
kan de vereenigbaarheid van de twee ambten niet beletten
wat de Heer van Houten en zijne vrienden bij de kabinetsvorming van 1 894 zich hebben veroorloofd, dan is de instelling volkomen overbodig en volstrekt gevonnisd. Bestemd door
de radicalen van i 870, om koningschap en bureaukratie te
dwingen niet buiten het kamerpersoneel te gaan bij de samenstelling van een ministerie, 'verliest zij haar bestaansreden nu
het blijkt dat de regeerende kamermeerderheid, zoo haar belang
i) T. a. p.
21
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het eischt, de ministers met grootere willekeur uitzoekt dan
na 1848 door de Kroon ooit is beproefd. De ministerieele
zetel, voor den Heer van Houten klaar gezet, werd door den
I-Ieer van Houten ingenomen. Het sukces van de reaktie bij
de verkiezingen in 't algemeen, werd zeer terecht beschouwd
als een voldoende kompensatie voor de nederlaag van den
leider der reaktionnairen in het bijzonder. Spreken wij van
willekeur dan wil niet gezegd zijn, dat de meerderheid den
Heer van Houten zou hebben gevolgd tegen den zin van de
groote menigte harer kommittenten. Maar de leer van de
vereenigbaarheid' die wij hier bespreken, wil aan de kiezers
een direkte kontrole geven op de vorming van de regeering.
Zij onderstelt dus want over elk lid van de regeering
kan natuurlijk niet meer dan het beperkte getal kiezers van
één distrikt geroepen worden te oordeelen --- zij onderstelt
niet alleen, zal het ministerie over een genoegzame mate van
zedelijk gezag kunnen beschikken, dat hare algemeene richting
door de meerderheid van de kiezers behoort te worden goedgekeurd, maar dat bovendien geen zijner leden door een af keurend votum van een der distrikten mag getroffen zijn.
Intusschen bewijst de geschiedenis van het kabinet-Van
Houten dat wij ons tegenwoordig met zoodanige kiesche
viezevazen niet meer afgeven. De bovendrijvende groep in de
vertegenwoordiging wijst de ministers aan, hare ambtenaren,
zonder zich te bekommeren wanneer ergens in het land een
hunner zijn populariteit als afgevaardigde heeft verspeeld. Wellicht zou een door tradities van burgerlijke demokratie geïnspireerde meerderheid er anders over denken, en terugkeeren
tot de stellingen door Mr. van Houten aanbevolen maar niet
toegepast. Eene moedwillig reaktionnaire klassepolitiek, echter,
mag niet en behoeft niet overdreven gevoelig te zijn. Bij de
kamermeerderheid van 1894 bevond Van Houten zich in
Abrabams schoot, en de stemming in Groningen werd gelaten
voor wat zij was : de meening van één enkel distrikt.
De praktische bezwaren, zeiden we, hernemen al hunne
kracht. Het geval van den Heer van Houten is een sprekend
bewijs. Verlangen de ministers, als ambtenaren van de Kamer,
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griffiers met een anderen werkkring en een hooger traktement;
verlangen zij niet meer voor hunnen persoon de sanktie welke
het mandaat van afgevaardigde geacht wordt te verleenen,
dan is het ongetwijfeld beter dat zij niet naar het mandaat
komen dingen. Blijft de Kamer onverschillig wanneer in een
belangrijk tijdsgewricht iemands kiezers hem hun vertrouwen
ontzeggen, dien zij eenmaal als een geschikt ambtenaar met
het hare wil bekleeden, dan is het wenschelijk dat tusschen
ambtenaren en kiezers van geen vertrouwen meer wordt
gesproken. De Kamer benoeme de hoofden der departementen
van algemeen bestuur buiten de Kamer, voor het minst worde
bepaald dat geen ministers leden van de Kamer mogen zijn.
Dan zal het elkander overreiken van de portefeuille, in welke
een afdeeling voor geldswaardige papieren niet is vergeten,
tot het verleden behooren. Distriktsbelangen als minister te
verschoonen, door wie als kamerlid op distriktskiezers hoopt,
niet meer tot de verleidingen van het departementshoofd. En
een einde zal zijn gemaakt aan de macht van het ministerie
om zoovele stemmen voor wetsontwerpen af te geven als het
leden telt.
Deze en andere bezwaren, ten slotte, blijken aanstonds
zeer weinig te beduiden in tijden die voor Nederland geweest zijn. Bestaat er bij de bourgeoisie een opgewekt
leven ; anders gezegd, heeft zij nog te strijden tegen een
groep boven haar, is zij nog onbetwist en onweersproken de
leidende klasse die eenige aandacht wijden kan ook aan de
belangen van de niet vertegenwoordigde massa, en om gewichtiger dan persoonlijke redenen in partijen is verdeeld ; dan
vallen de bezwaren die genoemd zijn, zoo niet geheel weg,
dan toch in het niet bij de grootere voordeelen. Dan is het
onmogelijk dat anderen dan erkende partijleiders aan het bewind komen, wien het recht niet kan worden ontzegd als
afgevaardigden het verband met hunne geestverwanten te
blijven onderhouden. Bij hunne zwaardere taak en hoogere
verplichting, kan de verleiding om zich voor een distrikt
bovenmatig te interesseeren, buiten rekening worden gelaten.
Indien Van Houten in Groningen viel en in Amsterdam niet
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weer op de been kwam Thorbecke werd minder door eenig
distrikt, dan het distrikt door Thorbecke gekozen. De clubgeest die men thans vreest, heet in den bloei van het burgerlijke parlementarisme: ministerieele homogeniteit.
IX.
De Kamer benoeme ... voor het minst worde bepaald ....
is het noodig te zeggen dat dit geen wenschen zijn van den
schrijver dezer bladzijden of van zijn partijgenooten ? Zoodanige diep ingrijpende hervormingen van het burgerlijk
parlementaire regeeringsstelsél, komen op het programma der
arbeiderspartij niet voor. Hier is gesproken van het standpunt der burgerlijke demokratie, die met behoud van de
ekonomische grondslagen, het politieke leven wil zuiveren en.
verheffen. Wij, wat ons aangaat, willen heden in en door
het parlement arbeiden aan de vrijmaking van de klasse der
proletariërs ; morgen, zoo noodig, buiten en tegen het parlement. Zeer ' zeker komt ons daarbij de bruikbaarheid van.
de parlementaire instellingen te pas. Maar wij laten ons,
niet in met een strijd voor verbeteringen, die eerst zouden
te bereiken zijn wanneer de bourgeoisie als regeerende klasse
aanmerkelijk was verzwakt. Is het zoo ver, dan zijn, evenals.
vele andere, ook de verbeteringen van het parlementarisme
overtollig geworden, met het parlementarisme zelf. En voor
dien tijd zijn ze onmogelijk. Het ideaal van een op kapitalistische basis volkomen demokratisch geregelde maatschappij
is het onze niet. De burgerlijke samenleving zelve verwijdert
zich van het oude ideaal, en de werkliedenpartijen zouden hun
tijd verliezen met pogingen om haar te doen keeren op den
weg van haar ondergang.
Zoo zoekt men ook op de burgerlijke programma's naar
hervormingen als de hier bedoelde te vergeefs. De eisch
van de onvereenigbaarheid is niet door een partij maar door
een persoon gesteld ; was de utopische gedaante welke depolitieke redakteur van het weekblad De Amsterdammer nu
niet voor de eerste maal gaf aan de kritiek van zijne klas-v

MINISTERS-KAMERLEDEN.

327

genooten. »Het parlementair stelsel schreef hij geeft
de toepassing van de juiste leer, dat het land naar de inzichten
van de meerderheid der bevolking (kiezers) moet geregeerd
worden." Maar wat, vroeg hij, »wat heeft dit nu uit te
staan met het dwaze, o. i. ongeoorloofde verlangen van zekere
politieke mannen, ministers, om zich tegelijk te belasten met
een portefeuille en een mandaat als afgevaardigde eenvoudig om van dit laatste profijt te trekken, hetzij als verzekering tegen ongelukken, hetzij als een volmacht om voor
eigen voordrachten te stemmen ? Van het ftrinciieele bespeuren wij daarbij niets. Daarom wanneer wij deze grooie en
rinciJieele voordeelen samenvatten onder den naam van
denkbeeldige voordeelen, gelooven wij het Vaderland ten
volle recht te hebben gedaan - .." i)
Het Vaderland, namelijk, had de beteekenis van de demokratische theorie der vereenigbaarheid naar het gevoelen van
de oudere radikalen, willen handhaven tegenover het betoog
van de praktische nadeelen. Het artikel van den bekwamen
redakteur is een leerzame bladzijde over de kwestie uit een
staatsrechtelijk oogpunt. Doch op de realiteit, meen ik, is
het minder toepasselijk dan de nuchtere aanmerkingen van
zijn bestrijder. Wie nu een leerstuk van een kwarteeuw
geleden wil gevolgd zien, moet aannemen dat de omstandigheden sedert niet veranderd zijn. Maar mag men in dit
geval van deze onderstelling uitgaan ? »Als er iets waar is
in de opvatting, zeide de schrijver in het Vaderland, 2) dat
zij die zich een eerste plaats in de Kamer hebben weten te
veroveren, in den regel ook wel het best voor den parlementairen arbeid berekend zijn, en dat de eerste onzer politieke
mannen hooger eerzucht kennen dan met verwaarloozing van
's lands belang elkander af te breken, dan heeft ook recht
van bestaan de meening, dat het een landsbelang is de leiders te behouden in het Parlement." Men kan den schrijver
toegeven dat in deze opvatting iets waars is, maar niet zooi) N. van 5 September 11.
N. van 29 en 3o Augustus.

2)
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veel als noodig ware om zijn geheele stelling te redden. De
bekwaamheid daargelaten, is juist de meenitlg dat in de
tegenwoordige ekonomisch-politieke omstandigheden de mogelijkheid van de kombinatie en de praktijk van de kombinatie
verderfelijk zullen werken. En zoo vindt men in het Vaderland alle oude, goede, degelijke demokratische argumenten
terug, waaraan niets ontbreekt dan de toepasselijkheid.
De redakteur van De Amsterdammer, daarentegen, verwerpt deze argumenten, zonder, naar het schijnt, te gevoelen
dat zij vroeger volkomen aannemelijk waren. i) Zegt men
dat zij voor vijfentwintig jaar reeds waren verouderd ; dat de
burgerlijke politiek toen reeds de vereenigbaarheid niet had
kunnen verdragen, wij antwoorden dat zij verlangd werd door
een althans theoretisch zuivere demokratische richting. Maar
het mag als een aardig voorbeeld van de wijze waarop de
bourgeoisie hare geschiedenis schrijft, worden aangeteekend,
dat de radikaal van 187o evenmin den radikaal van 1 848
begreep, als de beoordeelaar van thans zijn voorganger van
1870 verstaat. Zij hebben alle drie gelijk gehad en hebben
elkander achtereenvolgens bestreden. Hier is iets gezegd van
de manier waarop burgerlijke ideëele stelsels in de wereld
komen, en van die manier is niet het minst opmerkelijke dat
de verbreiders en dragers het zelf niet weten.
Sept. '97•
i) ,0m deze redenen betreuren wij de nieuwigheid, waarvan mr. Van Houten
de waardige peetvader mag heeten. Men had haar voor dien grooten politicus
behooren over te laten, enz." (Weekbl. De Amsterdantiner v. 5 September, bl. 2.)
Maar toen de Heer van Houten er in 1872 mee^ voor den dag kwam, was de
toepassing van de vereenigbaarheid even goed een radikale eisch als thans het
verbod. Ook was het kamerlid Van Houten nog niet groot in den zin waarin
hij het later is geworden.

DR. CH. M. VAN DEVENTER
EN
LAVOISIER'S ZOOGENAAMDE PLAGIATEN.
Een woord tot verweer
DOOR

DR. V. D. HORN V. D. BOS.

Onder den titel: »Lavoisier's zoogenaamde Plagiaten" heeft de
schrijver, aan het hoofd van dit artikel genoemd, in het Maartnommer van dit Tijdschrift, naar aanleiding van mijn prijsvraag,
eenige bladzijden aan den grooten scheikundige der vorige eeuw
gewijd. Na eene inleiding, waarin die verhandeling in enkele trekken
wordt besproken, wenscht de kundige schrijver Lavoisier te eeren
door het wegnemen van een oneer. »Want" — zegt hij — »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 toegeschreven, door anderen
verricht."
Ik zou deze quaestie — op zich zelf van weinig wetenschappelijk
belang — hebben laten rusten, indien Dr. v. Deventer mij niet als
»de(n) Hollandsche(n) aanklager" in deze aangelegenheid had voorgesteld, en erger, indien hij mij, ten opzichte van een punt, niet had
beschuldigd van »klakkeloos te concludeeren."
Ik ben mij echter niet bewust in die qualiteit te zijn opgetreden,
nog veel minder, mij te hebben schuldig gemaakt aan de zonde,
waarvan hij mij beticht. Daarom een woord tot verweer.
Vooreerst dit. 't Is waar, in mijne prijsverhandeling omtrent het
aandeel, dat de Fransche, Engelsche, Duitsche en Zuid- en NoordNederlandsche scheikundigen hebben gehad in het tot algemeene
erkenning brengen van het systeem van Lavoisier, met aanwijzing
van het ten dezen bestaande verschil, heb ik er op gewezen, dat L.
zich ten opzichte van sommige ontdekkingen te veel op den voorgrond plaatste, niet altijd genoegzaam deed uitkomen welk aandeel

33 0DR. CH. M. VAN DEVENTER EN
anderen in het bijeenbrengen van het materiaal, waarop dat stelsel
steunt, hebben gehad. Doch, waar ik dit deed, heb ik Lavoisier
nooit beschuldigd dit opzettelijk te hebben gedaan. Alleen heb ik
mij over die houding verbaasd, zooals Dr. v. Deventer er zich over
verbaast, dat L., voor zoover hem bekend is, nergens Black noemt
als den man, die de notie »latente warmte" invoerde. Verder heb
ik beproefd de oorzaak van die houding op te sporen. Mij dunkt
dit was plicht. En als ik dan ten slotte na zulk een onderzoek een
besluit trok, dan steunde dit op goede gronden. Tegenover L. heb
ik mij niets te verwijten. In vereering van dezen grooten scheikundige wil ik voor Dr. v. Deventer niet onderdoen. Mijne verhandeling
is daarvan een sprekend bewijs. En dat hij het recht niet heeft om
mij te beschuldigen in sommige gevallen klakkeloos een besluit te
hebben getrokken, hoop ik aan te toonen.
Vooraf een paar opmerkingen naar aanleiding van het stuk zelf
van Dr. v. Deventer. In twee punten treedt hij zeer beslist op. Het
zijn die, waar hij . Lavoisier's houding verdedigt tegenover Marggraff
,en tegenover Black. In twee andere : die van de samengesteldheid
van het water en de ontdekking van de zuurstof is hij omzichtiger.
Bij de bespreking van die laatste punten doet hij mij denken aan
een handig pleitbezorger, die met groote gevatheid van alle omstandigheden en feiten partij trekt om zijn client vrij te pleiten. Onge twijfeld een loffelijk streven. Of de rechters zich echter zullen laten
vermurwen om dien client vrij te spreken, als de verdediger uit die
omstandigheden en feiten ten slotte toch geen ander besluit weet te
trekken dan : dat de quaestie zeer ingewikkeld is, dat hij den indruk
krijgt, dat hij gelooft, dat hij vermoedt, dat het zeer waarschijnlijk is,
enz., ben ik zoo vrij te betwijfelen.
En nu de feiten zelf. De quaestie-Marggraff laat ik rusten, daarover
heb ik mij niet uitgelaten. Alzoo vooreerst de quaestie-Black. Hieromtrent zegt Dr. v. Deventer : »Het is bedroevend, dat de quaestie
bestaat : Want hoe kan men eerlijker beoordeelaar zijn dan Lavoisier,
hoe kan men bij zijn tijdgenooten beter zijn doel bereiken dan door
het tot erkenning brengen van eene groote bewondering, en dan nog
moet men het verwijt hooren van niet te willen erkennen en waardeeren? En zoo is het Lavoisier gegaan." Het verwijt aan mijn
adres, in dit citaat opgesloten, alsof ik Lavoisier's eerlijkheid in twijfel
trek, werp ik van mij. Hier noch elders is zulks geschied. Het heeft
mij alleen verwonderd, dat L. aanvankelijk de groote strekking, de
eigenlijke beteekenis van Black's ontdekking niet genoegzaam heeft
doorzien. Voor mijn gevoel is het niet voldoende, dat hij Black
beschouwde --- zooals Dr. v. Deventer tweemaal citeert — »Comme
l'introducteur de fair fixe dans la chimie." Dit compliment raakt de
kern van de zaak niet. Black deed veel meer dan het koolzuur in
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,de scheikunde introduceeren. In zijn onderzoek omtrent de causticiteit der alkaliën heeft hij proefondervindelijk bewezen, dat de aard
eener stof niet af hangt van een denkbeeldig lichaam, van het phlogiston, maar van een nauwkeurig te omschrijven bestanddeel, waarvan
de aan- of afwezigheid door Bewegen kan worden aangetoond. In dit
op-zij-zetten van een zuiver phlogistisch en het invoeren van een
tegenovergesteld begrip, alsmede in het toepassen van de balans als
middel om de aan- of afwezigheid van een gasvormig product op te
sporen en aan te toonen, ligt de groote beteekenis van Black's ontdekking. Bij het opstellen van zijne verbrandings- en oxydatietheorie
is Lavoisier volkomen denzelfden weg ingeslagen. Hij is Black gevolgd.
Black was zijn voorganger, zijn leermeester, zooals hij trouwens
— maar veel later — zelf erkende (z4 Juli 1790). Had Lavoisier dit
eerder gedaan, de quaestie zou niet bestaan. Dit is echter niet
geschied. »Maar" — zegt Dr. v. Deventer — »het heeft Lavoisier
blijkbaar groote moeite gekost om den Schotschen scheikundige te
begrijpen, en hij was uitermate verheugd, toen hij in eene verhandeling
van een Duitsch geleerde, Jacquin, een overzicht aantrof van Black's
leer, van veel grooter helderheid, dan hij het bij Black zelf gevonden
had. Maar er is geen sprake van, dat hij daarom Black's verdienste
heeft miskend." Gaarne wil ik op gezag van Dr. v. Deventer aannemen, dat Lavoisier Black eerst nà Jacquin's verhandeling (1769)
heeft begrepen. Maar hierdoor wordt Lavoisier's positie niet sterker.
Want, wat voor Jacquin duidelijk was, moest, dunkt mij, ook voor
Lavoisier duidelijk genoeg zijn. En als hij door Jacquin zoo goed
is voorgelicht, dan is het des te vreemder, dat hij, die reeds
in 1772 en 1774 de grondslagen van zijne verbrandings- en oxydatietheorie had gelegd, grondslagen, die op soortgelijke proeven steunden
als die, welke Black deed ten opzichte van de causticiteit der
alkaliën, dat hij in zijn "Opuscules physiques et chiriques," 1 774)
vijf jaar nà het werk van Jacquin verschenen, wel de boomen,
maar niet het bosch zag; dan is het des te vreemder, dat hij, die
zestien jaar later aan Black schreef: »Plus confiant dans vos idées
que dans les miennes propres„ accoutumé à vous regarder comme
mon maitre etc," van dat vertrouwd-zijn met Black's denkbeelden
in zijn Opuscules zoo weinig blijk gaf. Voor mij is die houding
onverklaarbaar. En daarom schreef ik in mijne verhandeling : > Wat
hiervan de oorzaak is, is moeilijk te vatten. Heeft Lavoisier, door
Black's proeven op den achtergrond te dringen, zich zelf op den
voorgrond willen plaatsen ? Of was hij onder de samenstelling van
zijn Opuscules niet genoegzaam van de groote strekking van Black's
merkwaardige ontdekking doordrongen ? Het een zoowel als het
andere is mogelijk. Het laatste houden wij echter voor het meest
waarschijnlijke. Uit zijn Laboratorium-register van 1 773 en 1775 blijkt
althans, dat hij meer geneigd was om zich op het standpunt van
(
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Meyer, dan op dat van Black te plaatsen." Van dit oordeel neem
ik na de bovenstaande toelichting geen woord terug.
Het tweede punt, dat ik te- bespreken heb, is de ontdekking van
de samenstelling van het water.
Had de schrijver van »Lavoisier's zoogenaamde Plagiaten" over deze
quaestie even gematigd zijn oordeel gezegd als over de voorgaande,
ik ` zou mij bepaald hebben de belangstellenden te verwijzen naar
mijne verhandeling, het aan de onpartijdige on onbevooroordeelde
lezers overlatende, wie van ons beiden het recht aan zijn zijde heeft.
Maar Dr. v. Deventer heeft dit niet gedaan. In zijn oordeel over
dit tweede punt heeft hij een blaam op mij geworpen, die ik niet
op mij mag laten rusten. Hij beschuldigt mij namelijk: »klakkeloos i)
tot het plegen van grof plagiaat te hebben geconcludeerd. 2) Laat
ons zien, of hij daartoe het recht heeft. Vooraf dit. Als men iemand
beschuldigt klakkeloos iets neer te schrijven, dan krijgen anderen
allicht den indruk alsof er niet veel studie van het onderwerp is
gemaakt. Dit nu is beslist onwaar. Zorgvuldig heb ik alles verzameld, wat op dit onderwerp betrekking heeft. Niet enkel heb ik
de inzichten van Kopp, maar ook die van den nieuwsten tijd, die
van Thorpe en Berthelot, vermeld, bovendien heb ik gebruik gemaakt
van het Laboratorium-register van Lavoisier.
En nu de quaestie zelf. Met het even gemelde register tot gids
heb ik vooral op twee punten de aandacht gevestigd. Het eerste
punt is dit. Van 1774 tot 1781 heeft Lavoisier alleen, of met medewerking van Bucquet en Gingembre, verschillende proeven genomen
om het verbrandingsproduct der waterstof te leeren kennen en, toen
hij niet vond, wat hij zeker dacht te zullen vinden, gaf hij zijne verwondering daarover in de volgende woorden te kennen : »Deze uitkomsten verrasten mij des te meer, omdat ik vroeger had ontdekt,
dat bij elke verbranding een zuur gevormd werd ; dat dit zuur zwavelzuur was, als men zwavel verbrandde, phosphorzuur, als men
phosphorus verbrandde, vaste lucht, als men koolstof verbrandde,
en omdat de analogie er mij ongemerkt toe gebracht had om te
besluiten, dat bij de verbranding van waterstof eveneens eei zuur
gevormd moet worden." 3) Hieruit trok ik het besluit, dat uit deze
aaneenschakeling van proeven niets anders blijkt, dan dat Lavoisier,
door zijne theorie op een dwaalspoor gebracht, er geenszins aan
dacht, dat water het verbrandingsproduct der waterstof kon zijn.
Had hij daaromtrent eenig vermoeden gekoesterd, ware dit het einddoel zijner proeven geweest, hoe licht had hij dan uit de betrekkelijk
1) Ik cursiveer.
2) Bladz. 62.
3) Prijsvraag 143•
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aanzienlijke hoeveelheid water, welke bij die verschillende proeven
te voorschijn kwam, het juiste spoor ontdekt. Doch Lavoisier's
gedachten werden zoodanig in beslag genomen door de overtuiging,
dat verbranding met zuurvorming gepaard ging, dat hij geen oog
had voor andere verschijnselen. i) Het tweede punt is dit. Na 1781
doet Lavoisier — blijkens hetzelfde register — geen enkele proef
meer om het verbrandingsproduct der waterstof op te sporen, doch
komt dan den 24 juni 1783 op eens voor den dag met het bekende
experiment, dat hij op de volgende wijze beschrijft : » On a combine
dans une cloche, en présence de MM. Blagden, du (illisible), de
Laplace, Vandermonde, de Fourcroy, Meusnier, Legendre, de fair
déphlogistiqué, et de fair inflammable, tiré du fer par l'acide vitrio lique etc.... On peut évaluer à 3 gros la quantité d'eau; on
aurait du retirer i once i gros 12 grains d'eau. Ainsi il faut supposer une perte de deux tiers de fair ou qu'il y ait perte de poids." 2)
Tusschen deze proef en die van 1781 ligt dus eene tijdruimte van
twee jaren, waarin door Lavoisier, met betrekking tot dit voor zijne
theorie zoo gewichtige punt, niets is gedaan. Nu is het in het algemeen zeer wel mogelijk, dat men een onderzoek zonder eenige aanleiding hervat, dat men voor eenigen tijd staakte, omdat de uitkomsten
toen niet aan de verwachting beantwoordden; het is zelfs mogelijk, dat
men op eens zonder eenige oorzaak licht ziet, waar geruimen tijd
duisternis heerschte, maar voor Lavoisier kan in dit geval die mogelijkheid moeilijk gelden. Er bestond voor hem wel degelijk aanleiding om het onderzoek naar het verbrandingsproduct der waterstof
op nieuw ter hand te nemen ; er was wel degelijk een oorzaak, waardoor hij de oplossing van het vraagstuk vond, dat hij vroeger niet begreep.
Zij was deze : Sedert het voorjaar van 178,3 waren de j)roez'en van

Cavendish in de wetenschappelijke wereld -- dus ook aan Lavoisier -bekend. Zelfs Berthelot, die in deze quaestie partij trekt voor Lavoisier,
erkent dit feit. En daarom antwoordde ik met Thorpe op de vraag:
wie heeft Lavoisier hier den weg gewezen ? Cavendish. Dit zijn de
feiten. Is dit nu klakkeloos tot het plegen van grof plagiaat concludeeren ? Dr. v. Deventer weet wel beter. Maar zijne vereering voor
Lavoisier is zoo grenzeloos, dat hij de feiten, die tegen hem pleiten,
niet ziet of uit hun verband rukt. Want, om de beschuldiging te mijnen
opzichte waar te maken, zegt hij : DDr. 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; hij zelf vermeldt den brief van Laplace,
i) Prijsvraag 143.
Berthelot, La Révolution Chimique, 293.

2)
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waarin deze vlak na het beroemde experiment aan een collega mededeelt, hoe Lavoisier en hij de proef van Cavendish herhaald i)
hebben." 2) Wat hier uit mijn werk wordt aangehaald, is volkomen
in een
juist; ik heb inderdaad een en ander vermeld, maar .. ....in
geheel ander verband, dan waarin Dr. v. Deventer het gebruikt. Nu
zou ik hem wederkeerig kunnen toevoegen, wat hij ook mij, ten
opzichte van dit punt, verwijt : »in deze beschuldiging komt al zeer
merkwaardig uit, hoe weinig kritisch Dr. v. Deventer is," maar ik doe
dit niet. Ik houd niet van scherpe uitvallen, als ik weet, dat een
ernstig man aan het woord is ; »dwalen is menschelijk." Ik bepaal
mij dus tot de zaak ; en die is deze. De eerste zinsnede, waarin
ik zeg, dat Lavoisier en Laplace met geen enkel woord de ontdekkingen van Cavendish en Watt vermelden, slaat op de mededeeling van Lavoisier betreffende zijn proef van 24 Juni 1 783,
en de brief van Laplace aan zijn collega de Luc dient als bewijs,
dat zij wel degelijk met de proeven van Cavendish bekend waren,
toen zij de hunne deden. Waartoe anders het woord : herhalen. Hetzelfde geldt voor de uiting van Lavoisier. Hadden Lavoisier en Laplace de proeven van Cavendish bij hun eerste bericht, dat van
24 Juni 1783, vermeld, de quaestie zou niet bestaan. Dit is echter
niet geschied. Zij deden dit eerst later, waarschijnlijk door de omstandigheden daartoe gedrongen. De proeven van Cavendish immers
waren in de wetenschappelijke wereld algemeen bekend en van te
ingrijpenden aard om ze weg te cijferen. Dat Laplace — volgens
Dr. v. Deventer — vlak na het experiment, d. w. z. vier dagen later, den
28 Juni, in zijn brief aan de Luc het aandeel van Cavendish erkende,
is zeer zeker te prijzen, maar verandert aan het bovenstaande
feit zelf niets. Voor mijn gevoel zou het echter aangenamer zijn,
als Lavoisier het even spoedig en even onomwonden en overeenkomstig de feiten had gedaan als Laplace. Maar dit is niet het geval.
Ter wille van de waarheid, en om niet opnieuw verkeerd begrepen
te worden, veroorloof ik mij de vrijheid hierop een weinig dieper in
te gaan.
Naar aanleiding van de samenstelling van het water bericht Lavoisier tweemaal over Cavendish. Het eerste bericht is van 12 November
1783. Men vindt het in eene verhandeling op dien datum in de
Academie van Wetenschappen gelezen en waarvan een uittreksel
voorkomt in het Journal de Physique van December van dat jaar.
Hier zegt Lavoisier, na vooraf aan zijne mislukte poging met Bucquet
te hebben herinnerd (zie boven) het volgende : »M. Cavendish a fait
la même remarque en Angleterre, et íl a de plus observé, en opérant
dans des vaisseaux secs qu'il se déposoit sur les parois une portion
i) De cursiveering is van Dr. v. Deventer.
Bladz. 62.
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d'humidité sensible." Het tweede bericht is het officieele stuk, waarin
dé oorspronkelijke proef met de volgende woorden is opgeteekend : Y)
» Ce fut le 24 Juin . 17 83 que nous f imes cette expérience, M. Laplace
et moi en présence de M.M. le Roi, de Vandermonde, de plusieurs
autres académiciens, et de M. Blagden, aujourd'hui secrétaire de la
Société royale de Londres : Ce dernier nous apprit que M. Cavendish
avait déja éssayé, à Londres, de bruler de fair inflammable dans
des vaisseaux fermés, et qu'il avait obtenu une quantité d'eau trèssensible." Naar aanleiding van deze berichten merk ik op : ten eerste,
dat L. eerst vier maanden na het oorspronkelijk experiment Cavendisli'
aandeel vermeldt; ten tweede, dat hij het hier doet voorkomen, alsof
hij eerst den 24 Juni van Blagden verslag omtrent Cavendish' proeven
ontving, en ten derde, dat hij hier alleen melding maakt van een
aanmerkelijke hoeveelheid water. De beide laatste punten zijn niet
in overeenstemming met de feiten. Want, zooals ik boven reeds
opmerkte, waren Cavendish' proeven sedert het voorjaar van 1783
in de wetenschappelijke wereld bekend. Bovendien had Blagden
Lavoisier reeds eenige dagen te voren daaromtrent ingelicht en daarbij
uitdrukkelijk gezegd, dat het gewicht z'an het gevormde water niet dat
van de aangEwenae gassen overeenstemde. Dat is geheel iets anders
dan »une portion d'humidité sensible," of »une quantité d'eau très-sensible," en zelfs heel wat meer dan de uitkomst van Lavoisier's
proef, waarbij het gewicht van het gevormde water slechts werd
geschat, en een gewichtsverlies van twee derde moest worden geconstateerd. »Maar" — zegt Dr. v. Deventer verder — »er is reden om
te gelooven, dat Blagden in zijn brief (aan Crell) niet geheel nauwkeurig is geweest. Hier poog ik niet de goede trouw van den eerzamen secretaris van de 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 behooren." Dat Dr. v.
Deventer niet aan de goede trouw van Blagden twijfelt, doet mij:
genoegen. Dit punt kan ik dus laten rusten. En wat zijn geloof aan
kleine vergissingen betreft, dit wil ik hem gaarne laten. Hierdoor
wordt de hoofdzaak niet aangetast. En voor mij is de hoofdzaak nog
altijd : of Lavoisier kennis droeg van Cavendish' experimenten en of
Blagden zich niet in de aan Lavoisier medegedeelde feiten heeft
vergist. En hieraan behoeft men niet te twijfelen. Geen van de aanwezigen op de bijeenkomst van 24 Juni ten huize van Lavoisier, noch
op die in de Academie van Wetenschappen heeft ooit tegen den
inhoud van Blagden's brief aan Crell geprotesteerd of de prioriteit
voor Lavoisier en Laplace opgeëischt.
Ten slotte nog dit. Toen Kopp de geschiedenis van de ontdek1)

Mém. de 1'Acad. royale des Sciences. Paris 1784. 468. Oeuvres Compl. II. 334.

336DR. CH. M. VAN DEVENTER EN
king van het water schreef, was hem het Laboratorium-register van
Lavoisier onbekend. Raadpleegt men nu dit register, dan komt men
tot hetzelfde besluit als waartoe Kopp, door middel van andere
bronnen, is gekomen. Kopp bewees, dat Lavoisier omtrent de ontdekking van Cavendish was ingelicht. Het register brengt aan het
licht, dat L. tot 1781 het spoor geheel bijster was en sedert dien,
tot op het oogenblik, waarop hij eensklaps met de ontdekking voor
,den dag komt, geen enkele proef in die richting meer heeft gedaan.
Met deze toelichting meen ik mij genoegzaam te hebben gezuiverd
van de blaam, die Dr. v. Deventer, naar ik hoop, uit een te ver
gedreven vereering van Lavoisier, op mij heeft geworpen. Het overige
gedeelte van zijne aanklacht ga ik stilzwijgend voorbij. Niet omdat
ik het met hem eens ben, maar omdat ik het, de hoofdzaak niet
rakend, van ondergeschikt belang acht. Zij, die echter in deze quaestie
belang stellen, verwijs ik naar mijne verhandeling en naar eene van
den laatsten tijd, waarin deze aangelegenheid opnieuw ter sprake is
gebracht en waarin nieuwe bewijzen voor mijn gevoelen zijn bijeengebracht. i)
Omtrent de quaestie van de ontdekking der zuurstof kan ik, evenals
Dr. v. Deventer, kort zijn, wijl hij zelf erkent, dat Scheele en Priestley
Lavoisier vóór zijn geweest, terwijl L. zich zelf toch medeontdekker
noemt. Met deze bekentenis zou ik de quaestie afgedaan kunnen
beschouwen, ingeval Dr. v. Deventer geen twijfel had geopperd aangaande de bewijskracht van een tweetal punten, door mij te berde
gebracht om mijn gevoelen in deze aangelegenheid nader toe te lichten.
Het eerste punt betreft het feit, dat Lavoisier vóór i November
1 774 door Priestley zelf, tijdens zijn verblijf te Parijs, omtrent de
bereiding en eigenschappen der zuurstof is ingelicht. Het tweede
punt heeft betrekking op het feit, dat L. door zijn te Londen wonenden
vriend, Magellan, voortdurend op de hoogte werd gehouden van hetgeen in Engeland op scheikundig gebied voorviel. Laat ons zien of
Dr. v. Deventer recht heeft om aan de bewijskracht dezer punten te
twijfelen. Vooraf echter dit. Zoo dikwijls als anderen en ik de
geschriften van L.'s tijdgenooten citeeren, tracht Dr. v. Deventer
daarvan de bewijskracht door allerlei onderstellingen te verzwakken.
Tegenover de besliste uitspraken van Lavoisier's tijdgenooten, die
door geen hunner zijn gewraakt, plaatst hij allerlei vage uitdrukkingen en meeningen. In de water-quaestie doet hij dit ten opzichte
van Blagden ; in de zuurstof-quaestie ten opzichte van Priestley
i) Dr. G. W. A. Kahlbaum und Aug. Hoffman, Die Einführung der Lavoisier'schen
Theorie im besonderen in Deutschland. Uber den Antheil Lavoisier's an der Feststellung der das Wasser zusammensetzenden Gase. Monographi een aus der Geschichte
der Chemie Heft, I. i5o—i65.
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opnieuw. Het valt mij echter niet moeielijk om ook hier het bewijs
te leveren, dat zijn gevoelen niet houdbaar is. De zaak is deze.
Tweemaal bericht Priestley, dat, hij vóór i November 1774 zijne ontdekking van de zuurstof aan L. heeft medegedeeld. Volgens het
eerste bericht sprak hij L. en anderen verscheidene malen over die
ontdekking. Volgens het tweede bericht slechts eenmaal. Wat Dr. v.
Deventer hier bericht, is in alle opzichten volkomen waar. Beide
berichten heb ik trouwens in hun geheel geciteerd. Maar, nu wil ik
toch aan eiken onpartijdigen beoordeelaar vragen, of dit verschil in
die beide mededeelingen een reden kan zijn om met Dr. v. Deventer
te gelooven, dat Lavoisier in onschuld en billijkheid zich zelfgeheel
of ten deele kon beschouwen als iemand, die zonder Priestley te
kennen, het gas zelf vond, althans als iets bijzonders herkende ? Of
dit verschil ook maar eenigermate de bewijskracht van Priestley's
getuigenis kan verzwakken ? Wat mij betreft, ik moet beide vragen
zeer stellig ontkennend beantwoorden. Het gaat mijn begrip te boven,
hoe dit verschil Dr. v. Deventer dwingt tot de veronderstelling, dat
Lavoisier ook uit zich zelf de zuurstof zou hebben ontdekt.
Aangaande het tweede punt zegt hij : »indien Lavoisier dus al iets
van Priestley - heeft opgestoken, veel meer dan het hooren luiden van
een klokje was het niet, den klepel moest hij zelf vinden, want de
berichten van Priestley zelf verbieden ons te gelooven, dat Lavoisier
van de zuurstof zou hebben gehoord door hun gemeenschappelijken
vriend Magellan, gelijk de Hollandsche aanklager mogelijk schijnt te
achten." i) De oningewijde, die dit citaat leest, krijgt al licht den
indruk, dat de door mij aangehaalde mededeeling van Magellan niet
veel te beteekenen heeft, of, volgens de nomenclatuur van Dr. v.
Deventer klakkeloos is neergeschreven. Laat ons zien, wat daarvan
is. In mijn prijsvraag citeerde ik uit Grimaux het volgende : »Un de
ses amis (de Lavoisier) qui habitait Londres, Magelhaens ou Magellan
de la famille du célèbre navigateur, lui envoyait bus les méinoires des

sciences qui ftaraissent en Anglelerre et le tenait au courant des découvertes de Priestley." 2) Wie is nu Grimaux? Grimaux is een van de
nieuwste en meest betrouwbare biographen van Lavoisier, een die
zijn bescheiden heeft geput uit Lavoisier's briefwisseling, handschriften,

familiepapieren en andere onuitgegeven documenten.
Wil Dr. v. Deventer aan de geloofwaardigheid van zulk een geschiedvorscher twijfelen, hij moet het weten, maar ik zal het voorloopig
niet doen. Ik houd het wel degelijk voor mogelijk, dat Lavoisier door
Magellan omtrent de zuurstof kan zijn ingelicht. En in deze meening
heeft Berthelot mij nog versterkt. In zijn Révolution chimique erkent
i) Bladz. 69.
E. Grimaux, Lavoisier d'après sa correspondance, ses manuscrits, ses papiers
de famille et d'autres documents inédits. x888. 5r.
2)
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deze, dat in 't bijzonder tusschen Frankrijk en Engeland, naar aan1 eiding van dit punt, aanhoudend schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling plaats had. Doch het meest afdoende bewijs voor mijne
meening: dat Lavoisier vóór November 1774 van de ontdekking der
zuurstof kennis droeg, is een bericht van hem zelf. Het is bekend,
dat hij in zijn eerste verhandeling, die van Paschen 1775, waarin hij
over de zuurstof spreekt, geen melding maakt van hetgeen Priestley
reeds te dien aanzien had verricht, zelfs zijn naam niet noemt. Zijne
t ijdgenooten schijnen hem het onbillijke hiervan onder het oog te
hebben gebracht. In de verhandeling van 20 April 1776: >sur l'existance de l'air dans l'acide nitreux," leest men althans het volgende:
» peut-être rigoureusement parlant, n'est il aucune de ces éxpériences
dont M. Priestley ne puisse réclamer la première idée, mais comme
les mêmes faits nous ont conduits à des résultats diamétralement
opposés, j'espère que si on me rej5roche d'avoir emj5runté des preuves
aux ouvrages de ce celèbre physicien, i) on ne contestera pas du moins
mon droit sur les conclusions que j'en ai déduites." Aan dit citaat
heb ik alleen dit toe te voegen . Van den eenen kant blijkt er uit
dat ook Lavoisier's tijdgenooten van oordeel waren, dat hij zich ten
opzichte van sommige ontdekkingen te veel op den voorgrond
plaatste ; van den anderen kant versterkt het mij in mijn gevoelen -re eds in mijn prijsvraag geuit — dat Lavoisier dit niet opzettelijk
deed, maar alleen omdat hij eene ontdekking eerst dan voltooid
achtte, als zij in zijn systeem paste en volgens antiphlogistische
begrippen was verklaard.
i) Ik cursiveer.
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I.
Scherp ratelend rolde een trein voorbij ; daarna ging het
stommelen van hun wagen dof-dreunend weer gelijkmatig voort.
Het kind sliep door.
Wat lag het kleine ding daar rustig, ineengedoken tegen
het donker-rode trijp, half verborgen onder de zwart-blauwe
reisdeken.
Toch trilden van tijd tot tijd de lange, zwarte, zijachtige
wimpers.
Mooi, die wimpers ; die had ze van haar moeder 1
Sedert Woerden scheen ook Irma in een lichte sluimering
verzonken. Ravens was er een beetje geknakt door geweest,
dat zij, midden in het gesprek, het hoofd achterover gebogen
en de ogen gesloten had. Nog maar een drie kwartier kon
het heerlik » tête à tête" duren ; dan ... ja, wie weet wanneer
en hoe zij elkander terug zouden zien.
Hij wist nog zo weinig van haar leven af.
Te Arnhem had hij de kondukteur een fooi gegeven, om
onbeluisterd met haar te kunnen praten en nu ... maar ...
misschien was ze moe.
. Waarin toch wel de zonderlinge bekoring school, die zij meer
en meer op hem oefende?
Meer en meer ? Ja, ... meer en meer ; maar ... toch niet
aanhoudend.
Op dit ogenblik bijvoorbeeld liet zij hem haast weer- even
onverschillig, als toen hij haar voor 't eerst ontmoette.
22
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Dat vond hij naar en hij vroeg zich af, wat er de reden
van kon zijn?
Kwam 't, doordien hij nu de fluwelig-blauwe ogen niet zag?
Het glanzige, kastanje-bruine haar was toch heel mooi ; het
melk-blanke teint verrukkelik en zelfs nu voelde hij lust zijn
lippen op haar voorhoofd te drukken, vlak tegen de gebronsde
kroeshaartjes aan, waar het witte vel nog witter leek dan elders.
't Is waar, het ovaal van het gelaat was erg spits, de gebogen neus % heel groot, de sensuele mond veel te breed, de
borst daarentegen te smal.
Doch 't was niet alleen het uiterlik, wat hem soms zo aantrok,
soms ... afstootte.
't Viel niet te ontkennen, dat zij hem al dikwijls onplezierige,
haast pijnlike indrukken had gegeven, waarvoor hij noch een
reden, noch een oorzaak wist te bedenken.
Gelukkig werden ze altijd weer gauw uitgewist en dan verweet hij zich ze te hebben gekregen ; maar ... die wisselingen
van stemming had hij toch vroeger nooit gekend.
Zouden ze aan hem liggen?
Waarom moest hij ook altijd krietieseren ?
Ware liefde doet dit niet.
Of wel ... wanneer men ouder wordt ?
Onwillekeurig keek hij eens naar buiten.
Grauwe stoomwolken omwervelden de wagen en kronkelden
weg over de grijs-groene weiden. Grazende zwarte en bonte
koeien, plukjes kale boomen, dof-bruine boerewoningen, fletsglimmende slootjes glipten snel voorbij en een parelkleurig
zwerk, flauw gemarmerd met vormloze roze dotjes en bleek
gele strepen, zweefde mee met de staag doorrollende trein.
't Was een lauwe, triestige najaarsdag.

-

Nu waren zij dus in hun beider land ; nu naderden zij de
stad van haar inwoning.
Zou zij hier voor hem blijven, wat zij in de vreemde allengs
voor hem geworden was?

VIJFTIG.341
Hij vond haar lief ... o, zeker ; maar ... was zij op de
keper beschouwd wel ... goedhartig?
Voelde zij wel fijn?
Zij toonde veel genegenheid voor haar vijfjarig dochtertje en
de krietiek had het fijne gevoel in haar kleine novellen geprezen;
maar hij had toch ook opgemerkt, dat haar belangstelling in
kunst zich beperkte tot de iedealisties-erotiese romantiek en dat
zij voor vreemd leed, in 't biezonder voor leed zonder liefde
of voor leed van oude en lelike mensen, vrij onverschillig
was.
Vreemd ... zo'n vrouw 1 Hij had er in zijn leven velen
gekend ... goed gekend ... liefgehad ... en toch ... wat baatte
hem die kennis ? Bleef deze hem nu niet evenzeer een raadsel
als de eerste was geweest voor de dag, waarop hij met haar
gebroken had ? Altijd in de beginne die schijnbare tegenstrijdigheden, waarvan het later blijkt, dat de oplossing zo
dicht voor de hand heeft gelegen. Om mensekennis op te
doen is de liefde blijkbaar een heel slechte bril.
Toch nog zo slecht niet, als men maar niet zelf ... of ...
niet langer zelf ... verliefd is.
Had hij haar dan werkelik lief?
Dat hij die vraag maar niet kon smoren 1 Vroeger was ie
nooit bij hem opgekomen.
Zou zijn kracht van gevoelen verminderd zijn ; ... was hij
al. . . te oud?
En nu deze vraag weer 1
Neen, neen ; als hij zich maar even trachtte voor te stellen,
wat het zijn zou haar weer te moeten verliezen, dan ...
Toch moest ook deze liefde eens ... eindigen. Zou hij
dan ... eerst dan, in het pijnlik opgezweept scherp-zien of in
het verluchtigd en ontgoocheld weer-opleven, ook haar raadsel
doorgronden ?
Een derde vraag, die hem benauwde als het angstviezieoen
van een droom.
Voorheen had hij zich nooit bekommerd om .. , het einde.
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Een trillend gefluit snerpte door de lucht.
Het kind bleef doorslapen ; maar mevrouw den Exter
schrok op.
Ravens keek haar aan en bemerkend, dat zij zijn blik
voelde, ja, in 't zich-omhoog-richten-en-haar-sealskin-j akj eneertrekken, min of meer voor hem ging pozeren, vroeg hij
zich af, waarom zij hem niet liever eens toelachte, of ten minste
zijn blik teruggaf.
En weer wendde hij 't hoofd naar buiten, naar de wervelende rookwolkjes, de voorbijglijdende weiden en het meezwevend zwerk.
Toen begon zij:
» Is het offer te zwaar ?"
Omziende keek hij opeens in haar grote, diep-blauwe ogen
en voelde hij weer zijn lust opkomen om die ogen te zoenen.
Maar hij wist, dat zij daar niet van hield en bedwong
zich dus.
» Welk offer?"
»Wel ... het offer om voor mij naar Holland terug te
keren."
»Eigenlik mag u dat niet eens vragen. Welk offer kan mij
voor u te zwaar vallen? Ik heb je immers gezegd, dat ik
aan niemand en niets meer hecht. Ik houd niet van mijn
land, omdat alles er me neerdrukt : de lucht, de mensen, de
omgang, alles, alles ; dat is waar. In de laatste jaren ben ik
er maar hoogst zelden geweest en nooit langer dan een week
achtereen ; maar nu ik er u zal hebben ..."
De laatste woorden had hij op biezonder innige toon gesproken ; toch liet zij hem niet voortgaan.
» O, denk niet, dat Holland voor mij enige bekoorlikheid
bezit. Het echte Hollandse vind ik zelfs onuitstaanbaar ; maar
het vruchtgebruik van mijn mans erfenis te moeten missen...
neen, dan breng ik nog maar liever de voorgeschreven acht
maanden jaarliks in den Haag door. Vier maanden om te
reizen is ook wel genoeg."
» En als we maar samen kunnen zijn, wat doet de plaats
er dan toe ? ... Niewaar ?"
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»Hou je dan heus van me?"
»Waarom vraag je dat toch zo dikwijls en op zo'n vreemde,
haast ieroniese toon ? Twijfel je er aan, omdat ik al ... zo oud ben ?"
Mevrouw den Exter lachte met haar eigenaardige lach, die
men alleen zien, niet horen kon.
»Z6 oud 1 Ik vind je in de laatste week zeker tien jaar
jonger geworden. Weet je wel, dat je eigenlik een gevaarlik
mens bent."
De schertsende woorden deden Ravens onplezierig aan.
Hij wist niet wat er op te antwoorden, glimlachte dus maar
en zweeg.
»Je hebt weer een paar keer u gezegd. Weet je dat
ook niet?"
»Ongewoonte. We kennen elkander pas acht dagen."
Hij wilde meer zeggen ; maar het schurend remmen leidde
Lijn aandacht af. Een donkere schaduw viel door het raampje
naar binnen. De trein hield met een terugschok stil ; haastige
mensen wemelden achter de ruiten ; het portier werd opengerukt.
» Gouda ... Gouda ... Gouda !"
Met een vlugge greep trok Ravens het deurtje weer toe.
»Wat een mensen!"
» Ga dicht aan het venster zitten ; dan denken ze, dat 't
hier vol is !"
Nogmaals werd het portier geopend ; een kondukteur trad
binnen.
» Naar den Haag, niewaar ?"
Kondukteur, je weet, wat je me beloofd hebt."
»Ja 1
»Ik zal mijn best doen, meneer ; maar wij zijn veel te laat.
Twee treinen worden samengesmolten. U ziet zelf hoe vol 't is."
Ravens drukte hem een tweede geldstuk in de hand ; het
portier viel met een smak dicht en de klink werd van buiten
snel omgewipt.
Nog een ogenblik van spanning en de trein rolde weer voort.
Een mat-rood schijnsel viel naar binnen, glansde over de
blanke vrouwehuid, weerspiegelde in de heldere ogen en
gloeide koperkleurig op het zijige haar. Tegen het bloedrode
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trijp aan vond Ravens haar toch wel degelik mooi. Eensklaps
ging hij aan de overzij naast haar zitten, sloeg zijn arm om
haar schouders en zoende haar op de wang. Zij verroerde
zich niet, zei ook niets, keek strak voor zich uit en liet hem
begaan. Wilde dit zeggen, dat zij een genotvolle sensasie
stil savoereerde?
Behoedzaam lei hij zijn vingers op het leer om haar hand,
drukte 't even zacht, streelde toen haar pols en wreef met
zijn vingertoppen over het koele vel van haar arm.
't Was, als merkte zij niets en lange tijd zaten zij z6,
zwijgend, onbewegelik naast elkander.
Eindelik vroeg hij zacht, met iets hees en tegelijk innigs
in zijn stem:
» Weet je wel, dat je nu al een groot recht ... een onvergankelik recht op mijn dankbaarheid hebt verkregen ? Ja,
heus 1 ... Ik had me in 't hoofd gezet, dat ik van alles en
voor altijd afstand moest doen. Ik voelde me oud. Dat was
een ellendig gevoel ; maar ik trachtte er aan te wennen.
Elke morgen bij het opstaan zei ik tot me zelf:, al weer een
dag en nooit geniet je meer dat heerlike, dat enige, waardoor
het leven waarde heeft. Maar zie ... toen is u gekomen en ..."
Snel het hoofd omwendend keek zij hem recht in het
gelaat.
»Vin je, dat ik koket ben geweest? ... Ik heb je toch
niet aangehaald, hè ?"
Ravens glimlachte, schudde ontkennend het hoofd ; maar
antwoordde niet dadelik. Hij herinnerde zich haar zonderlinge
blikken in het begin van hun kennismaking, het verhaal van
een vreemdsoortige droom, waarin zij hem had gekust, het
verzoek een bundeltje novellen van hare hand eens te willen
lezen, een onmiskenbaar streven om zich dikwijls toevallig
op zijn weg te bevinden en ...
Moest een vrouw haar voorkeur, haar genegenheid dan
verbergen ? Veinzerij is toch geen deugd 1
»Ik heb mijn best gedaan me zo onverschillig mogel.ik
te tonen."
»Waarom? Is 't dan slecht, dat wij van elkander houden?
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Gelukkig is die onverschilligheid je niet goed afgegaan;
anders had ik, vijftigjarige, zeker nooit durven uiten wat ..."
» Spreek nu toch niet altijd over je leeftijd I Je bent ook
nog geen vijftig. Vertel me liever eens wat anders. Zeg ...
L propos : 't is beter, dat je me mevrouw blijft noemen, om
je niet te vergissen, als het kind of de meiden er bij zijn;
maar ... als je aan me denkt, hoe noem je me dan ? Irma ?"
» Neen ; in mijn gedachten noem ik je : zij."
Een spotachtig lachje omspeelde even haar mondhoeken
en verdiepte twee kuiltjes in haar bleke wangen.
»Vin je dat gek?"
»Gek niet ; maar ... ik sta dus op één lijn met al je
vroegere »zij's"."
De opmerking deed hem zeer. Rimpels verdiepten zich op
zijn voorhoofd en een pijnlik »hè" ontsnapte aan zijn lippen.
»Ten eerste heb ik er niet zoveel gehad."
» Nu ... me dunkt ; maar 't is waar ook : Waarom heb je
al die geschiedenissen eigenlik verteld ?"
Van geen andere reden was hij zich bewust dan van een
plotseling opgekomen behoefte om haar alles uit zijn leven
te biechten ; maar nu zij naar die reden vroeg, was 't hem,
of hij toch nog een ander, dieper verborgen motief had gehad
en of zij dit motief wel vermoedde.
Schuilde er dan bluf onder zijn openhartigheid ? Had hij
in haar ogen een Don Juan willen schijnen, zij 't dan ook in
het verleden?
Och, wat een dwaze gedachte 1 Hij was nooit een echte
Don Juan geweest.
En waartoe? Met haar meende hij 't immers veel te ernstig
om iets te willen ... schijnen.
»Had je dan liever, dat ik er geheimen voor je op na
hield ? Je weet toch heel goed, dat ik je met andere »zij's"
niet op één lijn stel. In het leven van iedere man zullen de
eerste en de laatste zij wel biezondere plaatsen innemen."
»En denk je warlik, dat ik de laatste zal zijn ?"
»Luister eens, mijn liefste ; je moet mij niet houden voor
een » homme à femmes". Dat ben ik nooit geweest en dat heb
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ik nooit willen wezen. Ik heb zelfs altijd een soort minachting
gevoeld voor de mannen, die in 't algemeen bij de vrouwen
in trek heten te zijn."
»Is meneer een beetje ijdel?"
»Neen, neen; maar ... hoe leg ik je dat nu presies uit.
Je weet, dat ik vóór mijn huwelik geen heilige Antonius ben
geweest; maar elke liefde, zelfs die naderhand bleek de
vluchtigste te zijn geweest, was voor mij nog altijd een ernstige
zaak, waaraan ik voor 't ogenblik mijn hele ziel wijdde en
waarin ik altijd een stukje van die ziel steken liet. Vandaar,
dat ik dikwijls de mannen benijd heb, die zich met een
vrouw kunnen amuzeren als met een stuk speelgoed, zonder
dat hun hart er ooit bij in 't spel komt. 't Is waar : achteraf
beschouwd heeft de liefde me meer verdriet en ellende gegeven dan genot en geluk. Toch ... zoals ik je zei, is liefde
het enige, dat in mijn ogen aan het leven waarde geeft. Maar
zie je ... daarmee bedoel ik dan ook de echte liefde ... niet
de egoïstiese genotzucht, die met -een beetje geflirt begint,
in onverschilligheid verloopt, zodra het nieuwtje van de zaak
af is en dan maar weer dadelik naar een nieuwe spijker
zoekt om de oude gevoelens aan te kunnen ophangen."
Terwijl hij de laatste fraze haast dreigend uitsprak, vond hij
zich zelf op eens een zedepreker en vroeg hij zich af, waarom
hij nu dit weer zei.
Irma antwoordde niets en keek naar buiten.
Als om zijn fout weer goed te maken, drukte hij haar
op nieuw tegen zich aan en kuste haar nogmaals op de wang.
Het vurig rood van de ondergaande zon gloeide tans over
haar bleke huid, lei er een blos op van gezondheid en jeugd.
»Ja, ja ... jij bent mijn laatste »zij", mijn laatste roman.
Weet je wel, dat ik je in die kwalieteit bezongen heb ?"
»Bezongen? In een vers?"
Hij knikte lachend van ja.
»Toe, laat me dat eens lezen. Ik wist niet, dat je een
dichter was."
Hij had 't vers in zijn zak ; maar er ontbrak nog een koeplet aan. Daarom toonde hij 't niet.
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» Het begint met » mijn laatste lief, mijn laatste lust" ; maar
ik ken 't niet van buiten en 't is ook nog niet helemaal af."
Even keek ze hem aan met de vage blik van iemand, die
zijn gedachten voelt afdwalen ; daarna sprak ze, zonder enige
overgang, gehaast als vreesde ze iets te vergeten:
n Luister eens : den Haag is een vreselike babbelstad. In
Wiesbaden, in mijn hotel, met de meid en het kind om me,
was ik in 't geheel niet vrij. Hier, in mijn eigen huis ben ik natuurlik veel vrijer ; maar toch moet ik oppassen. Je weet, hoe
de mensen nu eenmaal oordelen. De publieke opienie is net
een zware lokomotief, die maar blind voortholt en alles verplettert, wat dom genoeg is op de reels te gaan liggen. Verstandige mensen gaan op zij en laten het monster dan maar
brullen en blazen."
»Ben je bang, dat ik je in opspraak zal brengen."
»Dat niet. Ik wil maar zeggen : we moeten voorzichtig zijn en
niet ons geluk in de waagschaal stellen door een dwaze bravoure."
»Wees maar gerust, hoor. Ik zal me niet aanmelden, eer
je 't zelf goedvindt."
» Morgen dan niet en ook niet overmorgen. Je begrijpt ...
de eerste dagen is de belangstelling altijd buitengewoon groot
en ... Kom dus ... Donderdag-avond. Wil je ?"
»Drie hele dagen, waarin ik je niet zien zal 1 ... 't Is wel
lang, maar ...'
»Mocht mijn broer er toevallig zijn ... of mijn oom, dan
krijg je belet, zonder dat je 't kwalik mag nemen, hoor."
»Hoe zou ik u iets kwalik kunnen nemen?"
»Jou, Irma?"
Met grote tederheid van toon had Ravens de laatste woorden weer gesproken ; maar zij schenen op mevrouw den Exter
geen biezondere werking te oefenen.
Voorburg joeg voorbij. Kalm, zonder een woord te uiten,
rees zij overeind, nam uit het netwerk haar kokette toque
met een vogelbekje versierd en zette zich die op. Hij keek
haar aan en wist, dat zij weer met opzet deed, alsof zij die
blik niet voelde.
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In haar zakspiegeltje glurend trok zij eerst bedaard de
kroezende voorhaartjes onder de hoedrand uit, greep toen
naar de witte voile, die zij in het rode trijp had vastgestoken
en wilde zich die voorbinden. Ravens sprong op en hield
haar handen terug.
»Krijg ik niet nog één zoen ? Drie dagen lang je te moeten missen, nadat ik je nu een week lang, van de morgen
tot de avond, bij me heb gehad ... weet je wel, dat, dit
vooruitzicht me loodzwaar op 't hart ligt ?"
Glimlachend wierp zij een blik naar zijn knevel, als keurde
zij de plaats, waar zij aanstonds zelf haar kus zou drukken.
»Dwaas ... Nu ... neem 'm dan maar ... je zoen."
Onstuimig sloot hij de tengere gestalte tegen zich aan,
drukte • zijn mond op de hare en hield haar zo, roerloos in
zijn armen vastgeklemd. 't Was, of haar lippen zich vast
zogen op de zijne, zó lang duurde hun omarming. Daarna zonk
haar hoofd met gesloten ogen achterover en welde een diepe
zucht uit haar borst omhoog.
Nog altijd hield hij haar vast en toen ze de ogen weer
opende, liet hij zijn blik nogmaals verzinken in het heerlike blauw.
Een onuitsprekelike zaligheid doorstraalde zijn ganse wezen,
omglansde zijn denken. Hij voelde zich weer jong, weer de
man van vroeger. Een lust om te gaan schreien, schreien
van louter geluk, doorweekte zijn gemoed. Maar nu ... op
eens ... vergalde een raadselachtige, onaangename seiisasie
hem dit laatste moment.
Wat had hij gezien ; wat was er in haar omgegaan?
Hij wist 't weer niet. In dergelike ogenblikken was 't hem,
of zij iets naars van hem verlangde, iets, dat hij niet geven
kon of niet geven wilde ; maar de onplezierige indruk was
dadelik weer weg.
Intussen had hij haar losgelaten en zenuwachtig naar zijn
hoed gegrepen, naar zijn handschoenen gezocht.
De zonnegloed verdoofde ; als een grijs stof viel de schemering naar binnen.
Mevrouw den Exter had haar dochtertje gewekt en zette
het kind, dat de grote, bruine kijkers uitwrijvend, slaap-
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dronken rondgluurde, een rond hoedje op het dichte krulhaar.
Ravens blik volgde met welgevallen haar elegante bewegingen ; meer dan ooit bekoorde zij hem weer en met weemoedige
bitterheid dacht hij aan de naderende drie lege dagen. Die
tijd zonder haar scheen hem even onoverkomelik lang, als in
zijn jeugd hem de schooldagen hadden geleken, die geen
pretje zouden brengen. Hij was al zó aan haar bijzijn gewend,
dat het vooruitzicht van aanstonds alleen in een hotel te
zullen zijn, een gevangenisachtige somberheid voor hem kreeg.
Toch had hij twee jaren lang, sinds de dood van zijn
vrouw, altijd alleen rondgezworven van hotel naar hotel.
Kom, kom ; hij mocht zo jeugdig weekhartig en veeleisend
niet wezen. Wist hij 't dan niet zeker, dat zij van hem alleen
hield, naar hem alleen zou verlangen ? Moest hij niet bij
voorbaat genieten van de gedachte : die mooie ogen, dat
slanke jonge lijf, die blanke huid, die verrukkelike zoenen..
van mij, van mij, alles van mij 1
Een ware liefde ... nog op zin jaren 1 Was dat niet een
zeldzaam geluk?
Scherp ratelend rolde de trein over het kruispunt van reels.
Uit zijn mijmering gewekt sprong Ravens op, hielp mevrouw
den Exter aan het samen-rollen van reisdeken, parapluie,
parasols, sloeg zich toen het stof wat van de schouders,
zette zijn hoed op en trok zijn handschoenen aan.
De genotvolle reis was uit, voorbijgesneld als een droom.
» Dus ... tot Donderdag?"
»Tot Donderdag."
»En zal je dan nog altijd dezelfde voor me zijn ?"
Zij lachte.
» Nog altijd 1 Valt de tijd je al lang ?"
»Dat bedoel ik immers niet ; maar in Wiesbaden had je
behalve Annaatje niets dan mij en nu zal je zoveel terug
vinden, dat je dierbaar is ... je huis, je famielie, je vrienden,
je kennissen ..."
Ze antwoordde niet meer. Ongeduldig keek zij naar buiten, kennelik geheel vervuld van haar terugkeer en al wat daarbij hoorde.
Het portier werd geopend en de meid, die tweede klasse
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had gereisd, nam het kind uit de wagen. Snel wierp Irma
nog een zoekende blik in de rondte, gaf de meid haar rol
aan, sprong vlug op het perron, greep Annaatje bij de hand
en ging langzaam voort, zonder meer naar Ravens om te zien.
Bevreesd, dat zich onder de vele reizigers een van haar
bekenden mocht bevinden, durfde hij haar niet meer toespreken ; toch volgde hij tot aan de nette ekipaazje, die
wachtte in het schemerdonker onder de wijde stasieonskap.
Het kind werd in het rijtuig getild ; zij volgde; de meid trok
het portier achter zich dicht.
»Wacht u niet op uw koffers ?"
» Neen, die laat ik halen."
»Adieu, dan ... mevrouw."
»Adieu, meneer Ravens."
Een blik zonder enige uitdrukking, een ongeduldige knik
van het hoofd en het rijtuig rammelde voort.
Roerloos staarde Ravens de vergrauwende donkere vlek
na, totdat ie heenschemerde om de hoge, grijze muur van
het hotel Bellevue. Toen fluisterden zijn lippen onwillekeurig:
»weg" en 't was hem, of hij Irma voor altijd verloren had
in het vunzige geroezemoes van de grommende stad.
Wat overkwam hem toch?
Zo luchthartig, zo pittig, zo lichtdoorstraald had hij zich
gevoeld bij hun vertrek uit Wiesbaden.
Wat drukte hem nu op eens zo jammerlik neer?
Vanwaar dat gevoel van een eenzaamheid, die hem omhulde als een stille, zwarte nacht?
Meermalen was de kille, Haagse lucht bij aankomst zwaar
op hem neergezonken, zijn opgeruimheid dempend, zijn veerkracht verlammend, zijn denken omnevelend ; maar zo neerslachtig, zo verouwelikt, zó tot-stikkens-toe-beklemd had hij
er zich nog nooit door gevoeld.
Was 't niet, of hier alles hem met sombere vijandigheid
terugstootte, terwijl hij Wiesbaden achter zich zag als een
zonnig vaderland, dat hij voor immer had verlaten?
Zou dat nu zijn, omdat hij haar drie dagen moest missen?
Was hij nog zo kinderachtig?
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II.
Ravens was midden in een verhaal, toen de meid voor de
tweede maal met de »blanc-manger" rondging. Zijn schoonzuster en haar dochter hadden er van genomen ; hij
bedankte.
»Kom, Henri, nog een stukje."
»Neen, Evelien, dank je zeer."
»Je hebt zo weinig gegeten en er volgt niets meer. Je
doet mijn tafel geen eer aan. Kom ...
»'t Is werkelik geen ondankbaarheid ; ik heb in lang niet
zo goed gegeten ; maar .. .
»Laat ik je nu eens bedienen. Voor min plezier. Ik zie
mijn gasten zo graag smakelik eten."
» Neen, waarlik niet. Ik ben het Hollandse gastreren ontwend."
De dokter kon dat opdringen niet velen.
»Laat Henri nu afvertellen. Waarom val je hem toch
telkens in de rede ? Hij zal zich immers in het huis van zijn
broer niet ontzien om toe te tasten."
Mevrouw Lanser lachte flauwtjes.
» Dat weet ik nog zo zeker niet. Voor die fijne fles heeft
hij ook eerst bedankt. Als ik er niet op had aangedrongen,
zou hij 'm niet gekregen hebben. Jij hebt een manier van
iets aan te bieden, die maakt, dat iedereen altijd dankje
zegt. Je meent 't goed genoeg ; maar ..."
» Henri is iedereen niet. Hij kan weten, dat mijn gasten
maar te vragen of te kommanderen hebben. Wat in de
kelder of in de kasten is, staat ter beschikking. Zo vat
ik de gastvrijheid op. Van mooie praatjes houd ik nieten...
laat hem nu vertellen." --Zo dikwijls Henri Ravens in den Haag kwam, at hij een
paar malen bij zijn stiefbroer ; minder wijl hij zich behagelik
gevoelde in dit gezin, dan wel uit een sentiementele gehechtheid aan deze band. Meer famielie bezat hij niet. Voor de
Lansers voelde hij dus, wat nagenoeg ieder mens gevoelt
voor het bezit van iets enigs.
Ook waardeerde hij beiden hoog, de man om zijn plichts-
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betrachting en zijn werklust, de vrouw om haar geduld en
haar zorgzaamheid.
Voor hun stil-in-zich-opsluiten van grote, ernstige klachten
koesterde hij een medelijdende bewondering ; maar juist daarom
deden hun regelmatig-wederkerende krieuwelingen hem telkens zo onplezierig aan. Voor hun behoefte om kleine,
maar hardnekkige grieven tegen elkander eens aan een derde
te luchten, een behoefte, die zij te zelden konden bevredigen,
voelde zijn gesloten natuur al heel weinig. Vroeger had een
en ander hem tot het besluit gebracht, dat een ongelukkig
huwelik des te ongelukkiger moet zijn, naarmate man en
vrouw hoger staan en deze gedachte was hem tot een foltering geworden gedurende het langzaam wegkwijnen van zijn
eigen vrouw, toen, ondanks zijn pijnlik-teerhartige genegenheid, bezinksel van een vervlogen liefde, de huweliksband
hem knelde als een boei.
Ontstemd kon hij zijn verhaal niet vervolgen.
»Ach, ik heb eigenlik niets meer te vertellen. Ik wilde
maar zeggen, dat die oude Russiese dame, zo dikwijls ze
over het hazard-spel sprak, de stéréotype fraze ten beste
gaf: »c'est la dernière passion, qui me reste."
Jan haalde met een »och ja" zijn schouders op ; zijn
negentienjarig dochtertje keek nadenkend haar oom aan en
zweeg. Evelien alleen vatte vuur en voer in een aantal
onsamenhangende en afgebroken zinnen heftig uit tegen oude
egoïste malloten, van wie geen man te recht ooit heeft
willen weten en die zich voor hun grijze haren moesten
schamen.
» Sa dernière passion l" Een vrouw van vijftig jaar 1 Zij
behoorde aan geen »passion" meer te denken ! Laat zij zich
aan de liefdadigheid of aan de ziekenverpleging wijden 1"
De dokter was 't met zijn vrouw oneens.
»Val dat oude mens niet hard. Als zij gedaan had wat
je zegt, dan zou je haar weer beschuldigen van aanstellerij
en weet ik wat al meer. Laat ieder toch vrij om te leven,
zoals hij lust heeft. Ik weet wel, dat de een dan een
martelaar wordt en de ander een gauwdief; maar summa
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summarum is het volgen van je aandriften toch nog het
enige middel om zoal niet gelukkig, ten minste tijdelik
bevredigd te zijn."
Henri lachte ; zó had hij zijn broer nog nooit horen uitvallen.
»Jongens, Jan, ik heb je vroeger wel eens andere beginselen horen verkondigen. Trouwens, jij, met je strenge
opvatting van plicht, met je behoefte om de lijdende mensheid te helpen en te steunen, jij hebt goed praten. Behalve
wat ondankbaarheid zal je wel nooit onaangename gevolgen
ondervinden van het toegeven aan je lusten en aandriften.
Maar stel je nu eens voor, dat ik van nature een oplichter
was, zou je me dan ook nog raden om aan mijn neigingen
te gehoorzamen en hoogstwaarschijnlik in een gevangenis te
belanden?"
Jan bleef ernstig.
»Afraden zou ik 't je ten minste niet. Ten eerste, omdat
het niets zou baten, ten tweede, omdat je, levende als eerlik
mens, dan toch niet gelukkig zoudt zijn. Wel neen 1 Altijd
zou je een gevoel van onbevredigdheid en afgunst hebben,
net alsof het leven je iets onthield : een besef, dat je iets
aangenaams -- aangenaam voor jou moest doen of krijgen of
ondervinden of genieten, waarvan je verstoken bleef door het
opvolgen van -mijn raad. Zo is de mens nu eenmaal. Maar ...
je moet me goed begrijpen ;• ik zeg daarom niet, dat een
eerlik mens en een bedrieger in mijn schatting op één lijn
staan. Integendeel ; de een vind ik een goed, de ander een
treurig exemplaar van het mensdom ; maar ... een kat • is nu
eenmaal niet gelukkig als ie zich niet schoon kan likken en
een varken evenmin, wanneer ie niet kan rondwentelen in
het slijk."
Evelien had op de bel getrapt en de meid kwam binnen
om het dessert op te zetten.
» Maar Jan, wat zijn dat nu voor vergelijkingen 1 Henri, zeg
eens .... zijn dat nu niet, wat je noemt, paradoxen ?"
»Och, vrouw, gebruik toch geen woorden, waarvan je de
betekenis niet kent."
Een schaaltje met peren en een schoteltje met flikjes
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prijkten op de onversierde tafel ; meer verscheidenheid duldde
de dokter niet. Henri, die zijn schoonzuster veiligheidshalve
slechts met een hoofdknik geantwoord had, schonk zich nog
maar eens in, al vond hij de fijne fles vrij alledaags.
Voor 't eerst sedert. het begin van het dienee sprak zijn
nichtje, Jet, hem nu toe.
» Oom, in dat Casino van Monte-Carlo, waar zoveel
gespeeld wordt, wordt ook gedanst, niet waar ?"
»Zeker ; maar dit gebeurt ook op andere plaatsen. In
Montreux, bijvoorbeeld, kunnen jongelui zich best amuzeren."
Jet zei niets meer ; maar haar ogen begonnen te schitteren.
» Wij zouden ook wel eens op reis willen ; is 't niet,
kind ... ? Neen, Henri, neem nu die grote kalebas. Dat
is er een uit onze tuin."
»Deze ?"
»Juist. Je moet niet denken, dat Jan in zijn doen net is
als in zijn spreken, hoor. Als Jet en ik onze neigingen eens
volgden, dan zou hij wat raar opkijken !"
Henri peilde de diepe put van teleurstelling, waaruit deze
schertsend geuite spijtigheid opborrelde en de lust beving
hem zijn schoonzuster te prikkelen tot verzet.
» Nu maar, Evelien, als ik jou was, dan deed ik voortaan
eens flink mijn eigen zin. Ik kan getuigen, dat Jan 't je
zelf heeft aan geraden."
» Zou u dan op reis gaan, mama?"
»Ja, kind ; dan gingen we op reis ; dan gaven we hier
danspartijtjes en dan deden we nog een boel andere lichtzinnige dingen meer 1"
Jan haalde zijn schouders weer op.
» Om per slot van rekening nog ontevredener te zijn dan
nu. Och, kom, jelui vrouwen kent je zelf niet. Je weet niet,
wat je wilt. Je denkt, dat plezier je bevredigen zal en het
tegendeel is waar. Plezier doet net, wat bier doet in de
warmte. De eerste teug smaakt lekker ; maar op den duur
geeft het je hoe langer hoe meer dorst en die dorst lessen
doet het nooit."
»'t Is wel mogelik, man ; maar iedereen staat niet hoog
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genoeg om 't zijn hele leven ... als ik 't zo eens noemen
mag ... met water en brood te kunnen stellen. Ik ben geen
soort heilige net als jij. Ik denk er niet aan alleen voor de
pret te willen leven ; maar nu en dan zou ik toch wel eens
een verzetje willen hebben. En Jet ... die altijd thuis zit
bij pa en ma ... neen, zeg eens, Henri, is dat nu een leven
voor een meisje van haar jaren ?"
»Gaat ze niet naar alle Diligentia-konserten ?"
»'t Is wat vroliks !"
»Belet ik haar uit te gaan, als ze gevraagd wordt ?"
»Als ze gevraagd wordt ! Maar hoe dikwijls moet ik 't je
toch zeggen, dat, als wij niemand vragen, zij niet bij anderen
wordt gevraagd."
» Nu goed, nu goed 1 We zullen mensen vragen en als ik
mijn praktijk neerleg, maken we een grote reis naar het
Zuiden, naar Algiers, voor mijn part naar de Oost. Is 't
nu naar je zin?"
Nog nooit had Jan aan zijn vrouw de ware reden geopenbaard, waarom hij met zulk een schijnbaar egoiste hardnekkigheid zich verzette tegen het mensen-zien. Ook Henri
wist die niet met zekerheid aan te geven ; maar toch was
alleen hij in staat te vermoeden, dat die grove, lelike,
onhandige man voor zijn grove, lelike, linkse dochter veel
hevigere ontgoochelingen en krenkingen vreesde dan de
kleine vernederingen, die hem als knaap voor zijn ganse
leven schuw en verbitterd hadden gemaakt. Hoeveel hij van
zijn kind hield, haar aanblik liet nooit na hem te ontstemmen,
wijl ie steeds de gedachte bij hem opwekte : ook haar leven
wordt niets anders dan een reeks van teleurstellingen en
zo'n bestaan dank ze ... aan mij.
En dat Evelien dit maar niet inzag!
Dat zij hem tegenwerkte, waar hij 't zo goed meende!
Nadat zij Henri nog eens van de fijne fles had ingeschonken, hem lachend verwijtend, dat hij niets extra's waard was,
somde Evelien allerlei uitingen van haar man op, ten bewijze,
dat hij haar en Jet wel eens paaide met mooie beloften;
maar ondertussen jaar in jaar uit voorbij liet gaan, zonder
23
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zich ooit een enkele inbreuk te vergunnen op de wanhopige
regelmaat van hun huishouding.
Jan glimlachte gedwongen en bromde iets van schromelik
overdrijven ; ten einde wat afleiding te geven vroeg Henri
naar hun zoon Frits.
Aan het fronsen van Jans wenkbrauwen bemerkte hij, dat
die snaar nog altijd niet mocht worden aangeroerd.
s>Je weet, dat ik liever niet over die jongen spreek. In
Indieë is hij van de ene plantaazje naar de andere verhuisd.
Nu zit hij in Amerieka en ze zeggen, dat hij aan de drank is."
Evelien voegde geen woord aan deze uitval toe ; dus
zweeg Henri ook. Hij wist nu, dat man en vrouw in hun
binnenste nog altijd aan elkander de schuld gaven van het
mislukken van hun zoon, dat zij dacht : hij heeft die jongen
veel te kirt gehouden, hem in alles gedwarsboomd, als een
stuk was naar zijn zin willen kneden en dat hij tot zich zelf
zeide : door haar is hij van jongs af bedorven, van haar heeft
hij zijn verregaande pretlust en zijn onoverwinnelike zwakheid. En Henri begreep, dat Lanser heel goed de gedachten
van zijn vrouw vermoedde en er onder gebukt ging, dat ook
dit kind door de schuld van zijn ouders ongelukkig was.
Waarschijnlik trachtte hij zich te troosten met die redenering
van zo even, dat alleen het blind toegeven aan neigingen en
aandriften de mens, zij 't tijdelik, bevredigen kan.
»Je blijft van avond toch een ombertje spelen, Henri ?"
vroeg Evelien na een langdurig, pijnlik stilzwijgen.
» Het spijt me; maar ik kan niet. Ik heb een afspraak ...
op de Witte."
Na rijp beraad had hij zich voorgenomen zo leuk mogelik
te zeggen, dat hij een vieziete moest brengen aan mevrouw
den Exter ; doch op het laatste ogenblik deinsde hij voor de
waarheid terug, zonder te weten waarom.
»Hè, dat vind ik jammer ! Is die afspraak zd vast?"
» Laat Henri nu asjeblieft vrij om weg te gaan of te blijven, zonder dat hij daar rekenschap van hoeft te geven."
» Ik laat hem vrij, man ; maar ik mag toch wel zeggen, dat
ik graag weer eens, net als vroeger, met hem geomberd had."
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» Nu goed, nu goed ... Ben je klaar en is de fles leeg?"
»Ja."
»Laten we dan de zitting opheffen. Ik zal de twee ramen
dienen open te zetten om de mensedamp en de gaswalm
er uit te drijven. De lucht is hier vergiftigd."
Onbehagelik gestemd rees het viertal van de schraal voorziene tafel op. Moeder en dochter verdwenen in de achterkamer ; de beide broers gingen naar boven.
Henri had een hekel aan Jans studeervertrek.
Het groezelig-getreden vloerkleed, de bruin-verschoten,
groene gordijnen voor de boekeplanken tegen de wanden, de
logge, glimmende mahoniehouten meubels herinnerden hem
al te zeer de kamer van een gehate gymnasium-rektor. Die
plompe, zwart-marmeren schoorsteenmantel zonder enig ornament, dat kale, bruin-rode tafelblad zonder één zwervend
snippertje papier, dat zware, steeds gesloten sielinderburo,
waarop, achter de gaslamp, alleen grauwe boeken prijkten,
alles getuigde van een plichtmatig-afgepast, genotloos-in-zichzelf gekeerd bestaan, dat Ravens volkomen antiepatiek was.
Vooral bij het rulle daglicht had hij menigmaal zijn gezonde
levensvreugd hier voelen weggrauwen als de warme vrolikheid
van een bezond Oosters tapijt achter neergelaten gordijnen.
's Avonds was 't echter iets beter. Wanneer de groene lampekap alle glans beneden zich samentrok in een wijde gele
sirkel, dan overtoog de duisternis daaromheen de algemene
nuchterheid altans met een geheimzinnig waas.
Na de benauwende hitte van de eetkamer deed de dorre
kilheid hier hem huiveren en terwijl zijn broer vruchteloos
pookte in de zwart-verstopte kachelrooster, doorstraalde hem
warm en helder een hevig verlangen om aanstonds weg te
snellen en mevrouw Den Exter te gaan opzoeken in een
licht, geparfumeerd, koket boudoir.
Waarom had hij niet gezegd, dat zijn afspraak haar gold?
Hij was immers aan niemand rekenschap verschuldigd.
Jan, die een stoel met leren zitting aan had geschoven,
zette twee siegarekistjes op het lege tafelblad neer.
»Bedien je. Wil je koffie?"
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» Neen."
»Nu, dan dank ik."
»Wil je Cognac ? Je weet, dat ik nooit sterke drank gebruik ; maar dat hoeft jou niet te weerhouden. Voor hervormer pozeer ik niet. Ieder moet zelf weten, wat hij doet. Je
kunt ook Anisette krijgen ; maar andere likeuren zijn niet
voorhanden."
»Laat dan je Cognac maar aanrukken. Zo'n helemaal lege
tafel is toch al te ongezellig."
De dokter trad in de donkere hoek naast zijn boekekast
op een spreekbuis toe, floot er door, bestelde Cognac en
ging daarna voor zijn schrijftafel zitten.
»Hier heb je lusiefers."
Zwijgend staken de broeders hun siegaren op.
»Ik geloof, dat die kachel uit is. Vin je 't te koud ? Dan
zal ik vuur laten komen."
»Voor .mij niet."
»Vin je 't te donker?"
»0 neen ; ik heb niets te bekijken."
Een nieuwe stilte volgde.
Eindelik begon Henri, na het uitblazen van enige kringetjes rook:
» Zeg eens, Jan, al had Evelien 't niet gezegd, ik weet hoe
je 't meent ; maar... ik vind, dat de vorm, waarin je j goede
meningen uit, stroever is dan ooit. Je moet me die aanmerking niet kwalik nemen. Een mens slaat zich zelf 't slechtst
gade en..."
»Je hebt groot gelijk ; maar... wat zal ik er aan doen?
Met de jaren nemen onze verkeerdheden meestal toe en vermindert de kracht ze te bestrijden. Ik heb dikwijls genoeg
tegen mijn stroefheid gevochten maar 't heeft nooit iets gebaat. Voor de korte tijd, die ik nog te leven heb, moet je
me maar nemen, zooals ik ben."
De beide broers scheelden nog geen drie jaren ; Henri moest
de korte toekomst dus ook voor zich zelf aanvaarden. Hij wist
echter, dat zijn broer er altijd oud voor zijn leeftijd uit had
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en met recht, dat had hij
gezien, terwijl men van hem
pas gisteren in de spiegel waargenomen het tegendeel
beweerde. Onwillekeurig nam hij Jan nog eens goed op. De
dokter zat nu, log ineengebogen, vlak onder de gaslamp. Het
schuin-neervallende licht glansde over zijn bijna kale schedel,
verdiepte zijn oogholten en schaduwde rimpels in zijn slapen,
wangen en hals.
Henri wist, dat er nog geen wit streepje in zijn eigen dicht
krullend haar of zijn lange, fijne knevel te vinden was ; hij
wist, dat zijn gezond gebruinde wangen nog bijna effen glad
waren evenals zijn blank voorhoofd en hij vroeg zich dus af,
of niet iedere onbevangen beoordelaar aan die vierkante man
met het grauwe, baardeloze, doorgroefde gelaat, met de weinige, sluike, grijzende haren, met de diepliggende, zwaar-omplooide oogen, met de nors-gesloten, diklippige mond, tien
jaren meer zou geven dan hem toekwamen.
Oud-zijn is ook maar iets betrekkeliks. »On a l'áge de ses
artères." Hij voelde zich nog jong-veerkrachtig, elegant in zijn
stoel zitten en dus...
De Cognac werd binnen gebracht en de dokter schonk zijn
broer in.
Je zei daar, dat je niet voor hervormer wilt
»Dank je.
pozeren. Ik ook niet. Daarin lijken we dus op elkaar.
Overigens..."
Jan lachte; wat hij zelden deed en wat aan zijn stugge
trekken en zijn ernstige blik een uitdrukking gaf van grote
goedhartigheid.
»Overigens zou 't je minder aangenaam zijn meer punten
van gelijkenis te ontdekken 1 Ja, ja; zo is 't wel altijd geweest, al heb je 't vroeger nooit nodig gevonden dit eens
rondweg uit te spreken. Nu... verwonderlik is 't niet. Onze
vaders liepen tamelik sterk uiteen en de oude vrouw... ach, die
bezat weinig andere kenmerkende eigenschappen dan haar zeldzame goedhartigheid... Een best mens was 't; dat is zeker."
Een lange stilte volgde. Jan blies zware rookwolken starogend voor zich uit ; kleine teugen Cognac slurpend poogde
Henri zich in het bestaan van zijn broer te verplaatsen.
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Daar weerklonk op eens muziek... muziek van de buren,
die door de dunne scheidsmuur heendrong !
Ravens wist niet wie die buren waren ; maar onwillekeurig
stelde hij zich een tevreden gezin voor in een gezellig intérieur verenigd. Vader en moeder zaten aan de huistafel ; hij
las, zij werkte. De dochter speelde pieano en zodra zij een
stuk geëindigd had, vroeg pa of ma om een ander. Gevleid
door 't verzoek speelde het meisje door en 't was, of die
muziek de kamer vulde met blijmoedige genegenheid. Zeker
was 't er even warm en knus als hier kil en rul.
En toch was Jan zo'n beste kerel, die 't altoos zo goed
niet een ander voorhad.
Maar de dokter hervatte het gesprek.
»Waarvoor ben je eigenlik overgekomen in deze tijd van
het jaar? Ik heb 't je aan tafel niet willen vragen."
» Waarom niet ?"
»Dat is nog al duidelik. Er zal wel weer een vrouw in
spel zijn."
Henri antwoordde niet terstond. Hij wist, dat Jan hem altijd
zijn gemakkelikheid in de omgang met vrouwen benijd had,
of liever, wat jan, die stroef, zelfwantrouwend en taktloos
was, voor gemakkelikheid hield. Deze stugge man was zijn
leven lang geplaagd geworden door een kwellende behoefte
aan zinnelik-koesterende vrouwe-liefde. Zoo vaak dus aan
zijn jongere, intellektueel-minder-begaafde, fienansiëel-nietmeer-bevoorrechte broer deze hoogste weelde als van zelf
in de schoot viel, was 't Jan een marteling geweest zijn
eigen verlangens te moeten opkroppen, omdat een onoverwinnelike schuchterheid zijn gedachten omfloersde, zijn bewegingen onzeker maakte, de woorden op zijn lippen smoorde
en de trekken van zijn gelaat deed verstijven. Ten slotte
getrouwd met een vrouw, die zijn zinnelikheid niet begeerd,
maar wier vriendelikheid zijn schroom overwonnen had, was
hem ook toen de gewenste bevrediging niet ten deel gevallen
en sinds hij 't zich niet langer ontveinzen kon, dat zijn zoon de
verkeerde weg opging, zijn dochter nooit een man zou bekoren,
had hij zich dit huwelik tot een pijnigend zelfverwijt gemaakt.
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Worstelend met een onvoldaanheid, die eer groeide dan
afnam met het voorbijsnellen van de jaren, was hij voldoening
en afleiding gaan zoeken in het onophoudelik denken en
zorgen voor anderen, in het dag-in-dag-uit zich wijden aan
de lijdende mensheid. Edoch, Henri was er van overtuigd,
dat elk weerzien van de beide broers voor Jan gelijkstond
met een wederopvlamming van oude verlangens en daarmee
van zijn oude jaloezie. Mocht hij al, om zich groot te houden
en meer nog tot zelfmisleiding, eens zeggen : »niemand weet
beter wat een vrouw en wat verleiding is dan een dokter,"
tal van speldeprikken op Henri's leefwijze verrieden dan
maar al te duidelik, wat er omging in het diepste van zijn
ziel. Beter dan iemand kende hij zelf de kracht van dat
»gevoel van onbevredigdheid en afgunst, net alsof het leven
je iets onthield" waarover hij aan tafel had gesproken.
Gedurende de dertien jaren van Henri's huwelik had Jan
een zeer eigenaardige houding tegenover hem aangenomen.
Ook deze verbintenis had hij zijn broer benijd, minder omdat
Henri's vrouw rijk dan wel, omdat zij mooi en smoorlik op
haar man verliefd was.
Zelfs had hij zich eens de bittere fraze laten ontvallen:
»De liefde van een vrouw is evenredig met de mate van
genot, die je haar verschaft."
Terwijl echter de schoonheid en het humeur van deze
ondermijnd werden door de ongeneselike ziekte, die haar na
een jarenlang lijden ten grave zou slepen, had Henri van
Jan nooit iets anders ondervonden dan de hartelikste belangstelling en het ongeveinsdste medelijden.
Boos was Henri nooit op Jan geworden. Integendeel had
hij altijd een gevoel van deernis met hem gehad, dat nog
was toegenomen, toen Jan eens gezegd had:
»Jij, die je nooit voor iets moeite hebt gegeven, jij hebt
geleefd en ik, die altijd mijn best heb gedaan, ik ben overal
buiten gebleven, net een toeschouwer midden op het toneel
onder spelende akteurs. Zelfs mijn eigen vrouw en mijn eigen
kinderen behandelen me als een wezen uit een andere sfeer, dat
evenmin hen begrijpen als door hen begrepen worden kan."
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Henri gevoelde 't levendig, hoe noch de dankbare verering
van zijn vele pasieënten, noch een schitterende reputasie onder
zijn wetenschappelike kollega's Jan schadeloos konden stellen
voor een gemis, waarvan de reden in al die kleine uiterlike
en innerlike eigenaardigheden lag, waarvan de samenwerking
bij de een even krachtig tot een hefboom als bij de ander
tot een rem wordt voor de expansie en de ontwikkeling van
zijn ik. En toch, zo dikwijls Jan van zijn koudhoog wetenschappelik standpunt gepoogd had laag op hem neer te zien,
was hij nooit in gebreke gebleven een plagende toespeling
te maken op de bekoorlikheid van zijn laatste verovering.
Tans prikkelden de woorden »er zal wel weer een vrouw
in het spel zijn" hem tot een dergelike uiting ; maar voor
't eerst voelde hij zich gekwetst door het minachtende van
Jans toon.
»'t Is al vijftien jaar geleden, dat er een vrouw in mijn
leven betrokken is geweest op de manier, die je nu bedoelt."
»Wou je mij op de mouw spelden, dat je op reis alleen
kunst- en natuurgenot hebt gezocht ? Wou je mij wijsmaken,
dat jou verkeerdheden met de jaren niet zijn toegenomen?
Houd me nu niet voor de mal ! Ik verwijt je niets. Ik vraag
maar en ... wil je geen antwoord geven ... nu ... zwijg dan."
Wederom antwoordde Henri niet terstond. 'Langzaam
achterover zijgend in zijn stoel strekte hij beide benen recht
voor zich uit. Hij besefte heel goed, dat hij beter zou doen
te zwijgen en toch voelde hij een onoverwinnelike aandrang
om te spreken.
»Waarom zou ik je geen antwoord willen geven? Je hebt
juist geraden. Er is een vrouw in het spel. »La femme de
trente ans."
Zenuwachtig tokkelden Jans brede vingers op het gladde
tafelblad, dat hen scheidde 1
»Wil je hertrouwen ?"
Het woord weerklonk in Henri even vreemd, als de vraag,
of hij mee naar de kerk gaat, in iemand, die zich ontwassen
voelt aan het geloof. Hij moest er even om glimlachen.
» 0, neen!"
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»Je bent toch gelukkig geweest in je huwelik. Je vrouw
was dol op je. Je hebt dat niet genoeg op prijs gesteld;
maar ... wat kan een man meer verlangen?"
»Ik was gelukkig. Ik ontken 't niet. Heel gelukkig ...
ten minste in 't begin, maar ... dat is nog geen reden, of
liever ... juist daarom ... De kans van tweemaal in je leven
de honderdduizend te trekken is vrij klein. En dan ... wie
trouwen wil, moet zich nog kunnen plooien ... niet alleen in
grote dingen, maar vooral in de nesterijen van het dageliks
leven en ... al voel ik me nu niet zo oud als jij ... ik geloof,
dat mensen van onze leeftijd die kunst verleerd hebben."
Jan deed een paar nijdige trekken aan zijn siegaar en zijn
stem klonk droog en hard, toen hij hortend en stotend,
met een spottend lachje om de lippen, hernam:
»Dus ... je hebt weer een »liaison" ... Nu ... jij moet 't
weten ... Alleen ... als 't een vrouw geldt, die je betaalt ...
begrijp ik niet ... wat je noodzaakt nu ... tegen de winter ...
naar Den Haag te komen."
Henri bleef kalm achterover leunen, starend naar het
gele schijnsel, dat wiebelde tegen de grauwe zoldering. Hij
vond zijn siegaar heel lekker, 't beste van al, wat men hem
die avond had aangeboden en, rookkringetjes uitstotend, genoot hij er van zich zijn geheim bij beetjes te laten ontfutselen.
»'t Is geen vrouw, die ik betaal. Dat soort heeft me nooit
aangetrokken."
»En je hebt haar in het buitenland leren kennen?'
»In Wiesbaden."
»Een Hollandse?"
»Ja."
»Dus iemand van hier, die op reis was."
»Presies."
»Een juffrouw van gezelschap of zo iets ?"
»Volstrekt niet. Iemand, die onaf hankelik is en ... van
onze stand."
»Mag ik naar naam ook weten ?"
»0 zeker. Misschien ken je haar wel. Ze heet den Exter."
Jan zei ja noch neen ; maar na een poos klonk het droog:
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» Een weduwe?"
»Ja."
» Met kinderen ?"
»Één kind. Een meisje van vijf jaar."
» Maar ... 't is toch moeilik aan te nemen, dat een weduwe ...
een moeder, die ... zoals jij zegt, van onze stand , is ... zich
zal laten verleiden tot een »liaison" met een ongetrouwde
man. Of. . . ?"
Henri verstond de zwijgende vraag. Langzaam richtte hij
zich overeind, klopte met zijn pink de as van zijn siegaar en
antwoordde, zonder zijn broer aan te zien:
» Neen ... nog niet."
Nu rees de dokter op, duwde nijdig zijn stoel achteruit en
begon in het kleine vertrek heen en weer te lopen.
Hij stapte zwaar, met gebogen nek, de handen samengevouwen op zijn rug, turend naar het verbleekte patroon van
het vloerkleed.
Lange tijd hield hij de dikke lippen strak opeengedrukt.
Toen hij, voor Henri stilhoudend, aanving te praten, stootte
hij de zinnen nog wel even bruusk uit als zo even ; maar
klonk zijn stem veel gemoedeliker. Die toon verwonderde
Ravens ; onwillekeurig moest hij aan de tijd denken, toen
zijn broer hem naar de ziekte van zijn vrouw vroeg, nieuwe
geneesmiddelen aan de hand deed en steeds moed insprak.
»Henri ... 't zal niet veel geven ... goede raad helpt
altoos weinig ... op moreel gebied tenminste ; maar ... ik
wil 't je toch zeggen : je gaat wat leliks doen ... lelik voor jou".
Op dit woord was Ravens in 't geheel niet voorbereid
geweest.
Verschrikt keek hij zijn broer recht in de ogen en op
eens had hij de sensasie, dat op dit ogenblik Jan hem niet
benijdde ; maar als een meerdere tegenover hem stond.
»Zo ... en ... wat voor ... leliks ... als ik vragen mag ?'
»Je was tot nog toe geen ... »jouisseur." Waarom wil je
dat worden?
Er was weifeling geweest in de toon, waarop Jan het
»jouisseur" had geuit en toch had 't Ravens als een zweep,

slag getroffen. Hij voelde zijn bloed omhoog gisten, gloeien
in zijn wangen, steken in zijn ogen en driftig opspringend,
smeet hij zijn broer in het gezicht:
»Ga je schelden ?"
Jan verroerde zich niet en gaf ook geen hatelik antwoord.
Kalm bleef hij Henri aanzien, juist lang genoeg om hem
insgelijks tot kalmte te dwingen. Zijn strenge blik verried,
dat hij zich inderdaad de meerdere gevoelde en die zekerheid,
gepaard aan het besef, dat hij ernstig het belang van zijn
broer behartigde, maakte hem ongevoelig voor een nijdige
uitval. Toen Henri met een zwijgende schouderophaling in
zijn stoel terug was gezonken, hernam hij bedaard:
»Kijk. .. het leven, dat je geleid hebt, is niet... mooi
geweest. Op je mienisterie voerde je weinig, naderhand,
toen je getrouwd was, helemaal niets uit. Van je goed verstand heeft nooit iemand geprofieteerd; maar ... j eleven was
ook niet bepaald slecht... in mfjn ogen altans ... Je was
veel met vrouwen... nu met deze dan met die... te vee!
zelfs; maar... voor die vrouwen voelde je genegenheid,
lief. .. laten we 't noemen: verliefde opwellingen en... die
schijnen wederkerig te zijn geweest. Dat verontschuldigt je
weI niet; maar 't is toch een verzachtende omstandigheid ...
tenminste in mfjn schatting. .. Elke liefde is een illuzie, een
inbeelding. Geen derde ziet in een vrouw, wat de verliefde
er in ziet; maar aIleen jonge mensen kunnen echt zo'n illuzie
hebben . .. laat ik liever zeggen: kunnen ge!oven, dat zo'n
illuzie geen illuzie is, maar waarheid. Naderhand wordt
de zaak anders. Eenmaal over de veertig laat een man
zich niet meer begoochelen. Wie dan nog verliefd wil
zijn, moet zich de illuzie tegen beter-weten in opdringen
en dat doet hij, omdat ... ja, omdat ... je moet 't me niet
kwalik nemen; maar ik beweer, dat zo iemand zich zijn
verliefdheid maar opdringt, omdat hij... nu... omdat hij
zich verveelt en... zich nag eens verlangt te amuzeren.
En zie je... dat..... dat moest jij beneden je waardigheid
achten.'
Ontevreden over zich zelf, dat Jan hem tot een nijdige
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snauw had kunnen prikkelen, bewaarde Henri nu weer de
glimlachende kalmte, die hem zulk een aangenaam gevoel
van overwicht gaf.
»Zo, zo ... Dring ik me die liefde, die illuzie maar op ..
Wil ik me maar amuzeren. Waaruit lei je dat af, behalve
uit je ... algemene beschouwingen over mijn leeftijd ?"
»Waaruit? ... Hieruit, dat een man van bijna vijftig jaar,
die de ernst van zijn leeftijd bezit en die nog ... een genegenheid opvat voor een fatsoenlike vrouw ... voor een
moeder ... die vrouw ... trouwt."
Jans toon was straffer geworden en dit maakte Ravens,
die zich de les gelezen voelde, korzelig. Als er in zijn neiging
tot Irma ook voor hem zelf niet altijd nog te veel raadselachtigs was geweest, ongetwijfeld zou hij zijn broer kortaf
de mond hebben gesnoerd met de verklaring, dat ieder zulke
dingen voor zich zelf moest beoordelen en dat mevrouw
den Exter meerderjarig was. Nu echter dwong hem een vage
nieuwsgierigheid nader op het onderwerp in te gaan. Zodra
hij zijn zelf bedwang herkregen had, begon hij min of meer
schertsend :
»Dat kan jou zo dunken en toch niet het geval zijn. Ik
ben ... ondanks mijn leeftijd en ondanks jou teorie ... werkelik ... verliefd ; maar ... niet als een jongen van twintig jaar,
die er maar op los trouwt. Al ben ik er meer op uit geweest
het leven te genieten dan 't te bestuderen, ik meen me nu
toch wel te mogen rangschikken onder »les hómmes qui
savent."
»Wat weet je dan?"
» Word ik geëxamieneerd ? ... Nu ... mij wel. Onder anderen
weet ik, dat het huwelik een maatschappelik dwangbuis is,
waarmee de krankzinnige helft van het mensdom de niet-krankzinnige tot razernij of iedieotisme tracht te brengen."
De dokter schudde het hoofd.
»Gedwongen geestigheid 1 Ik bedoelde : wat weet je van
mevrouw den Exter?"
Een fattig lachje trilde even om Henri's lippen.
»Wel ... Ik weet, dat ze geen schoonheid is ; maar voor
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mij iets zeer bekoorliks heeft ... dat ze onaf hankelik kan
leven ... dat ze een lieve moeder voor haar dochtertje is ...
dat ze van mij evenveel houdt als ik van haar ... mij dunkt,
dat is ...
Jan haalde zijn schouders op.
»Dat zijn praatjes, waarmee je misschien je zelf voor de
gek houdt ; maar waarmee je tegenover mij niet moest aankomen. Je weet van mevrouw den Exter niets af en je verlangt ook niets van haar te weten. Je »flair" van man van
ondervinding ... »homme qui sait," als je 't zo noemen wilt...
heeft je duideliker gewaarschuwd dan je wel aangenaam is.
Je voelt best, dat die mevrouw den Exter, ondanks haar
stand, ondanks haar geld, ondanks haar weduwschap en
ondanks haar kind, een vrouw is, die men ... niet trouwt."
Weer sprong Henri overeind.
»Jan l"
»Wind je niet op 1 ... Geen bedrog is moeiliker tegen te
gaan dan zelf bedrog ; ieder mens heeft tijden, waarin hij
ziende blind is. Het zou me niemendal verwonderen, als jelui
over de mogelikheid van samen te trouwen nog nooit een
woord hadden gewisseld. Over liefde des te meer ... natuurlik.
Heb ik dat zo mis ?"
Een bitter lachje vergezeld van een tergend geblaas door
zijn neus smoorde achter Jans lippen. Hij zag aan Henri's
denkend-starende ogen, dat de vraag doel had getroffen en
vermoedde, wat er omging in zijn brein.
»Nu?"
» Nu ... je hebt gelijk ; maar ik zie niet in ..."
»Dat is het juist 1 Je ziet niet in, dat je twintig jaar geleden geschaterd zoudt hebben om 't iedee, dat je met een
mevrouw den Exter eens zoudt ... teoretiezeren ... of hoe
wil je 't noemen ... over liefde 1"
Deze laatste zet werkte op Henri als een bliksemstraal, die
vlak voor zijn voetere insloeg, zijn gezicht verblindend, zijn
gehoor verdovend, zijn gedachten verbijsterend.
»Wat weet je dan van haar af, dat je zo durft spreken?
Noem feiten 1"
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Jan was bereid zijn broer in te lichten ; maar eerst had hij nog
iets anders te zeggen.
»Waarom heb je er niet dadelik alles van genomen ? Je
hadt haar gemakkelik binnen de vier en twintig uren tot je
maitres kunnen maken. Als ze 't niet belachelik vindt, dat
je dit niet gedaan hebt, dan vindt ze 't toch stellig onaangenaam. Jij hebt er zeker sentiement bij gehaald ... hè ; een
romannetje van zoeken te maken 1 ... Ach, ja ; ik kan me
dat wel voorstellen. Je hadt vijftien jaar lang kalm geleefd ...
je wilde nog eens een avontuur ... een mooi avontuur hebben ...
't Is altijd moelik te zeggen : het vorige was mijn allerlaatste ...
Het gevoel van je leeftijd maakte je minder ondernemend,
minder kieskeurig dan vroeger ... Zij haalde je een beetje
aan en toen ..."
Nu viel Henri hem in de rede:
»Denk je dan, dat een man, die geen ezel is, ooit met
een vrouw - aanlegt, eer hij zeker is van een goede ontvangst?
Mijn hemel Jan, wat heeft de praktijk jou weinig geleerd!"
Jan liet zich niet van zijn stuk brengen.
»Aha ! Je bent zeker, maar je tast niet toe en je wacht
evenmin op de sanksie van het huwelik. Weet je daar een
verklaring voor ? Zo niet, wat dunkt je dan van deze ? Als
je dat bekoorlike vrouwtje pas na een lange hofmakerij verovert, dan kan je je zelf wijsmaken, dat je niet een maitres
verkrijgt, die ter beschikking stond voor de eerste de beste 1"
Het nu-haast-beledigend riediekuliezerende van Jans toon
zweepte Henri's ergernis al te fel omhoog. Aanvallende toorn zegevierde over zijn afwerende angst. Niet zozeer om meer te
vernemen dan wel om tot zwijgen te dwingen, donderde hij
bloedrood zijn broer toe:
» Hoor eens, Jan 1 Wie met dergelike beschuldigingen voor
de dag wil komen, moet ook bewijzen hebben. En geen
praatjes ; maar deugdelike bewijzen ! Als je wat kwaads weet
van Mevrouw den Exter, zeg 't dan ; zo niet ... hou je mond 1"
En als had hij alleen door het stellen van dit alternatief
zijn zelfbeheersing herwonnen, stak hij zijn uitgedoofde siegaar
nog eens op.

VIJFTIG.

369

De armen gekruist over de borst, de ogen half toegeknepen, stond Jan voor zijn boekekast, leunend tegen het groene
gordijn. 't Was, of hij hoe langer hoe kalmer werd.
»Je houdt van haar en je vraagt, of ik wat kwaads van
haar weet?"
Henri haalde zo onverschillig mogelik zijn schouders op;
maar die onverschilligheid kwam te laat. Zijn vraag berouwde
hem al, ondanks zijn herlevende, angstige nieuwsgierigheid.
»Je schijnt me toch nog voor een jongen van twintig aan
te zien."
»Nu goed, nu goed. Je zult bewijzen hebben. Niet, omdat
ik me op die vrouw eens wreken wil. 0, neen ! Ze gaat
me niemendal aan. Ik ken haar van aanzien en zij zal ook
mij wel kennen ; maar gesproken hebben wij elkaar nooit.
Als ik me dus voor de geschiedenis interesseer, dan is 't om
jou en ook wel een beetje om haar kind, dat levenslang gebukt zal moeten gaan onder de reputasie van de moeder."
Ravens stond op vurige kolen.
»Dus?.
»Een van mijn vrienden, destijds nog mijn pasieënt ... Namen
noem ik niet ; maar bedenk, dat ik je min of meer ambtsgeheimen vertel en derhalve reken op je geheimhouding ..."
» Best 1 Verder maar l"
»Nu ... Iemand dan, die veel jonger is dan ik en op dit
oogenblik in Amerieka zit ... was, nog tijdens het leven van
den Exter, de »amant" van zijn vrouw. Hij hield veel van haar
en verbeeldde zich, dat zijn liefde beantwoord werd. Tegenover hem speelde zij de rol van levensmoede denkster. Ik
ken een famielie, die haar nog altijd voor een ingetogen huismoedertje houdt en aan jou doet zij zich zeker weer anders
voor. Dat hoort er zo bij. Scheiden wilde zij niet. Naar
zij beweerde : om het kind. Daar kon hij in komen ; maar toen
den Exter gestorven was, wilde zij evenmin ... hertrouwen.
Die teleurstelling was de arme duivel te machtig ; hij ging
het land uit. Van een ander, een dieplomaat, geen pasieënt
van me ... weet ik vrij zeker, dat hij zich niet ontzag aan
zijn intieme vrienden te vertellen, dat zij „une grande passion"
."

37 0

VIJFTIG.

voor hem had en hem als een klis aan het lijf hing. Of 't
nu om harentwil, of om zijn beren geweest is, kan ik niet
ophelderen ; maar hij heeft zich laten verplaatsen. Dit is nu
ongeveer acht weken geleden ; toen was Mevrouw den Exter
ontroostbaar. Op 't ogenblik schijnt ze al weer getroost te zijn. Zij
heeft meer avonturen gehad ... men zegt : soms wel twee
tegelijk ; maar daarover spreek ik niet, omdat ik er niet genoeg
zekerheid van heb. Wil je nog meer weten ? Met de hele
famielie van haar man is ze gebroeljeerd ; haar eigen broer
zet hoogst zelden een voet over haar drempel ; ik ken verscheiden gezinnen, waarin ze niet meer ontvangen wordt en
eens heeft er maar weinig aan gescheeld, of ze had de voogdij
over haar kind verloren. Is dat je nu voldoende, of niet?"
Te veel, klonk het in Henri's binnenste, ontzettend veel
te veel 1 't Was hem geweest, als waren Jans droge, vlijmende
woorden geen klanken, die hij hoorde ; maar scherpe nagels,
die een medogenloos-wrede hand vasthamerde in zijn hersenen. Elk geluid was hem als een fieziek-pijnlike scheut door
het ganse lichaam heengevaren, zijn ademhaling belemmerend,
zijn hartslag vertragend. Zijn vingertoppen waren ijskoud
en gevoelloos geworden ; hij voelde zijn wangen verbleken.
Een ogenblik gierden al zijn gedachten, al zijn herinneringen
in een dolzinnige dwarreling door zijn brein rond ; toen begon
alles te wiebelen voor zijn ogen en schemerde de kamer weg
in een natte, grauwe mist. Hij moest op de tafel steunen
om staande te kunnen blijven en te wachten, dat hij over
zijn ogen, zijn voeten, zijn handen, zijn gedachten genoeg
stuur herkreeg, om zich weder neer te kunnen laten in zijn
stoel. Als verpletterd onder een ondragelike last bogen
eindelik zijn knieën onder hem door. En toen 't wat rustiger
werd in zijn hoofd, de indrukken van zijn omgeving zich weer
krachtiger deden gelden, voelde hij zich als een ander mens
vol andere gevoelens, in een andere kamer en in een andere
tijd. Een donkere kloof scheidde het nu van het straks en
daarachter deinsde al, wat hij in de laatste dagen had aanschouwd en doorleefd, als het fantasties decors en de heerlike
stemming van een droom, in een ijle damp verder en verder
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weg. En nu vond hij opeens in het lege, nuchtere vertrek
iets onuitsprekelik gezelligs : de wensenloze tevredenheid van
de stille kloostersel na een koortsachtig leven vol bittere ontgoocheling. Nu benijdde hij de man, die er bevrediging in
vond zich hier af te zonderen en op te gaan in zijn studies,
die zich zelf - kon voldoen en aan niemands• bijzijn behoefte
had, die het oud-worden niet vreesde, omdat zijn geluk van
geen jeugd afhankelik was. De rollen waren omgekeerd.
Op zin beurt was hij jaloers en op zin beurt voelde hij zich
onmachtig het voorbeeld van zijn broer te volgen.
Maar ook de reaksie bleef niet uit. Hij had begeerd, gehoopt en die onvoldane begeerte, die onvervulde hoop lieten
zich niet zo ineens neertrappen en verbrijzelen. Zij leefden
weer op en woelden omhoog, als een vaag gevoel van verzet
tegen het vijandige; dat met geweld in hem was doorgedrongen.
Hij wilde niet; hij wilde niet 1
Weg met dat zien, met
dat horen, met dat denken, met dat weten 1
Maar Jans woorden hielden onwrikbaar stand, zwart-glanzend,
vlak voor in zijn hoofd en al vormden zij voorlopig nog een
dichte, onontiede massa, toch was 't hem duidelik, dat hij er
behalve de oplossing van raadsels, die hij instinktief nooit
getracht had geheel te ontwarren, nieuwe, nog veel afgrijselikere geheimen in moest ontdekken, waarvan hij nu de
ontsluiering niet meer op zou houden te zoeken en te
vrezen tegelijkertijd. Tevens voelde hij een onweerstaanbare
drang om Jans mededelingen zoal niet te vernietigen, dan ten
minste te ontzenuwen.
»Al neem ik nu aan, dat je verhaal een paar vaststaande
feiten bevat, dan zal . je me toch moeten toegeven, dat de
rest uit eenvoudige praatjes bestaat. En al waren nu ook die
praatjes waar, wat bewijzen ze, zolang je niet weet hoe die
vrouw denkt, hoe ze voelt, in wat voor omstandigheden ze
verkeert, enzovoorts, enzovoorts ? Beoordeel de dingen toch
niet naar het uiterlik 1 Mevrouw den Exter ... dat weet ik ...
heeft den nonsens-kerel tot man gehad. Hun huwelik was
niets anders dan een koppelarij van haar moeder. Is 't nu
zo vreemd, dat ze een opwelling van liefde heeft gehad voor
24
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zo vreemd, dat haar ondervinding haar bang heeft gemaakt
voor een tweede huwelik ? Bedenk toch, dat een vrouw niet
zo straffeloos en onbemerkt ondervinding op kan doen als
een man 1 Houd toch eens rekening met de menselike natuur
en met de drang van omstandigheden."
Dergelike tegenwerpingen maakten Jan wrevelig. Hij vond
ze gezocht, argumenten van een advokaat. Henri kon ze niet
menen. Dat hij zich zelf voor de gek wilde houden, was totdaar-aan-toe ; maar hij moest zich niet verbeelden ook zijn
broer te kunnen verlakken.
» Gekheid 1 Als een vrouw haar man veracht, dan moet ze
van hem weggaan. Je man bedriegen is niet minder gemeen
dan elk ander bedrog."
» En 't kind dan!"
Trieomfantelik stootte Henri deze woorden uit. 't Was hem,
of hij eensklaps vaste grond onder de voeten kreeg ; maar
dadelik voelde hij zich weer zwak wegmodderen, toen Jan
bars-lachend uitriep :
»'t Is waar ook ! D'r kind. Ze heeft een aardig kind ! Nu ...
wat zij voor dat kind overheeft, is gebleken 1"
«Ach Jan, je bent onmogelik met je konvensieonele studeerkamermoraal 1 Jij kent de vrouwen alleen maar als dokter;
dat wil zeggen : iets beter dan andere geleerden ; maar toch
altijd nog uit de verte. Jij begrijpt volstrekt niet hoe ze gevoelen en gevoelen is voor een vrouw alles. Alleen in haar
ogenblikkelik gevoelen is een vrouw waar en als ze liegt,
of draait om dat gevoelen te rechtvaardigen ... nu ... nu, dan
is dat, omdat ze er toe gedwongen wordt, misschien door de
omstandigheden, misschien door haar natuur, misschien door
de heersende moraal. Voor zich zelf ... voor haar gevoel, zie
je ... is een echte, een goede vrouw altijd gerechtvaardigd;
wees daar maar zeker van."
Ravens was te goeder trouw, toen hij een waarheid, die
even goed voor de meeste misdadigers als voor mevrouw
den Exter gold, tegen Jans redenering over stelde.
De dokter verspilde er niet veel woorden meer aan.
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» Gevoel ? ... 0, ja ; maar er is gevoel en gevoel ... Eerste,
tweede en ... mindere kwalieteit 1"
Een nijdig antwoord volgde terstond.
»Zijn jou gevoelens dan allemaal priema ? ... Wat een onzin 1
Een man, die er allerlei passietjes op na houdt, wordt door
niemand met de nek aangezien ; een vrouw mag maar ééns
gepassieoneerd zijn en wel toevallig juist voor de man, die
haar ten huwelik vraagt !"
Jan lachte weer.
» Gepassieoneerd ... zij ? Ja, als jij passie noemt iets, waar
het hart niets mee te maken heeft ... een koude begeerte...
een honger, een lust. Ik zeg je, dat die sensuele vrouw koud
is en tegenwoordig ... nadat zij dwaasheden heeft gedaan en
ondervinding gekregen ... berekend. Zij heeft behoefte aan
een man ... doet er niet toe wie ; maar die behoefte kan op
den duur niet bevredigd worden door een en hetzelfde indieviedu ... Daar komt bij, dat zij nog een poziesietje te verliezen
heeft en dus liever de schijn bewaart. Ergo, plaatst zij haar
zogenaamde affeksies daar, waar zij 't minst heeft te vrezen.
Kom, Henri, laat' dat mens lopen 1"
Minder dan ooit te voren was Ravens op dit ogenblik in
staat een raad van zijn broer op te volgen. Er was in Jans
laatste woorden iets geweest, waardoor hij zich niet alleen
gefnuikt, maar ook beledigd had gevoeld. Waarin dit beledigende bestond en vanwaar het uitging, wist hij niet ; maar
Jan had 't gesproken, Jan moest 't dus ontgelden. En nu brandde
hij los in een vuurwerk van knetterende frazes over Jans
jaloezie, onrechtvaardigheid, ingebeelde mensekennis, studeerkamergeleerdheid en vooral gebrek aan gevoel. Wel schemerde tegelijkertijd aan de horiezont van zijn denken, als een
matte lichtstreep onder een geel-doorbliksemde donderbui, de
rijzende zekerheid : al wat je zegt doet niets ter zake ; je broer
heeft toch gelijk ; maar dit vuurde zijn boosheid slechts aan.
Jan moest weerlegd worden, hoe kwam er niet op aan. Toen
hij echter zijn zwakke, tans aangezwarte grieven gelucht had,
besefte hij ook de onredelikheid van zijn aanval en besloot
hij iets kalmer:
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»Ik erken graag, dat jij in honderdduizend opzichten ver
boven me staat. Je bent geleerd, je offert je op om wel te
doen, je leeft voor anderen, je hebt het menselik egoïsme zo
goed overwonnen als een mens 't overwinnen kan. Maar ...
dit is voor mij nog in 't geheel geen waarborg, dat je haar
of mij juist beoordeelt. - Wie kan zich helemaal in een
ander verplaatsen ? En al kon je 't, al had je gelijk ...
zullen jou raadgevingen mij gelukkiger, haar beter maken?
Daar ... met al je altruïsme maak jij je vrouw en je kinderen
toch niet zoveel gelukkiger dan anderen, hoor. De dertien
jaar van mijn huweliksleven durf ik gerust in de waagschaal
leggen tegen dertien jaar van het jouwe en als ik op een
intieme voet ben gekomen met mevrouw den Exter, dan is
dit, omdat ik overtuigd ben, dat die vrouw van mij houdt
en omdat ik zeker ben, dat wij samen ... op onze manier ...
gelukkig zullen zijn. Kan jij dat niet velen, wil je haar slecht
en mij een egoïst noemen ... ga je gang ; maar bedenk één
ding : hoe slechter je haar schildert, hoe minder egoïst ik
't van me zelf zal vinden, dat ik me niet laat afschrikken;
maar vertrouwen blijf op de kracht van mijn affeksie. Om het
verleden geef ik niets en dat ik haar niet ten huwelik heb
gevraagd ... welnu ... wie weet, wat ik nog doe 1"
Zodra hij zweeg, was 't hem volkomen duidelik, dat hij,
een blinde gelijk, die slagen krijgt, in het wilde terug had
geslagen. Zelfs vermoedde hij dingen te hebben gezegd,
die niet met elkaar waren te rijmen.
Gelukkig gaf Jan de strijd op.
» Laten we er maar niet meer over spreken. 't Was dom
van me de leer te verkondigen, dat een mens nog maar 't
best doet zijn aandriften blind te volgen en van jou presies
het tegendeel te eisen. Je hebt gelijk : ik ben maar een
teoretiekus."
Zo sprekende opende hij de deur en keerde van daar
terug naar de gaslamp op zijn schrijftafel.
»Zullen we naar beneden gaan ? Je wilt zeker van avond
nog naar haar toe, hè ? Die afspraak zal wel ..."
» Neen ... Ik blijf. Evelien wilde immers omberen."
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Zijn uitgedoofde siegaar op het asbakje werpend stond
Henri op.
Jan toonde geen verwondering.
»Goed, heel goed. Je zult er Evelien een groot plezier
mee doen. Haar leven is niet vrolik ; daarin heb je ook
gelijk. Ik doe wat ik kan ; maar mannen als ik zijn immers
niet in staat vrouwen gelukkig te maken ... Heb je de
deurkruk beet?... Dan draai ik het licht uit."
III.
Het omberpartij tj e was voor Ravens een marteling geweest;
geen kaart had hij kunnen onthouden.
Mijn hemel, wat was dat spelen een zielloos tijdverdrijf!
In het begin was op elke flater Eveliens uitroep gevolgd:
»Maar Henri, wat heb je van daag ?"
Later had zij hem zwijgend aangekeken, vermoedend, dat er
iets biezonders was voorgevallen, doch te schuchter om er naar
te vragen. En hoe hij zich ook had afgetobd om op te letten,
al die onbeduidende tekentjes en prentjes waren telkens in zijn
hoofd getaand voor Jans zwart-glanzende woorden. Met de
zielsverruiming van een schooljongen, die drie uren lang onderde druk van een dwingend toezicht heeft moeten blokken
en nu eindelik de straat op rent, offerde Ravens tegen elf
uur zijn gulden aan de meid en hoorde hij achter zich de
huisdeur toeslaan, de ketting vastmaken.
Maar ter nauwernood omgaf hem de kille stilte van de
Oktobernacht, of een rouwig gevoel, pijnlik uitstralend van
zijn hart, verengde weer zijn gemoed.
Lag zij nu al te bed, verdrietig, teleurgesteld, misschien
beangst over zijn uitblijven?
Op eens zag hij haar in het elegante boudoir, keurig
gekleed en gezellig geïnstalleerd om hem lief te ontvangen
en de avond was voorbijgesneld en niemand was gekomen.
Zij had zich de hersenen gekrenkt met het zoeken naar redenen voor dat wegblijven ; zij had zich verwijten gedaan,
duizenderlei schrikbeelden opgeroepen in haar fantazie, mis-
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schien wel bitter geweend en aan niemand had zij haar leed
kunnen klagen ; niets had haar angst gestild, haar twijfel
opgelost.
Medelijden verwarmde eensklaps zijn denken ; hij voelde
zich week worden, op het punt in tranen uit te barsten ; hij
wilde haar nog dadelik schrijven ...
Doch nu zag hij, vlak voor in zijn hoofd Jans zwart-glanzende woorden weer en weg was zijn teerhartig berouw.
Zij had hem belogen, zij 't dan ook zwijgend, door haar
blikken, haar zoenen en hij had niets anders gedaan dan
haar tonen, dat hij haar doorzag, dat hij alles wist, dat hij
niet gediend was van een spel, waarbij koketterie en sensualieteit zich moesten voordoen als liefde?
Alles was tussen hen uit!
Uit? ... Was 't heus uit ? ... Voor altijd ... uit?
Het woord weergalmde zo akelig door zijn hoofd, dat de
herinnering opleefde van dat verschrikkelike ogenblik, toen
de dokter hem gezegd had : »uw vrouw kan nooit weer
genezen."
Mijn God, mijn God, waarom moest hij zulke afschuwelikheden ondervinden?
En weer voelde hij zich jaloers geworden, tans van al de
mensen in de grauwe, doodse huizen om hem heen, van al
de kalme famielielevens, die hem vroeger geen ogenblik aandacht waardig hadden geleken en die hij nu, in zijn killend
voorgevoel van een eindeloze eenzaamheid, zo hartgrondig
benijdde.
Had hij haar maar nooit ontmoet!
Waarom had hij haar ook aangesproken, toen ze hem nog
zo weinig verleidelik scheen?
Hij was toch zo erg ontevreden niet geweest met zijn
onverschillig vrijgezellen-bestaan!
Nu dat gevoel in hem gegroeid was, zou het uitrukken zo
smartelik zijn, zulk een leegte achterlaten.
Als zijn broer maar een kolporteur van praatjes was, een
lid van de grote menigte, die 't geen ie goedkeurt, altijd
betwijfelt en 't geen ie afkeurt voor bewezen houdt 1
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Maar Jan ...
Plotseling zag hij die jongere vriend voor zich : een flinke
jongen, normaal gezond, naïef vertrouwend ... en geen
wangunstige boosheid was er in Henri's 'ziel tegen Irma's
eerste liefde. Hij had die man vol mewarigheid de hand
willen drukken. 't Was hem, of zij elkander hadden kunnen
verstaan.
Maar ook de anderen doemden op : een nevelachtige rij
gestalten, die eindigde in de dieplomaat. De laatste onderscheidde hij weer scherper : mager, van onzekere leeftijd,
schijnbaar goed gekonserveerd door »une savante hygiène,"
inderdaad versleten naar ziel en lichaam, de ledige inkarnasie
van het »savoir-faire," voor wie het leven niets anders was
dan de kunst zich zoveel mogelik zenuwprikkelingen te verschaffen ten koste van zo weinig mogelik slijtaazje.
En terwijl hij voelde, dat hij deze kerel haatte, als waren
zij mededingers, scheen 't hem duidelik te worden, wat hem
in de laatste onthullingen van zijn broer zo diep had gekrenkt.
Zij begeert een man, had Jan gezegd ; het doet er niet
toe wie, mits niet lang dezelfde.
Aan de eerste had zij zich nog begeven, al was 't dan
ook maar tijdelik geweest ; de anderen had zij, even tijdelik,
genomen, net als een man publieke vrouwen neemt. Toen
was de dieplomaat gekomen en handigheid tegenover handigheid, komedie tegenover komedie stellend had deze voor een
poos de verhouding weten om te keren : maar nauweliks was
haar die »grande passion" ontvallen, of zij had het oude spel
hervat en deze keer met Ravens, wijl er toevallig geen
betere bij de hand was. En daarin : in het feit, dat zij hem
met die anderen op één lijn stelde, terwijl hij zijn liefde als
iets ernstigs, iets moois, iets onderscheidends voelde, dat hem
tegen zulk een krenkende gelijkheid had moeten waarborgen,
daarin zag hij tans de oorzaak van zijn verbittering en zijn
sensasie van diep-beledigd-zijn.
Ja, hij had goed gedaan weg te blijven. Zo wreekte hij
zich 't best over haar spelen met zijn gevoel, haar kwetsen
van zijn mannelike waardigheid. Een behoefte om haar te
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vernederen al was 't ook alleen in zijn eigen ogen --dwong hem zich voor te stellen hoe zij, door eerst haar
minnaars te bedriegen, dieper en dieper was gezonken, om eindelik ook voor zich zelf tot de liefdeskomedieante te worden,
voor wie het willen-behagen, het willen-misleiden en het
willen-genieten samen smolten tot één monsterlike lust.
En hij kende ze wel, de brieven met edele gevoelens,
maar verdraaide hand, de liefdesbode, van wie het zwij
gen borrels, siegaren en veel zilver kost, de leugens van de
meiden, die gekocht moeten worden met geschenken, en
door-de-vingers-zien van allerlei aard, de gehuurde kamer
op een stille achtergracht, waardig décors van een gehuurde
affeksie. Onder de vrouwen, die zich met dat bedrog ophielden, waren ongetwijfeld artiesten in hun vak, maar als
mens stonden ze allen ver beneden de arme » prostituée' , die
huichelen moet voor haar brood en een »amant de coeur"
betaalt, om oprecht te kunnen zijn, waar zij waarlik liefheeft.
Hoe was 't mogelik, dat hij, een man van ervaring, hij,
die Irma's schoonheid niet eenmaal zeer hoog stelde, hij, aan
wie zij zelfs nu en dan onaangename indrukken gaf, dat hij
zich had laten beetnemen als een jongen van achttien jaar?
Wat baatte hem dan zijn ervaring?
Zou Henri gelijk hebben ? Was hij een » jouisseur" geworden?
Zou hij werkelik twintig jaar geleden om een liefde van
Mevrouw den Exter .. , geschaterd hebben?
Deed hij misschien onbewust, wat de dieplomaat bewust
had gedaan ? .. Maar dan waren ze ook verklaard die zonderlinge onaangename sensasies.
Dan had Jan ... die man van de teorie ... hem toch
verbazend goed doorgrond 1 Dan was hij inderdaad minder
kieskeurig dan vroeger ; dan drong hij zich een illuzie met
geweld op ; dan wilde hij haar opheffen in zijn eigen ogen
om zich wijs te maken, dat hij ...
Neen, neen ; dat was niet zo 1 Dat kon niet zo zijn 1 Hij
haalde zich onzin in het hoofd!
Waarom ook had hij gesproken?
't Is altijd verkeerd je intieme gevoelens aan een derde
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te openbaren. Er in treden kan hij haast nooit ; ze bezoedelen al te dikwijls.
Jan had zijn mooi gevoel bedorven, door het slijk gesleept,
hem onrechtvaardig gemaakt en doen twijfelen 1 Als was ook
alles waar, wat men van haar vertelde, bleef 't dan geen
onrecht een mens alleen te beoordelen naar zijn daden,
zonder te vragen naar de motieven?
En wat deed haar verleden ter zake, als zij nu oprecht
en veel van hem hield?
Kon Jan weten, dat dit niet zo was?
Haar hele houding bewees immers, dat ze juist anders met
hem wilde zijn dan ze vroeger was geweest met ... die anderen.
Voor wie zien wilde en zien kon was 't onmiskenbaar
duidelik, dat hij een ommekeer in haar te weeg had gebracht
en die ommekeer was een des te grotere overwinning, naarmate
zij voorheen ...
Ach, wie weet hoeveel teleurstellingen zij ondervonden had,
welke een ernstige leerschool zij had doorlopen 1
En hij, op wie nu misschien haar laatste hoop was gevestigd, hij had haar laten wachten ... de hele avond wachten.
Bij elke bel had zij gedacht : daar is hij en hij was niet
gekomen ... had haar zelfs geen briefje waardig gekeurd.
Weer beklemde hem dat rouwige gevoel, pijnlik uitstralend
van zijn hart en, terwijl de woorden : 't is uit, 't is uit, nog
echoden door zijn hoofd, was 't hem als zo dikwijls . in zijn dromen, wanneer hij neerviel in een peilloze afgrond en toch iets in
zijn binnenste hem toefluisterde : 't is niet waar, 't is niet waar.
In zijn hotel aangekomen bestelde hij. Cognac met water.
De tijd was voorbij, waarin hij gemakkelik slapen kon na
de heftigste emosies.
Schrijven deed hij niet, want toen hij het papier voor zich
had, wist hij geen aannemelike verklaring te geven van zijn gedrag.
I V.
Wat is er toch zo vreselik naar, was de volgende morgen
zijn eerste gedachte.
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Een flets schijnsel sijpelde door de ijle jute van de meubelgordijnen heen ; buiten-beneden roezemoesde de volle, drukke
straat.
Hij ging overeind zitten, de armen heengeslagen om de
opgetrokken knieën, starogend in de nuchterheid van de
opschemerende kamer.
Grijze treurigheid ommistte zijn ontwakende geest. 't Was,
of hij gedroomd had rijk, jong, gezond om te zwerven door mooie
streken vol licht, vol kleur, vol mensen en nu arm, oud, afgetobd
wakker werd in de grauw-saaie dofheid van een Hollands
loozj ement.
Afschuwelik, die dorre onverschilligheid van hotel-meubels!
Nog nooit had hij ze zo duidelik voelen denken, wat gaan
wij elkander aan? Vandaag jij, morgen een ander.

En dus was 't uit!
Op zijn kussen teruggezegen, bleef hij een lange tijd roerloos liggen, te mat en te diep neerslachtig om te kunnen
denken, niets anders beseffend dan de kille leegte in zich en
de kille leegte om zich heen.
Waarom zou hij opstaan en zich aankleden?
Was er nog één ding, waaraan hij hechtte, één mens,
waarnaar hij verlangde?
Niets ... niemand!
Zou er iets niet-gebeuren, één persoon teleurgesteld zijn,
als hij eens de hele dag te bed bleef?
Niets ... niemand 1
0, wat was alles akelig doods ; wat voelde hij zich vreselik
eenzaam!
En al door roezemoesde buiten-beneden de volle, drukke
straat.

't Was een dwaze gedachte geweest zich te willen wreken.
Als Jan gelijk had, dan kon 't haar immers niemendal schelen.
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En Jan had gelijk.
Al drong hij zich nu allerlei gewrongen verklaringen op,
de feiten vielen niet weg te redeneren.
Gisteren avond had hij zich opgeschroefd, nu was hij kalm.
Hij zag 't in: Jan had gelijk.

Maar hij kon toch niet als een zieke in bed blijven liggen;
hij moest toch een beslissing nemen. -Wat voor een beslissing?
In alle geval wilde hij opstaan.
En toen hij op was en licht had gemaakt, kleedde hij zich
met lome bewegingen werktuigelik aan, telkens terugzinkend
in zijn gedachteloos staren.
Als hij eindelik niets meer te doen vond in het rulle vertrek, sukkelde hij langzaam de gang op, de trap af, de
restaurant binnen.
Ook hier was hij alleen.
Aan een leeg, wit-gedekt tafeltje in een hoek, met de
grote witte ruimte naast zich en een breed stuk grijze lucht
boven een triestige binnenplaats voor zich, mijmerde hij weer
een poos voort, slenterend door zijn vage herinneringen als
een oververmoeide reiziger door een zonloos landschap. Pas,
nadat hij iets warms gegeten en een paar glazen wijn gedronken had, kwam er meer kleur en licht in zijn geest en toen
voelde hij weer die aandrang om een beslissing te nemen.
Zó kon hij toch niet blijven doordruilen.
Of Jan had gelijk ... niet alleen in zijn feiten, maar ook
in zijn gevolgtrekkingen en dan moest hij zo gauw mogelik
zijn koffer weer pakken en heengaan.
Of Jan had geen gelijk en dan ...
't Ging in alle geval niet aan haar te veroordelen zonder
haar te horen.
Wie weet, wat zij zeggen zou.
Moest hij altans haar niet in de gelegenheid stellen zich
te verdedigen?
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Maar als ze 't nu niet kon, misschien niet verkoos?
Dan kon hij zijn gemoed toch eens uitspreken, haar doen
begrijpen, dat hij alles wist, haar doen beseffen, wat zij verspeeld had 1
Zo rijpte zijn besluit om naar Irma terug te keren en als
een zaadkorrel in een vrucht voelde hij er de hoop in kiemen
haar toch nog eens in zijn armen te sluiten en op de mond
te kussen met de heerlike sensasie van lief te hebben en
bemind te worden.

Plotseling werd het lichter om hem heen. Opkijkend zag
hij, dat de muur aan de overzij van de binnenplaats fel
gloeide in het doorbrekend zonlicht. En nu was 't, als doorstraalde het heldere schijnsel zijn ganse wezen. Zijn vietalieteit
reageerde tegen het neerdrukkende denken ; de loodzware
gedachten dampten weg uit zijn brein en een jeugdig-overmoedige, sienies-dartele levenslust doorgalmde zijn ziel als
'een luchthartige muziek.
Al was - ook alles, wat Jan vertelde, waar, moest hij haar
daarom uit de weg gaan ?
Jan had gelijk : hij had er sentiement bij gehaald. Dat was
ook wel dwaas voor een man van bij-de-vijftig ; maar als
hij dit sentiement nu eens op zij zette ? Bleef er dan niet in
alle geval een aantrekkelik vrouwtje over, dat hem begeerde
en was wel beschouwd dit begeerd-worden niet juist de kern
van 't geen hij verlangde, het hoogste, nog bereikbare geluk?
Wie wordt er nu boos, omdat hij in een Bourgogne-fles
bij toeval Champagne vindt ?
En aldus taanden ten slotte Jans zwart-glanzende woorden
geheel, net als spookachtig-dreigende duisternis in een grot
voor ontstoken magnesieumlicht.
Hij zou nog één keer bij haar aangaan en dan ... nu ...
dan zou hij zien ... handelen naar omstandigheden.
Maar eerst beweging nemen ... eerst frisse lucht
inademen ... eerst het bloed van de hersenen afleiden ...
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eerst beproeven weer helemaal op te knappen naar lichaam
en naar geest. Hij ging en het vrolike licht, de diep-blauwe hemel, het
koele Noord-Ooste windje spanden zijn spieren, vulden zijn
aderen. 't Was, of hij de rimpeltjes om zijn ogen voelde
gladtrekken en zijn rug zich veerkrachtig strekken.
Prettige denkbeelden rezen op in zijn geest.
Blind voor de mensen, die hij tegenkwam, sprak hij al
wandelend zich zelf fluisterend toe :
»Komaan 1 »Make the most of it 1" Geniet wat je krijgen
kunt, zoals je 't krijgen kunt, zolang je 't krijgen kunt 1 In
dit opzicht heeft Jan zeker gelijk : gehoorzaam aan je neigingen.
Dat is nog het enige middel om betrekkelik gelukkig te zijn.
Hij zegt, dat ik geen echte illuzie meer hebben kan. Waarom
niet ? Als ik 'm maar niet zelf vernietig ! Wie geloven wil,
gelooft ook. Alles hangt van je zelf af. Ik heb de dingen
zolang zwaar opgenomen ; laat ik 't nu ook eens luchtiger
doen. Zij wil mij ; ik haar 1 Als zij niets meer verlangt dan
een pretje ... welnu, »fiat executio !" Dan zal ze misschien
mijn laatste niet zijn ; maar ... wat zou dat ? Waarom zou
ik het plezier zo angstig mijden. Benadeel ik iemand ?
De Fransen zijn veel rasieoneler in dit soort van dingen.
Door altijd het allerhoogste te zoeken, krijgt een mens
maar al te dikwijls ... niemendal ... » Jouisseur" 1 ... .
Het woord galmde op eens als een echo door zijn oren.
Weer zag hij Jan voor zich ; weer hoorde hij het beangstigend
vermaan. Maar zijn schouders schokten omhoog en hij
mompelde bijna luid:
»In Godsnaam 1 Dan maar een »jouisseur !"
Toch belette dit redeneren niet, dat zijn vingers ijzig koud
werden, toen zij de schelknop van Irma's woning omvatten.
Men liet hem lang wachten.
Een rijtuig, dat hij in de verte had zien aankomen, stommelde voorbij, verdween, een twintigtal huizen verder, in een
zijstraat en nog stond de bruine voordeur onbewegelik
voor hem.
Was de goed afgerichte meid haar eerst gaan vragen,
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of zij ontving en zou zij hem begluurd hebben in een
spieonnetje ?
Hij trad achteruit en keek omhoog.
Geen spieonnetjes 1 L Op de eerste verdieping zwart-lege
ramen met hoog-opgetrokken valgordijnen ; op de tweede alles
dicht en levenloos. Boven de deur stak een gesloten glazen
balkon vooruit : een echte observasie-post.
Eindelik beefde de deur in het slot ; stappen galmden
er achter ; het bruin week en een jonge, vrouwelike gestalte
verscheen in de opening.
Ravens keek haar aan, zag, dat zij geen muts, maar poneyhaar droeg, brutale, schel-blauwe ogen, een spits neusje, bits
toegeknepen lippen had en voelde op eens, dat zijn aandacht
zeldzaam gespannen was. Geen biezonderheid in dit huis zou
hem ontsnappen ; te recht of ten onrechte ging hij uit alles
iets afleiden, zij 't goed, zij 't kwaad.
Nog had hij niet gevraagd, of mevrouw thuis was, als zijn
oog reeds een indruk had opgevangen. Japanse Kakemono's,
Perziese kleedjes, koperen schotels tegen de wanden, kleurrijk,
eigenaardig ; maar, zijn jas uittrekkend, zag hij, dat alles prulgoed was, onachtzaam opgehangen om het vuile wit van de
muren wat te breken. Tegen de tochtdeuren aan stond een
lompe klerenstandaard ; daarvddr prijkte op de marmeren
vloer een lelike, starende, stenen hond.
De meid vroeg noch naar een kaartje, noch naar zijn
naam ; maar liet hem terstond in een achtervertrek.
»Mevrouw komt dadelik bij u."
Dus ... óf zij had hem toch bespied, óf die meid was ingelicht geweest.
Daar stak geen kwaad in ... tenzij ...
En hij vroeg zich af, of die meid misschien nog meer
instruksies, voor anderen had.
De aanblik van de kamer sneed de draad van zijn gedachten
scherp door.
Werkelik aardig ... echt vrouwelik ... vol, kleurig, niet
te licht ... ongewoon en behagelik. Die luchtig gedrapeerde pieano, schuin inspringend tussen de twee vensters ;

VIJFTIG.

385

dat knusse hoekje er achter, ingesloten door klavier, venster
en haard, gevuld met een sofa en drie lage stoeltjes van
verschillende vormen en tinten ; die schoorsteenmantel, dicht
bezet met fotografieën en beeldjes tussen twee vergulde kandelabers en een vergulde pendule, dat glazen kasje vol
bonte snuisterijen ; die planten in de hoeken ; die tafeltjes
met albums, plaatwerken en boeken voor de penanten ; dat
kijkje achter de pieano in een klein boudoir, waarvoor een
blauwe portière hing ... 't was wel niet rijk of mooi ; maar
't leek toch eigenaardig en gezellig.
Haastig wierp hij een blik in het boudoir ; maar dit stelde
hem erg te leur. In zijn verbeelding had hij 't gezien als een
deliesieus salonnetje, rokoko van stijl, teer liela van toon,
smaakvol fantasties gedekoreerd, met aardige soeveniers en
kostbare »bibelots," met een enkel keurig-ingelegd meubel
tegen het satijnen behang, een mollig tapijt, elegante draperieën en voor de kleine haard een verlokkende »chaise-longue."
Wat hij nu vluchtig waarnam, leek wel een kariekatuur van
die voorstelling. Van een stijl was evenmin sprake als van
een toon ; enige prullen stonden op de schoorsteen, in het
hangkastje, op de tafel, en het schelle rood van het gebloemde
tapijt, klaarblijkelik een goed bewaard fragment van een grotere
lap, stompte het gevlekte blauw van »chaise-longue" en stoelen
nog meer af dan het kleurdovende licht dit al zo lang had
gedaan t Toen hij in een hoek op de grond een doodshoofd
ontdekte, hoorde hij weer Jans woorden : tegen over hem
speelde zij de rol van levensmoede denkster.
Bang betrapt te worden keerde hij haastig in de grotere
kamer terug.
Nu begon hij hier alles nauwkeuriger op te nemen.
De pieano was geopend. Op de lessenaar stonden
enige muziekstukken : onder anderen de Boulanger-marsch
en Isoldes Liebestod. Op het omgeslagen deksel prijkten een
paar Thuner vaasjes en daartussen Irma's portret als YumYum, een aardig fantazietje.
Bij het venster stond een tafeltje vol boeken ; bovenop
lag een keurig gebonden exemplaar van haar bundel kleine
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novellen. Hij nam 't in handen, vond op de eerste bladzijde
een resensie geplakt en las vluchtig de vleiende beoordeling
door, waarin veel voorkwam van vrouwelike tederheid,
nobele gevoelens en aristokratiese gedachten.
Ondertussen had hij aanhoudend boven zijn hoofd gejaagd heen en weer horen lopen. De gedachte kwam in
hem op, dat hij zo lang moest wachten, omdat zij hem niet
onvoorbereid wilde ontvangen en met een sienies lachje wierp
hij het parelkleurige boekje weder neer.
De sofa stond tegen de rug van de pieano aan ; een Perzies
kleedje lag er los over heen. Toen hij 't even oplichtte,
vond hij daaronder een groezelige linnen overtrek.
Nu zwierf zijn blik naar buiten. De kleine tuin, bijna
geheel omgeven door hoge muren en dus op dit uur reeds
zonloos, zag er grauw, verwaarloosd uit : een perk omwoelde
stamrozen in het midden, een slecht geschoffeld, zandig pad
er om heen en verder wat dun en dor struikgewas in de
hoeken.
Wederom gluurde hij in de kamer onderzoekend rond,
ontwaarde grijze plukjes stof onder de meubels en lette in
een van de lage stoeltjes een groot gat op, waaruit paardehaar te voorschijn drong. De bloempotten rustten op ruw
houten bankjes, die onvoldoende door Japans papier werden
gemaskeerd ; alle snuisterijen waren lorren, het tapestry-kleed
was wit geworden op de naden, het behang had brede
scheuren, onder de deurknoppen waren vette vlekken en in
het groezelige plafond diepe barsten.
Op eens was 't hem, of de kamer er gans anders uitzag
dan bij zijn binnentreden en in zijn vingertoppen voelde hij
dezelfde schuwheid om iets aan te raken, als in de Hollandse
»garni's", waar het moderne » c.linquant" zich paart aan de
oud-vaderlandse vunzigheid. Onwillekeurig dacht hij aan de
nette ekipaazje ; wèl een tegenstelling!
En aldoor hield boven hem het heen-en-weer-geloop aan;
het wachten begon hem mooi te vervelen
Naast de rulle witheid van de brede » porte-brisée" lag op
een zwart houten tafeltje een groot rood album.
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Half nieuwsgierig, half overtuigd de portretten, waaraan
hij dacht, er toch niet in te zullen vinden, nam hij 't op en
sloeg 't open.
Eerst louter onbekende gezichten : bejaarde mensen, kinderen, mannen en vrouwen van middelbare leeftijd ; dan
verschillende afbeeldingen van haar. Hij vond er bij, die
goed geleken ; doch op niet één kwam zij hem mooi of zelfs
maar innemend voor. Meestal pozeerde zij nog al teatraal,
zelfs in uitheemse en antieke kostumen.
Daar dreunden boven de stappen weg ; een ogenblik bleef 't stil.
Toen kraakten zij de traptreden af en naderden.
Snel wierp hij het album neer.
De deurkruk boog om en Irma schoof naar binnen.
Geen woord weerklonk.
Vlak voor de deur bleef zij staan, de ogen omlaag gericht,
de armen slap neerhangend langs de zijden, geelbleek en
on-elegant in een wijde roze »peignoir," waarvan de lange
mouwen haar handen bedekten.
Wat lag er in dit zwijgen en die afwachtende houding?
Teleurstelling, dat hij gisteren avond niet gekomen was?
Aanstellerij ? ...
Hij wist 't niet ; maar voelde, dat zij hem weer een onaangename indruk gaf en dat die indruk veel dieper, veel minder
vluchtig was dan de vorigen.
Op eens dacht hij : wat past ze uitstekend in haar omgeving en 't was, of die gedachte hem verlamde.
Hij kon geen voet verzetten, geen hand uitstrekken, begreep,
dat hij zelfs de alledaagse beleefdheidsvormen veronachtzaamde en was toch buiten staat zich anders te gedragen.
Van de bekoring, die zij nog drie dagen geleden op hem
geoefend had, scheen geen spoor meer over te zijn en het
besef van dat dorre niets-meer-gevoelen verouwelikte hem op
nieuw in zijn aldoor-waakzaam zelf beschouwen.
Als een onverschillige bezoeker op dit moment binnen was
getreden ... o, hoe gemakkelik zou Ravens zich voor altijd
verwijderd hebben, spijtig over zijn tegenvaller, maar voor
het ogenblik altans blij over de tijdige ontdekking.
25
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Eindelik moest hij toch nader treden en zijn hand uitstrekkend, vroeg hij, haast verlegen, met gedwongen vriendelikheid:
»Hoe gaat het u, sinds Maandag ?"
»0, goed."
De handdruk was kil, slap, en op haar vaal gelaat viel
niets te lezen.
Zwijgend wees zij naar de stoel met het uitpuilende paardehaar, ging zelf daartegenover op de sofa zitten en begon
zonder op te zien
te spelen met de George-penning, die
tot sluiting diende aan haar gordel.
Ravens wist niets te zeggen. Hij dacht er over eenvoudig
uit te roepen : ik ben geen dupe en dan weg te lopen net
als een jongen, die, voor 't eerst in zijn leven alleen met een
gemene vrouw, nog bang is voor haar aanraking.
Doch nu rezen de donker-blauwe oogen omhoog, rustten
een poos op de zijne en onderwijl begon zij zacht, haast
aangedaan te spreken:
» Zeg je niets over gisteren ? ... Ik heb de hele avond
gewacht. Vergeet je onze afspraken nu al ?"
Een lust om haar zeer te doen dwong hem leukweg de
waarheid te zeggen, zonder enige verzachting en zelfs zonder
een woord van toelichting.
»0, neen ; maar ik was bij mijn broer."
Een stekende, stalen blik ontschoot het fluweel van haar
kijkers ; een levenloze starheid overtoog haar trekken en
Ravens meende te zien, dat zij zich op de binnenzij van haar
lippen beet.
Toch klonk haar antwoord zacht en eveneens erg leuk:
»Een broer ? ... Ik wist niet, dat je in den Haag een broer
hadt. Ik dacht zelfs, dat de naam Ravens hier in 't geheel
niet voorkwam."
En dat ik dus niemendal van je verleden afwist, klonk
het in zijn hoofd en terwijl 't zijn gedachten doorflitste, dat
zij er het adresboek op nageslagen had, hoorde hij in haar
opmerking de bevestiging van Jans aanklacht.
»Hij heet ook niet Ravens. Wij zijn stiefbroers. Zijn naam
is Lanser, dokter Lanser. Ken je hem niet ?"
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Kalm schudde zij van neen.
» Lanser ? Nooit van gehoord. Ach ... ik ga ook zo weinig
uit. Misschien is zijn naam me wel eens genoemd ; maar
doorgaans luister ik slecht, wanneer er gesproken wordt over
mensen, die me onbekend zijn."
Het antwoord was lang genoeg geweest ; maar hoe óplettend hij haar ook aan had gezien, niets verdachts was hem
in het oog gesprongen. Haar toon was volkomen onbevangen
gebleven en niet eens had zij zijn blik ontweken. Eerst nu
wendde zij 't hoofd af en keek onverschillig naar buiten.
Toch voelde hij, dat zijn doordringend fixeren haar niet
was ontgaan en uit het feit, dat zij er de reden niet van
vroeg, leidde hij af: zij houdt zich goed ; maar zij beliegt me.
Een poos bleef hij haar van ter zijde aanzien en nu
vond hij, dat zij toch een heel mooi profiel had.
Onderwijl borrelde weer de begeerte in hem op haar te
kwetsen, tans door te zeggen, dat zulk komediespel niets meer
baten kon. In die begeerte was jaloezie, de jaloezie van
iedere voorganger, wiens naam zij hem niet met onverschilligheid overleverde, en voor deze jaloezie bezweek zijn
sienies verlangen om maar krietiekloos te nemen, wat de gelegenheid hem aanbood. Neen, hij wilde haar ook nu niet,
zoals anderen haar hadden gewild en... gehad 1 Maar zijn
herlevende behoefte aan een heerlik-warm, zielen-lichaamdoorjubelend gevoel, een gevoel zd mooi en zd echt, dat
't hem hemelhoog zou opheffen boven het bereik van alle
jaloersheid, dwong hem weer het hoogste van . haar te eisen,
des noods een leugenachtige verklaring haar af te dwingen,
als hij in de waarheid-schijn er van maar geloven kon.
Gelijk iemand, die iets onaangenaams voelt naderen en nog
niet weet welke houding daartegen aan te nemen, bleef zij
strak naar buiten kijken.
»Irma, ik heb nog eens ernstig over alles nagedacht en...
ik geloof eigenlik niet, dat je van me houdt ..."
Met een schok, maar toch bedaard, meer verwonderd dan
geschrokken, keerde zij het hoofd om.
»Hè?"
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»'t Kan zijn, dat ik me vergis ; maar ik bedoel... zie je...
niet zoveel of ... niet op de manier, als ik dacht ... als ik
hoopte ... Misschien vind jij hetzelfde ... of iets dergeliks
van mij ... 't Is best mogelik, want ... Een mens maakt
zich dikwijls allerlei dingen wijs, omdat ... omdat hij ze wenst
of vreest en ... dan gelooft hij er ook aan ; maar... bij nader
indenken ..."
Een uitdrukking van schrik op haar gelaat menende te
bespeuren hield hij stil en nu greep zij plotseling zijn hand,
en keek hem recht in de ogen.
Is dat dezelfde man van Maandag ? Henri ; wat is er gebeurd, dat je zo kunt spreken ?"
Als overmand door verdriet boog zij 't hoofd tot over zijn
hand neer en drukte haar lippen op zijn vingers.
Wat zou hij gelukkig zijn geweest, als er op dit ogenblik
een traan was gedrupt op zijn hand ! Maar hij kon 't zich
niet ontveinzen, dat er vertoon was in haar doen en 't was
hem, of . ze zich nu gaf en verwachtte, dat hij haar zou nemen.
Het mooie gevoel ontglipte hem ; zijn sieniese lust welde weer
even omhoog ; maar tegelijkertijd herleefde er door haar aanraking ook iets meer van de vroegere bekoring.
Op eens voelde hij de behoefte haar tegemoet te komen
en de woorden, die hij verlangde te horen, desnoods te
suggereren.
Zijn twijfel was niet weggenonen en reeds trok hij 'm uit
eigen beweging weer half terug.
»Of is 't niet waar en denk ik maar zo uit angst ... omdat
het zo mooi ... misschien al te mooi zou wezen ?... Toe,
stel me dan gerust."
»Aha, ik begrijp 't al. Dat bloempje moet weer vertrapt
worden."
Zij had niet opgekeken ; maar er waren tranen geweest in
haar stem en die tranen vertederden Ravens meer en meer.
Een lust om haar te vergeven en haar te beschermen tegen
het harde oordeel van de wereld trilde verwekend in hem
op ; doch toen hij niet dadelik iets zei, duwde zij zijn hand
terug, sprong, als door een veer omhoog geworpen van haar
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stoel en ging naar de haard. Daar steunde zij haar elboog
op de marmeren mantel, liet het hoofd in de hand zinken en
stak de linker voet vooruit naar het smeulende vuur. Een
nijdig snuivend lachje klonk als een bevestiging van bittere
gedachten en koud-hard duwde zij hem toe.
»Weet je wat het is ? Je hebt praatjes van me gehoord
en natuurlik... geloofd 1 Durf eens zeggen, dat ik de bal
missla ?"
Zowel een hartstochtelike losbarsting van beledigd vrouwelik gevoel als een verpletterd wegzinken in diepe neerslachtigheid zouden Ravens geheel overwonnen hebben. Dit
wrevelig koude, haast minachtende opstuiven overblufte hem
slechts. Hij antwoordde dan ook alleen:
»'t Is waar,"
en voelde zich weer stugger worden, vijandig, achterdochtig.
» 0, ik vraag niet wat, of van wiel Het kan me niemendal
schelen 1 Ik ben gewend aan die dingen en als zo iets me
overkomt, dan ... dan laat ik de storm maar over me heengaan en wacht tot ie weer bedaard is."
En het nijdig snuivende lachje herhalend:
»Ze hebben wel van me verteld, dat ik er twee »amants"
tegelijk op na hield 1 Denk je, dat ik me verdedigd heb of
me nu verdedigen zal ?"
Dus 't kon haar ook niets schelen, hoe hij over haar dacht 1
Een ogenblik drong de gedachte zich aan hem op, dat hij
haar toedonderen moest : is er dan geen woord van dit alles
waar ; heb je geen »amant" gehad tijdens het leven van je
man ; later niet geweigerd met hem te trouwen ; geen »grande
passion" - gekoesterd voor de dieplomaat, van wie je de zoenen
nog op je lippen moet voelen ?
Maar hij mocht haar niet in de gelegenheid stellen zijn
broer te verdenken en bovendien begreep hij, dat het nietweten van namen te veel kracht ontnam aan zijn toch reeds
vage wetenschap.
Ook was 't de vraag niet of, maar waarom zij verkoos te
zwijgen. Was 't louter uit gewoonte, . omdat ze nu eenmaal
altijd komedie speelde, of deed ze 't alleen maar van daag.
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om zijnentwil ... omdat zij hem toch wel echt liefhad .. .
om hem te houden ondanks ... ondanks alles?
»Irma ... je begrijpt me verkeerd. Wat me hindert is niet
je verleden. Ik heb er immers geen recht op en dan ...
veel ... misschien wel alles, wat uit liefde gedaan wordt ...
kan ik begrijpen en verontschuldigen ; maar geheimhouding ...
zie je. . . geheimhouding tusschen twee mensen, die elkander
liefhebben ... dat ... daarmee kan ik me niet verenigen.
Dat stuit me 1 Ik kan me geen liefde denken, die niet
begint met ... hoe zal ik 't noemen ... met een behoefte om
je verborgenste zielsgeheimen te openbaren ... haast een
biecht ... Ik heb je mijn hele leven blootgelegd-. Al weet
je geen namen ... die er ook niets toe doen ... van mijn
huwelik ... van mijn avonturen, van mijn affeksies weet je
alles, alles af. Waarom zeg je mij, ... niets ?"
Ongeduldig met de lippen smakkend bukte zij zich en
pookte in het vuur met heftige, ongrasieëuse bewegingen ...
lang ... ontzenuwend lang.
Daarna ging zij weer zitten, nu in een stoel verder van Ravens
verwijderd, onverklaarbaar kalm, haast onverschillig van bli1 .
»Ik zeg niets, omdat ik niets meer te zeggen heb. Jij
weet van mij minstens evenveel als ik van jou. Je weet, dat
ik nog een onnozel schaap was, toen mijn moeder me met
een man liet trouwen, die niets van me begreep. Je weet,
dat ik met deze man heel ongelukkig ben geweest. Hij hield
van me : 't is zo ; maar ik vond ; » que ce n'était pas du tout
ca." Ik heb je mijn novellen laten lezen, waaruit je kunt
opmaken ... veel beter dan uit mijn woorden ... hoe ik
gevoel en hoe ik over alles denk. Mijn hemel, wat verlang
je nog meer? Wou je weten, of je mijn eerste liefde bent?
Nu ... neen ; dat ben je niet en dat heb ik je ook nooit
laten geloven."
Ravens kleurde en beet zich op de lippen. De strijd leek
hem al te duidelik tussen haar : ik heb niets te zeggen en je
bent mijn eerste liefde niet. Voor op de tong lag hem de
snauw : je tiende evenmin ; maar haar schampere toon had
hem geen twijfel overgelaten, of zij zou liever onmiddellik
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breken dan zich verder onderwerpen aan een inkwiezietorieaal
onderzoek - en hij voelde zich zwakker en zwakker worden,
overhellen tot een laffe, verlagende toegefelikheid. Zijn weer
opgeloken angstige verliefdheid stemde hem sentiementeel
vergevensgezind. Minder dan ooit kon hij er aan twijfelen,
dat zij inderdaad even koel was van hart als berekenend van
verstand ; maar zij begeerde hem toch en het besef, dat hij
zijn laatste roman in handen hield, smoorde het verzet van
gekrenkte eigenliefde en beledigde waardigheid. Afschuwelike vermoedens rezen in hem op en toch voelde hij, dat
hij in alles zou berusten, als ze hem maar zeggen wilde : op
dit ogenblik houd ik echt van jou, alleen van jou, voor
mijn hele verdere leven ... van jou.
Zij zeide 't niet en toen hij eindelik, heel zacht vroeg:
» Toch ... een liefde dus?" beefde zijn .-tem.
Spelend met haar penning volhardde zij in haar zwijgen.
In de stilte, die om hen was, hoorde hij het doffe rollen van
een rijtuig door de straat.
Een diepe zucht ontgleed zijn lippen. Zonder te weten
waarom rees hij op, deed een paar aarzelende passen naar
het midden van de kamer, ging toen schuin achter haar stoel
staan en lei zijn handen op haar dikke, bruine haarwrong,
waardoor een blank metalen naald stak. Liever had hij ze
tot haar wangen uitgestrekt; maar dit dorst hij niet.
Roerloos bleef zij zitten en geen geluid weerklonk.
Eindelik boog hij zich langzaam over haar heen en fluisterde haar in 't oor.
»Waarom antwoord je me niet?"
Zij keek niet op en hij voelde, dat haar hoofd nauw merkbaar schudde. Maar plotseling rukte 't zich los en wendde
zij zich heftig om.
»'t Is zo 1 ... Je hebt me van je avonturen alles, verteld;
maar ik heb je al eens meer gevraagd : waarom ? ... Was 't
op mijn verlangen, of deed je 't voor je eigen plezier ? .. .
Ik kan dat vorsen en zoeken niet uitstaan 1 Vertrouw me ...
of ... laat me aan mijn lot over. Het een of 't ander 1 ..
Dat onze persoonlikheden elkander aantrekken, dat we dadelik
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simpatie voor elkander hebben gevoeld ... daaraan had je
tot Maandag toe geen ogenblik getwijfeld. Ik kan me geen
affeksie denken zonder vertrouwen. Vertrouw je me niet
meer... nu..."
Een gebelgd en haast minachtend schouderophalen voltooide de zin en weer keerde zij hem de rug toe. Snel als
iemand, die een onherroepelik woord nog juist bij tijds wil
smoren, schreeuwde Ravens uit:
»Neen ... neen! Ik wil vertrouwen. Ik verlang immers
niets liever 1"
Hij vond op eens, dat zij gelijk had. Liefde moest beginnen met een blind vertrouwen en dat zij hem niet omtrent
haar verleden wilde inlichten, sproot zeker voort uit een
verlangen het tegenwoordige daar nooit mee te vergelijken.
Zijn dwaze jaloezie had hem verleid tot een onhandigheid
en hij vond geen beter middel om die fout weer uit te
wissen, dan door haar nog krachtiger te doen gevoelen welk
een hoge prijs hij stelde op haar genegenheid.
Als om haar te bedaren lei hij weer beide handen op
haar schouders.
»Irma, ik zeg 't je nog eens : je begrijpt me verkeerd. Ik
twijfel er geen sekonde aan, dat onze persoonlikheden elkander aantrekken. Ik ben alleen bang, dat wij bij het woord
liefde niet hetzelfde denken en hetzelfde gevoelen. En dat
zou ik toch willen. Ik zou je zo graag alles geven, wat ik
geven kan : mijn hele hart, mijn hele verstand, mijn hele ziel,
alles, alles en ... voor altijd 1 Maar dat kan ik immers alleen
doen, als dit waarde voor je heeft, als jij ook zo gevoelt
en zo denkt. Voor mij is liefde steeds geweest het wegschenken van mijn ganse ikheid, het opgaan in een ander leven;
maar tegenwoordig is er ... misschien door mijn leeftijd ...
nog iets bijgekomen : ik wil ... ik kan geen band meer aanknopen, waarvan ik niet zeker weet, dat ie heel echt is en
altijd zal kunnen duren. De gedachte aan een einde is me
ondragelik geworden. Ik wil gerust zijn in mijn bezit en
dat ... dat kan alleen, als we beiden ... hetzelfde verlangen
en hetzelfde willen geven."
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Zeker zou 't Ravens in een gesprek zonder tendenz niet
ingevallen zijn zo iedealisties verblind het zelfzuchtige van
liefde te loochenen; maar Jan had wel juist gezien : hij wilde
Irma opheffen in zijn eigen ogen en dat kon hij alleen doen door
eerst de liefde zelf te verheffen, waarvan zij het voorwerp was.
Ze had hem niet weer aangekeken ; maar zich evenmin
onttrokken aan de strelende druk van zijn handen.
Al sprekend had hij gehoopt, dat zij het hoofd achterover
buigen, hem lachend aanzien en de lippen tot een kus vooruitsteken zou. Maar zij deed 't weer niet, sprong eensklaps
overeind en slenterde weg, spotachtig, schoon onhoorbaar
lachend.
» Heel mooi ... haast verheven ; maar ik vind dit nu juist
niet het kenmerk van de liefde tussen een man en een vrouw.
't Is meer iets voor een zuster van liefdadigheid, of ... voor
ouders en kinderen."
Met de armen op de rug gekruist, turend naar de grond
bleef zij ronddwalen door de kamer ; zwijgend keek Henri
haar een lange poos aan. Hij voelde zich diep gefnuikt,
haast voor de gek gehouden. Waarom stak zij de draak
met zijn affeksie ? Al had hij zijn woorden misschien wat
overdreven mooi gekozen, ze moest toch beseffen, dat ze
voortkwamen uit een hart, dat aan echte liefde behoefte had
en echte liefde wilde geven.
Met bitterheid dacht hij aan haar novellen vol vrouwelike
tederheid, nobele gevoelens en aristokratiese gedachten.
»Dus noem jij liefde ... ?"
Dat zal ik nu eens duidelik zeggen ... Voor één keer;
want ik ben op dat ontleden niets gesteld. Bij mij is liefde
iets zd teers en zó fijns, dat het sterven kan door de minste
hardvochtige aanraking, zelfs als 't de aanraking is van een
pluizende hand, zo zacht en zo blank als die van meneer
Ravens. Ik heb vroeger nooit bemerkt, dat je er op gesteld
was een kapelletje de vleugels uit te trekken ; maar ... als
je nog iets om me geeft, dan raad ik je aan die liefhebberij
niet bot te vieren. Wanneer ik iemand liefheb, dan redeneer ik daar niet bij.
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Ik geef eenvoudig toe aan een aantrekkingskracht, die mij
meesleept. Ik voel dan behoefte met die iemand zo veel en
zo innig mogelik samen te zijn en als deze behoefte wederkerig is, dan geniet ik het hoogste geluk. Misschien is dit
geluk egoïst ... wel mogelik ... ik weet 't niet ... en 't is
me nooit ingevallen het eens te onderzoeken ; maar wat ik
wel weet, is, dat niemand er ongestraft ... aan tornen kan."
Meer nog het haast vijandig opdwingende van haar toon
dan wel de inhoud van haar woorden trof Ravens als een
grievende terugwijzing zowel van het mooie gevoel, dat hij
haar wilde toewijden als van zijn streven om haar op te heffen
tot de hoogte van dat ernstige, echte sentiement. 't Was hem,
of hij haar iets degeliks wilde schenken, iets van blijvende
waarde en of zij gezegd had : geef me liever een schitterend
prul. En dat deed hem zeer, omdat zijn degelik geschenk hem
zelf zo dierbaar was.
»Korter uitgedrukt : u verlangt alleen onberedeneerde sensasies en ... of die uwer waardig zijn, dat ..."
» Dat heb ik niet gezegd 1"
» Gezegd niet ; maar wel bedoeld. Laten we toch oprecht zijn 1"
Een boosaardige schittering doorvlamde haar fluwelen ogen.
Ze keek hem nu recht aan en de energieloze lippen van de
grote sensuele mond sloten zich met ongewone veerkracht op
elkander.
»Begin dan zelf en beken, dat je me haat 1 ... Ja 1 Van
daag haat je me en weet je waarom ? ... Omdat je verleden
week van me gehouden hebt l 0, ik ken je 1 Je bent ijdel als
een »irresistible" tweede luitenant. De praatjes, waaraan jou
hoog gestemde liefde . mij blootstelt, komen niet in aanmerking;
maar dat een ander mij al eens in opspraak zou hebben
gebracht ... foei, van zulk een smet dien ik me te zuiveren 1
't Is, of ik je al bedrogen had, eer ik je kende en nu je mij
daarom haat, wil je me vernederen, wil je je zelf wijsmaken,
dat ik je niet waard ben 1"
Ontzet keek Ravens haar aan. Zij had hem volkomen
verbijsterd. Er was te veel waars in haar heftige uitval,
dat hij er aan kon denken haar tegen te spreken en toch
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sprak zij van haat en vernederen, terwijl hij alleen dacht aan
liefde en opheffen. Hoe was dat mogelik ? Hij begreep er
niets van.
En weer voer zij voert:
»Jij, die zoveel eist, wat geef je ? ... Hè? ... Jij, die spreekt
van het opgaan in een ander leven, waarom heb je me niet
ten huwelik gevraagd ? ... Hè ? ... Jelui, mannen, maakt onderscheid tussen vrouwen, die je lief kunt hebben zonder ze te
trouwen en vrouwen, die je trouwt, misschien zonder ze lief
te hebben. Is 't niet zo ? Welnu, ... heb je er wel eens over
nagedacht, dat wij, vrouwen, ook onderscheidingen maken?
Weet je niet, dat een vrouw zich wel eens behelpt met veel
kleine iedealen, wanneer ze haar ene grote niet tegenkomt ?"
Als Ravens in de aanvang het gesprek minder zwak en
aarzelend was geweest, zeker zou Irma haar doel tans - niet
zo ver voorbij zijn gestreefd. Instinktief besefte zij te duidelik,
wat er in hem woelde om nu weerstand te kunnen bieden
aan haar vrouwelike neiging tot misbruiking van de toestand.
Zijn jaloerse liefde — waardoor zij zich in de grond gevleid
voelde te genieten en tegelijkertijd hem in de waan te
brengen, dat deze liefde niet zoveel waard was en de dankbaarheid derhalve geheel aan zijn kant moest wezen : daarheen zette zij koers. In Ravens echter zweepten haar laatste
woorden het gevoel van op-één-lijn-met-anderen-gesteld en
dus beledigd-te-zijn weer al te wild omhoog. Dat dit gevoel
voortsproot uit gekwetste ijdelheid, had Irma hem al gezegd;
maar hij besefte niet, dat die gekwetste ijdelheid waaraan
hij vroeger nooit had geleden weer een uitvloeisel was
van de mindere ondernemendheid en mindere kieskeurigheid,
waartoe gelijk Jan had opgemerkt het gevoel van zijn
leeftijd hem had gedoemd. Nu hij 't onmogelik kon ontkennen al wilde hij 't evenmin bekennen dat hij in de
ogen van een vrouw bij jongere mannen moest achterstaan
en nu hij daarom onwillekeurig de vrouw, die hem zulks niet
deed gevoelen, zou wantrouwen of achterstellen bij andere
vrouwen, was hij er dadelik op uit geweest, de affeksie, die
'hem aan Irma verbond, aan alle vergelijking te onttrekken en
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tot een genegenheid van veel edeler gehalte te stempelen
nadan de liefdetjes, welke tussen haar en haar vorige
tuurlik jongere aanbidders hadden bestaan. Doch nu Irma,
door haar ruwe verklaring, dat hij slechts één van haar vele
kleine iedealen kon zijn, dat streven zo botweg verijdelde,
werd 't hem eensklaps te moede, alsof hij tegenover die
»anderen" een allerbespottelikste nederlaag leed, indien hij
met zijn greep naar het meerdere zelfs het minste niet verkreeg, dat zij hun allen had geschonken.
Als hij dan toch met hen gelijkstond, wilde hij ook hebben,
wat hem toekwam op die rang.
Een gulp heet bloed steeg hem naar het hoofd en kleurde
zijn wangen. Brutaal sloeg hij beide armen om haar henen,
zoende haar op de mond en beet haar toe:
»Je hebt gelijk. Wat doen we te redeneren ? Samen genieten is alles ! Veel kleine iedealen, als je het éne grote niet
krijgen kunt 1 Ik zeg 't met je en wij willen immers hetzelfde ...
elkaar. Waarom zouden we niet nemen, wat zo voor de
hand ligt?"
Het was te laat.
Woest duwde zij hem terug, rukte zich los en riep, achteruit wijkend, met schel lichtende ogen, schamper en bijna
verontwaardigd, doch zonder drift uit:
»Wat ... nemen ... als je me je liefde niet waardig keurt?
Zie je me aan voor een publieke vrouw?"
Bedremmeld, verbluft bleef Ravens staan. Hij had de
nederlaag geleden, juist omdat hij 'm gevreesd had. Hoe
dom, galmde 't door zijn hoofd. Hoe vervloekt stom 1 Op
eens was 't hem, of een duffe kelderkou van alle kanten op
hem indrong, het bloed terugdrijvend naar zijn hart, terwijl alleen zijn wangen bleven gloeien. Een verlangen om
weg te zijn van hier, overgebliksemd naar een plek, waar
niemand van dit onderhoud iets kon vernemen, overweldigde
hem met verbijsterende heftigheid. Het schemerde hem voor
de ogen.
Zonder recht te weten, wat hij zei, gromde hij nog:
» Dus is 't uit?"
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En als Irma met een schouderophaling antwoordde, zwijgend zich afwendend naar het venster, maakte hij een weifelende buiging.
»Adieu, mevrouw."
Een korte poos toefde hij nog in de gang, luisterend, of
zij hem terug zou roepen. Toen trok hij zijn jas aan, zette
zijn hoed op en snelde duizelend naar buiten.

(Wordt vervolgd).

DE FRIESCHE KLEIBOER,
Een historische Schets
DOOR

T. J. a.DE BOER.

IV.
1580—1665.

Tot de onderteekenaars van het Verbond der Edelen in
1566 behoorde een buiten alle verhouding groot aantal Friezen.
Het waren landheeren en heereboeren, die bijna alleen door
meerder grondbezit boven de massa der boeren waren bevoorrecht, en dus met den Adel van het Zuiden niet zijn te
vergelijken. Een opkomende stand hier van landjonkers, gezond, krachtig en moedig, die in het grootgrondbezit van
kerk en klooster de lastige grens van hun streven vonden.
Voor hen was het jaar 15 8o, dat der invoering van de Hervorming in Friesland, een overwinning. Op de puinhoopen
van de kloosters verrezen de huizen van deze edele welgeboren lieden. Wat de Hervorming als geestelijke beweging in
het algemeen moge beteekenen, is een moeilijke, veel en zeer
verschillend beantwoorde vraag. Maar zeker is het en voor
ieder duidelijk, dat met die geestelijke beweging hier eng
verbonden was een maatschappelijke omwenteling. De revolutie,
sedert het begin der eeuw in wording, werd in 15 8o verwerkelijkt. In dit opzicht kon de Fransche revolutie slechts
weinig verder gaan.
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De Staten van Friesland, voor 't grootste gedeelte uit edele
landheeren en eigenerfde boeren bestaande, begonnen met
de kloostergoederen te seculariseeren. Ze werden tot provinciaal eigendom gemaakt. De kloostermeier was voortaan meier
van de provincie, die nu behalve de grietenij Het Bildt een
nog veel grooter deel van de vette kleistreek als domein
bezat. De provincie was dus de grootste grondbezitter van
het Friesche land geworden, zoodat zij buiten de belastingen
aanzienlijke inkomsten had. Een deel van deze inkomsten uit
de opbrengst der kloostergoederen werd besteed aan pensioenen voor de laatste kloosterbewoners, een bedrag dus dat
langzamerhand kleiner werd ; een deel werd bestemd voor de
Franeker Hoogeschool, in 15 8 5 gesticht ; een deel gegeven
aan predikanten, schoolmeesters en armen, voor kosten van
beheer, enz. ; een deel eindelijk bleef over »ter ordonnantie
van de Heeren." 't Ging daarbij alles stichtelijk en met orde
toe, wat niet belette, dat vroeger en later veel geestelijk
goed, vooral zoogenaamde familieleenen, in het wereldlijk
donker waaruit het opgekomen was weer onderging.
Maar Friesland was weer vrij. Allen die een stukje van zijn
edelen grond bezaten, hadden in verhouding tot den omvang
daarvan ongeveer dezelfde rechten. De vrijdom van de drie
stuivers grondbelasting op de floreen, het voorrecht der heerschappen, bestond nog, maar had met het dalen der geldswaarde veel van zijn beteekenis verloren. Want van de
buitengewone, nu gewoon geworden omslagen over de floreen
was niemand vrij. In 1622/23 verdween dan ook dit verschil
tusschen den edelen en eigenerfden of burgerlijken grondbezitter, toen ieder met geld moest en kon af koopen wat
vroeger de edelen door krijgsdienst hadden gedaan. Trouwens,
door vererving was toen reeds dat verschil aanmerkelijk gewij zigd.
Ze waren trotsch op hun vrijheid, die mannen van r 5 80.
Men zou, zoo besloten de Staten in 15 84, wat den regeeringsvorm betrof alles inrichten op den voet der oude Friesche
vrijheid, zooals het was voor den Saksischen tijd. Maar hoe
liet toen was, scheen den Heeren zelf niet recht helder te
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zijn. In elk geval konden ze een eeuw als de zestiende evenmin wegcijferen als wij de onze. Friesland was, tot droefheid
van de ware patriotten, die nog droomden van een onaf hankelijk Friesland met Groningen en Drenthe tot voormuur, aan
de Unie verbonden en had in Willem Lodewijk een stadhouder,
wiens invloed verder reikte dan de perken van het beschreven
recht. Doch om den stadhouder hier geen al te vasten voet
te doen krijgen, werd hem verboden land aan te koopen op
Frieschen bodem. Nog in 15 98, later veranderde het, maakte
't een punt van bespreking uit, of men den stadhouder voor
bewezen diensten een stuk nieuw ingedijkt Bildtland zou
geven, dan wel een geschenk in geld. Tot het laatste werd
door de souvereine Heeren Staten besloten.
De nog niet beschreven geschiedenis van de provincie
Friesland als grootgrondbezitter is zeer tragisch geweest, een
bewijs voor het bestaan der sociale wet, waarboven slechts
enkele uitgelezen familiën eenige eeuwen lang kunnen staan,
dat er op een geslacht dat wint en spaart spoedig een ander
volgt dat het gewonnene verteert. Sneller dan bij de kloosters,
waaraan het goed was ontnomen, werkte deze wet ten opzichte
van den provincialen eigendom. In den loop van de zeventiende en in de eerste helft van de achttiende eeuw heeft de
provincie niet alleen heel haar bezit er doorgebracht, maar
bovendien nog schulden gemaakt. De Unielasten, gevolg van
de gevoerde oorlogen, drukten Friesland zwaar. Om die te
kunnen betalen moest er dikwijls geld worden geleend tegen
hoogere rente dan de provincie uit haar grondbezit, naar de
verkoopwaarde berekend, kon maken. Het scheen dan voordeeliger een deel van de bezittingen te verkoopen om met
de opbrengst daarvan de gemaakte schulden af te lossen.
Anderen mogen de wijsheid of de kortzichtigheid dezer politiek beoordeelen, hier zij alleen het gevolg ervan genoemd:
het door de provincie verkochte land werd het eigendom van
edelen en eigenerfden, van burgers, soms ook van de meiers
die het gebruikten.
Het gelukte den Staten niet den boer zijn meierrecht te
ontnemen. Zij mochten bepalen, bij 't verhuren van landen
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en plaatsen, dat de verhuring voor één jaar geschiedde, dat
de meestbiedende bij openbare veiling huurder zou zijn, het
baatte alles weinig. De boer bleef op zijn plaats, en, werden
de geschenken ook wat grooter, de prijzen van het land stegen
meer dan de huren. In 1623, toen er voorgesteld werd een
deel van de voormalige kloostergoederen te verkoopen, werd
als reden o. a. daartoe aangevoerd, dat verkoopen voordeelig
was, omdat het verhoogen van de huur tegen het gewoonterecht streed. Voor het verkoopen van die goederen stemden
Westergo, waarin veel rijke heerschappen woonden, en de
Zevenwouden en het kwartier van de Steden, die beide in
hun gebied weinig zulke goederen bezaten. Er tegen stemde
alleen Oostergo, in welke gouwe de meeste kloostergoederen
lagen. Als redenen daarvoor gaf het op, dat de koopschat
voor een deel zou te loor gaan met onkosten en processen
omtrent den aard van het meierrecht, en dat vooral vele
meiers, kleine luiden, door zulk een maatregel in het ongeluk
zouden worden gestort 1). Om hieraan te gemoet te komen
werd besloten plaatsen kleiner dan 8 hectare onverkocht te
laten. En het meierrecht bleef onaangetast. Men zou alles
verkoopen, zooals het was.
De meier bleef dus bestaan. Tweemaal in 't jaar, op
S. Jacob en S. Maarten, moest hij den landheer huur betalen,
maar de overige dagen des jaars was hij vrij en veilig.
Feitelijk was hij voor 1 3 of 1/4 medeëigenaar van de plaats,
die hij bezat, al heette hij huurboer, want los land of land
zonder bezwaar van huis bracht van 30 tot 50 pCt. meer op
dan het onder een huis beklemde land. Bovendien was de
vrucht van aangebrachte verbeteringen voor den meier. Zulk
een bezit, als hier het meierrëcht waarborgde, is dan ook
niet slecht te noemen. In het laatst van dit tijdvak vindt
,

i) Het volgende 17-eeeuwsche rijmpje doelt misschien op verhoudingen, als
die hier zijn beschreven:
Oostergo het land,
Westergo het geld,
De Wouden het verstand,
De Steden het geweld.
26
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men echter reeds huurcontracten, waarin de meier afstand
doet van het recht op vergoeding voor melioratie.
De belastingen moesten, evenals vroeger, door den boer
worden opgebracht. Er kwam zelfs een nieuwe bij. Liever
dan de imposten of accijnsen te verhoogen liet men den boer
hoorngeld van zijn veegeven. Heeren en burgers zongen
met de soldaten in koor:
Die Bauren mussens betzalen doch!
Ook werden de boeren ten behoeve van de legers voor
Steenwijk en Groningen en om de stallen van de krijgspaarden
's winters van hooi te voorzien, tot hand- en spandiensten
gedwongen. Waren ze onwillig om hun belasting te betalen,
dan werd er krijgsvolk ter executie op hen afgezonden. Bij
doortocht van soldaten werd er soms vreeselijk huisgehouden.
Dit alles echter komt hier na 1600 weinig of niet meer voor.
Ondertusschen verloor de boer, het meierrecht uitgezonderd,
een deel van zijn oude rechten. De dorpsgemeenschap met
den dorpsrechter aan 't hoofd had in de zestiende eeuw nog
eenige beteekenis, maar ging in de zeventiende bijna geheel
in de grietenij onder. In aangelegenheden van kerk en school
liet men den meier, als hij niet Katholiek was, gewoonlijk
zijn zeggenschap. Maar de politieke rechten werden meer en
meer door de eigenaars van den grond aan de meiers of
bezitters daarvan ontnomen. In 1637 werd bepaald, dat de
kloostermeiers, nu landschapsmeiers, geen stemrecht hadden bij
't benoemen van volmachten voor grietenijgerecht en landsdag.
Reeds vroeger was het den predikanten als bezitters van de
pastoriegoederen verboden het stemrecht uit te oefenen.
Wilden zij dit toch doen, dan werden zij op last der Staten
door »keuterboeren" verhinderd hun voornemen uit te voeren.
Zij werden op straat gezet. Op de Prov. Synode van 1602
beklaagden de heeren predikanten zich daarover, doch zonder
gevolg, want de middeneeuwen, waarin een geestelijke het
wagen kon een heereboer een lijfstraf toe te dienen, waren
hier voorbij.
Het begin van het hier behandelde tijdvak was moeilijk
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voor het Friesche land. Van 15 8o tot 15 94 was het grootste
gedeelte daarvan aan invallen uit Groningen blootgesteld. En
de arme boeren moesten het ontgelden. . Door den vijand
werden ze gebrandschat en aan hun vrienden moesten ze
belasting betalen voor het onderhoud van de huursoldaten
die dien vijand zouden keeren of verjagen. Ja, de boeren
werden ook zelf wel tot verdediging opgeroepen. De derde
man moest in 't geweer, en de Menniste boertjes moesten,
als 't vroor, het ijs van de hoofdwaters openhouden, dat de
vijand er niet over kon : ijsbreken toch had Menno Simons
nergens verboden. Maar 't werk beviel hun niets, en de
Gereformeerde boeren konden beter met stokken en vorken
terecht dan met harnas en geweer. Velen waren ook in hun
hart nog Katholiek en Spaanschgezind, zoodat zij op 't gezicht
van den vijand vluchtten of tot den vijand overliepen. Wat
belang, zoo redeneerde de boer, had hij bij den oorlog?
Heeren mochten hopen op vermeerdering van bezit of van
politieke macht, wie niets te verliezen had ging op avontuur
uit, maar anders dacht de rustige huisman. Wat zijn vaderen
in vrede hadden gewonnen, zou nu de oorlog verslinden.
Alles werd duurder, niet zooals vroeger omdat er overvloed
van goud was, maar uit gebrek aan warenproduktie. Wat
baatte zulk een duurte den produceerenden boer, als
de vijand zijn voorraad en de beschermer zijn geld nam?
Onze Friesche boeren van dien tijd konden het de Hollandsche nazingen:
Waer sullen wy noch blijven,
Wy boeren cleyn end groet,
Ons koeyen siet men ontdrij ven,
Wy worden byster end bloet,
Wy mogen niet langer heeren blijven,
Om onse botter wy niet en kijven:
Men neemt se tegen onsen wil,
Den boer, den boer, den schamelen boer,
Hy moet noch zwyghen stil.
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De Spaengiaert wil ons hencken,
Als wy die Geus bystaen,
De Geus die wil ons krencken,
Als wy by de Spaengiaerts gaan, enz.

Dit werd gezongen op de wijze : Den boerman is een heer.
Neen waarlijk, onze boeren hebben ons land niet vrijgevochten van Spanje, ten minste de massa van kleine boeren
niet. Als zij zagen, hoe heeren en soldaten aan 't geld kwamen,
vonden zij 't onder den kromstraf nog niet zoo kwaad wonen.
Maar tegen i 600 en vervolgens werd het beter voor den
Frieschen kleiboer. Er kwam een tijd van bloei, wel geschikt
om hem met de nieuwe orde van zaken in het algemeen te
verzoenen. Weer kon hij rustig zijn grond bewerken en flinke
prijzen voor zijn overproduktie bedingen. Oorzaak daarvan
was de schier ongeloofelijke vooruitgang van het kleine Holland in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Amsterdam,
de Hollandsche, de West-Europeesche markt, was onverzadelijk. Wat Londen in deze eeuw voor onze boeren zou worden,
was toen Amsterdam. Vandaar vloeide het goud naar Friesland toe. Niet lang echter na het midden der eeuw strekte
zich die gouden tijd uit. Men heeft bij het bepalen van het
einde van de gouden eeuw der boeren slechts de keuze tusschen 1665 en 1672. In 1665 begon de tweede Engelsche
oorlog, die Friesland zoo veel schulden, zijn boerenstand zoo
zware lasten bezorgde.
Van i600 tot 1665 waren hier weer alle prijzen gestegen.
Een hectare goed land deed in 1600 te huur 8 à io gulden,
in 1 665 van I 2 tot 15 gulden ; in 1600 was de koopwaarde
ervan 200 à 250 gulden, in 1665 van 400 tot 600 gulden.
Los of onbezwaard land ging nog veel hooger. Een gevolg
daarvan was, dat er meeren werden drooggemaakt en nieuwe
landen werden ingedijkt. De ondernemers daarvan werden
door de Staten met vrijdom van belasting voor 25 of 50 jaren
beloond. Snel breidden ook in dezen tijd verkeers- en vervoermiddelen zich uit. Er werden vaarten geslat en trekwegen
aangelegd door heel de provincie.
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Het was een algemeen opleven, van den jonkerboer-landheer
af, die tegelijk als officier carrière in het leger maakte, tot den
meier toe, die wat spaarde om een stuk land te koopen. Er
waren krachtige, ondernemende meiers, die hun plaats of een
deel daarvan konden koopen. Zij vormden een nieuwen stand,
men noemde hen naar de klassieke manier dier dagen novi
homines, wij zouden zeggen Parvenuen. En als er in dien
algemeenen wedloop sukkels waren die niet mee konden
komen, kleine meiers, keuterboeren, voor wie er bijna geen
stukje land ten gebruike overbleef, welnu, zij konden arbeiders
worden en werk vinden. Zoo niet op de klei, dan in 't veen
om turf te graven. En wie daar niet terecht kon noch in 't
landleger op zijn plaats was, ging of werd gestuurd naar het
grooter Nederland in Oost en West. Ja, er waren ook velen
die van andere dingen droomden dan van ploeg en mestwagen, en die vrijwillig op avontuur uitgingen, de wijde
wereld in. In een van zijn mooiste gedichten (Tjesck-Moars
see-aengste) heeft Gysbert Japix ons zoo iemand geteekend.
In het drukste van den zomer schoten er toen voor het
zwaarste werk zelfs handen te kort. Uit het arme door den
dertigjarigen oorlog verwoeste Duitschland kwamen er jaarlijks
scharen van grasmaaiers en turfgravers in dienst van Friesche
heeren en boeren. En Duitsche studenten, die te Franeker
studeerden, liepen met muziek en andere kunsten bij den boer
rond om een warm maal. Ook voortbrengselen van hun
huisvlijt werden hier door die veel en geduldig werkende
Duitschers ingevoerd. Nog vindt men in Friesland kerkstoven, mangelborden en andere voorwerpen van huiselijk
gebruik, waarvan de daarop aangebrachte rijmen en spreuken
het waarschijnlijk maken, dat zij door Oldenburgers en Oostfriezen zijn bewerkt in kerfsnede.
Intusschen legde de Friesche boer zich op zijn bedrijf toe.
Vooral op de verbetering van zijn veeslag, dat, als men ten
minste eenige waarde aan de talrijke klachten van dien tijd
mag hechten, in de treurige jaren na i 5 8o sterk was achteruitgegaan. De koeien, zoo klaagde men, waren klein en
mager, de paarden slap geworden. Daar gold het nu den
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ouden roem van de zestiende eeuw te herstellen. En de
Staten der Provincie werkten naar vermogen mede. Herhaaldelijk werd sedert 16 i o alle uitvoer van mest en het gebruik
van mest als brandstof verboden, opdat de boer zijn land kon
verbeteren. Te gelijk werd er een verplichte hengsten- en
stierenkeuring ingevoerd, veel nauwkeuriger en strenger geregeld dan men tegenwoordig zou durven voorstellen. In elke
stad en in elk dorp van eenige beteekenis moest minstens
één houder van een goedgekeurden tweejarigen stier zijn, die
daarmede rondging i). Stieren los te laten loopen werd
verboden. De bepalingen voor hengsten, vooral tegen uitheemsche en Stichtsche gericht, waren het scherpst.
Of nu deze regeeringsmaatregelen op zich zelf veel hebben
gebaat, is natuurlijk niet meer uit te maken. Als de boer
het goed of voordeelig vond, dan handelde hij er naar, en
zoo niet, dan werd er gesmokkeld. Dat dergelijke bepalingen
zoo vaak en zoo dringend herhaald moesten worden pleit niet
voor de bereidwilligheid der onderdanen noch voor de macht
van de overheid. Het volk was wel gewoon, dat deze altijd
iets overvroeg. Meer zeker dan de bemoeiingen van de
regeering droeg tot de verbetering van het veeras bij, dat de
Hollandsche markt goede waar vroeg. Men wachte zich
echter voor te hooge voorstelling omtrent het toenmalige
Friesche vee. Zooals uit allerlei opgaven blijkt was het lichter
dan tegenwoordig en, zooals nu nog, meer melk- dan vetgevend. Een Fries die in i66r Engeland bezocht, verbaasde
zich over het dikke, vette vee dat hij er vond. Toch zag
het er in Friesland ook reeds anders uit dan het vlugger,
schilderachtiger ras, dat Potter vereeuwigde, en waarvan de
kleiboer zeker noch de oeconomische noch de artistieke waarde
zou hebben beseft.
Omtrent den landbouw van dezen tijd hebben we weinig
i) Alleen de grootste boeren hielden tot nog toe een eigen stier. De kleinere
boeren hielden er een gezamenlijk, of een van hen maakte er zijn beroep van.
Aan dit eerzaam veeveredelend bedrijf ontleenen sommige stegen in Friesche
steden en dorpen den naam en een Friesche familie heeft er zich naar genoemd
De houder van een stier heette in 't Friesch bollenvan.
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berichten. Holland vroeg hier vee en zuivel, maar granen
haalde het uit de Oostzee.
De gunstige oeconomische toestand van de zeventiende
eeuw had grooten invloed op de maatschappelijke verhoudingen. Indien men het karakter der toenmalige maatschappij
met één woord wilde uitdrukken, dan zou het burgerlik
moeten zijn. Van Holland geldt dit meer dan van Friesland,
maar van Friesland toch ook. 't Is waar, de edele geslachten
traden hier op den voorgrond, maar zij ontleenden hun macht
of luister niet aan oude en bizondere rechten. Alleen omdat
hij rijke inkomsten uit grondbezit had, was hier de adel geacht
en boven eigenerfde boeren en aanzienlijke burgers bezat hij
geen enkel voorrecht. Arbeid, verdienste, rijkdom, daarmede
werd gerekend, in de zeventiende als in de zestiende eeuw.
In de zestiende hadden boerenzoons als Cyprianus (Sippe)
van Stapert van Wommels en Viglius (Wigle) van Ayta van
Swichum het tot de hoogste staatsambten gebracht. En uit
de zeventiende mogen zeehelden als Tjerk Hiddes de Vries
en Douwe Aukes genoemd worden. Niet om eenige dichterlijke verdienste, maar tot kenschetsing van den geest des tijds
volge hier de aanhef van een lofdicht op Tjerk Hiddes:
Ick lach met hem die roemt gesproten uit de aad'ren
Te zin, voor hondert jaer, van zijn doorluchte Vaad'ren;
En meint dat jeder een hem daarom eeren moet,
Schoon hi int liif niet heeft een druppel eedel bloedt:
Die van zijn Vaders zelfs, indien zi weer verrezen,
Geoordeelt wierd haar naam, en schild, niet waard te wezen.
Zij zouden zich zeker hebben verbaasd, de eenvoudige
landjonkers uit de zestiende eeuw, als zij hun weelderiger
nakomelingen van de zeventiende hadden gezien.
Jhr. Tjalling van Camstra, in 15 76 geboren, spoedig wees
en erfgenaam van een rijken oom, had van zijn zevende tot
zijn veertiende jaar een jaarlijksch inkomen van i 000 gulden.
Zijn kostgeld bedroeg i 50 gulden. Hij had een onderwijzer,
die in 't jaar, waarschijnlijk boven de kost, 30 gulden ver-
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diende. Deze leerde hem o. a. ook Fransch, vertoefde in r585
een maand met hem te Leeuwarden en liet hem het volgende
jaar Bolsward zien. In i 5 87 werden er een cyther en snaren
gekocht en er kwam een muziekmeester, die I2 stuivers in
de maand ontving. Tot uitspanning werd er gekolfd en tweemaal in dezen tijd ging de jonge heer ter bruiloft, voor welke
gelegenheid hij geheel nieuw in rood satijn werd gekleed.
Gewoonlijk echter wérden zijn kleederen nog uit de nalatenschap van zijn vader gemaakt.
Een kleinzoon van dezen Camstra, op Orxma-stathe te
Menaldum, hield in 1664 twee knechten, van wie de eene
Too, de andere 70 gulden verdiende, en drie meiden, die elk
5o gulden ontvingen. Hij stierf in 1665 en de kosten van
zijn begrafenis bedroegen i 500 gulden.
Men zag het aan de »stathen" der edellieden van de zeventiende eeuw, dat het hun meiers goed ging. De huizen werden
vergroot en verfraaid, en alle vertrekken vol gehangen met
portretten en schilderijen. Naast bijbelsche, historische en allegorische stukken vond men er nu ook het genre, dansende
boeren en koeien in de wei. Maar in bouw- en beeldhouwkunst maakte het renaissance-ornament, dat hier in de zestiende eeuw bloeide, meer en meer plaats voor heraldiek
vertoon.
In de woning van de grootste boeren was al een pronkkamer. Tin, weldra Delftsch of Makkumer aardewerk en porcelein langs de wanden en op de zware uit eikenhout gesneden
kast, die met veel kunstig bewerkt linnen was gevuld. Een
boerenhuis werd om 1600 op 500 gulden geschat, ruim een
halve eeuw later vindt men er vele, die op 2000 gulden
worden gesteld.
In de kleeding moest de Spaansche voor de Fransche mode
wijken. Met kant, zilver, goud, juweelen en diamanten waren
de edelvrouwen meer beladen dan versierd, en het onderscheid
tusschen man en vrouw was toen minder groot dan nu. Op
de toen geschilderde portretten ziet men door al den opschik
heen den verklaarbaren trots dier dagen. Ietwat nederiger
bleef de boer. Wat hij droeg was naeest nog uit zijn eigen
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wol of vlas in eenigszins vrije navolging van de mode
gemaakt. De voornaamste boerinnen droegen al zilveren
oorijzers.
Van een goeden beet en een krachtigen dronk hield die
tijd. Voor den landheer was het het grootste genoegen van
het geheele jaar zijn meiers op den betaaldag aan zijn tafel
te zien eten en drinken, met een pijpjen tabak er na. En
zooals de landheer zich dan met den boer vermaakte, zoo
deed de boer op een winterdag, als er toch niet gewerkt kon
worden, met zijn arbeiders. Men wist dat er standen waren,
maar de eene kende den ander nog.
De edelman had zijn veeteelt en landbouwbedrijf niet uitgebreid, zooals dat in Engeland en Oost-Pruisen was geschied.
Hij had hier in de zeventiende eeuw bij zijn huis slechts een
kleine boerderij, hoofdzakelijk voor eigen gebruik, zoodat hij
meestal een deel van zijn plaats aan andere boeren los verhuurde. 's Winters was hij op zijn goed, maar als hij des
zomers in 't leger was, dan werd met de huishouding ook de
boerderij door de edelvrouwe bestuurd. Zij hield dan boek
van wat er uitgegeven en ontvangen werd, waaraan wij de
wetenschap van menige bizonderheid hebben te danken.
De onderste laag der maatschappij bestond uit handwerkslieden en landarbeiders. Hun kinderen vonden van hun tiende
of twaalfde jaar af een goede plaats bij den boer in huis.
Een volwassen knecht verdiende in 't midden der zeventiende
eeuw 50 tot 70 gulden, een meid van 30 tot 5o gulden. De
arbeider zelf kreeg per dag io stuivers in den zomer, het
zwaarste werk en het werk van timmerman, metselaar, enz.
werd hooger beloond.
Tusschen edelman en arbeider in stond de boer. Als het
waar was, dat het gemiddelde het peil van de geschiedenis
behoort te zijn, dan zou de geschiedenis van het Friesche
volk haar aandacht hoofdzakelijk aan den boerenstand als den
middenstand moeten wijden.
Doorgaans is er niet veel moois van den middenstand te
maken, maar het algemeene beeld van de eerste helft der
zeventiende eeuw moet vroolijk zijn. De lijst van de meest
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op Zondag uitgeoefende volksvermaken, die bij herhaling door
Provinciale Synoden en Landsdagen op den index werden
geplaatst, is zeer lang. Zooals anders tot de godsdienstoefeningen of het behartigen van de openbare zaak de ouderen,
zoo riep klokgelui des Zondagsavonds de dorpsjeugd tot
allerlei spelen. De ergsten gingen onder de middagpreek,
die nog niet algemeen was ingevoerd, al »wandelen en
rumoeren," anderen vermaakten zich later met balsiaan en
schieten naar de papegaai of met het ruwere ganstrekken en
tonnesteken. En na het spel kwam de belooning, die zoeter
was dan de arbeid van den dag vermocht te geven. De
overal als welkome vrijer begroete boerenzoon werd door de
familie op pannekoeken, wafeltjes en gesuikerd bier onthaald.
En dan een liedje en een kus.
Daerom, inoy meysjes 1 ey, weest niet vies,
Men moet eens kussen hier op sen Fries,
En dit is even dries (driemaal).
Kermissen bloeiden in dien tijd. Het ijsvermaak in den
winter wekte de bewondering van den vreemdeling. Op
bruiloften en bij lijkmalen, op de gewone feesten en bij
bizondere gelegenheden werd er lustig geleefd, niet alleen in
de stad, • maar ook bij den boer op 't land. Noch strenge
theologie noch deftige beschaving hadden den ouden volksgeest gedempt.
Men was er echter mee bezig, en de predikanten werden
bij dit beschavingswerk ijverig door de schoolmeesters geholpen.
Sedert i 580 was de koster-schoolmeester in schoolmeesterkoster veranderd. Gedurende een deel van het jaar slechts
werd er onderwijs gegeven, want al vroeg in het najaar en
in den winter waren de kleiwegen onbruikbaar, en in 't drukst
van den zomer moest vooral de meester zijn stukje land
bewerken. Toch droeg het onderwijs vruchten. Vele meiers
van de zeventiende eeuw konden goed hun naam zetten,
terwijl kleine boeren en arbeiders nog meest met een handmerk 'teekenden. Gelezen werd er ook. Men vond in boeren-
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woningen bijbel, psalm- of gebedenboek en almanak, soms
een Friesche kroniek en enkele volksboekjes.
Op den grondslag der algemeene welvaart bloeide in dezen
tijd óp het hooger leven van den geest. Vrijer ontplooide
zich het nationaliteitsgevoel. Friesland's verleden moest beschreven, zijn heden bezongen worden. Ubbo Emmius, een
Oostfries, in het Latijn, Winsemius en Schotanus ook in
Nederduitsch, getuigden den lof van hun voorgeslacht. En
Starter, de dichter die hier gastvrijheid vond, verheerlijkte de
wereld waarin hij leefde. Door niemand is er mooier van
Friesland gesproken dan door hem. Nooit zijn hier zangen
zoeter gevloeid dan toen.
0 Vriesland 1 so vol Deugden, als ick een Landschap weet,
Vercierd met duysend Vreugden, u bodem is bekleed
Met Korenrijcke Velden, u Steden sijn voorsien
Met Wallen en met Helden, die wijsljck u gebiên.
0 Friesche Aerd 1 recht edel Landt,
Die door het swaerd de Vryheyd want.
U wel beboude landen zijn rijckelijck vercierd
Met vruchten veelderhande, en gras voor u ghediert,
Het welck den Heer laet groeyen, soo vruchtbaerlijck, dat elck
Sou segghen, daer te vloeyen, Kaes, Butter, Honigh, Melck.
0 Friesche Aerd 1 enz.
U grensen, die besluyten de dijcken hoogh en vast,
Waerop de zee moet stuyten ; gheen Coningh u belast;
0 Princelijcke rijcke 1 ghelegen in het Noord,
Wie heeft van uws ghelijcke zijn leven oyt ghehoord?
0 Friesche Aerd l enz.
Noyt schoonder Vrouwspersonen de blonde Son bescheen,
Als in 't vry Friesland wonen, soo wel gesteld van leên.
Soo rijck van eerbaerheden, soo kuysch, soo soet van aerd,
Soo vriendelijck van reden, soo statigh noch bedaerd.
0 Friesche Aerd I enz. i)
i) Nieu-liedeken tot lof van Vrieslandt, coupl.

1, 2,

4 en 7.
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Starter was de ridderlijke, de geestig-vroolijke van » de
tranen die Bacchus schreit," de zanger die van liefde en
oorlogslust moest sterven en leven in zijn lied.
Dichter voor het volk was hij, maar geen volksman. De
boer, dien hij zijn eigen Friesche taal sprekende laat optreden,
is een caricatuur.
Maar nog voor het einde van dit tijdvak zou de boer zich
wreken. Hij deed het bij monde van den eerzamen schoolmeester Gysbert Japix, den dichter in het land- of boerenfriesch.
Op het land is het het best. Dat is de slotsom van levenswijsheid bij den meester, die van zijn dorp naar de stad getrokken is, en bij den landedelman, die den Prins in binnenen buitenland heeft gediend, en die eindelijk op de voorvaderlijke landhoeve zielsrust vindt. Natuur en eenvoud 1 Wat
blijvende waarde heeft de schitterende kunst van de stad?
Voor honderd gulden koopt ge er een schilderij, waarop
water, booroen, dieren, misschien ook huizen en menschen
zijn te zien. Maar al bekijkt ge het duizend maal, is het niet
altijd hetzelfde ? Hoe anders is de natuur, een levende schilderij, duizend maal nieuw en altijd schoon.
0 sillig ! trye-duwbbeld-sillig !
Dy restig, lustig, fredig, willig,
Yn 't romme fjild sijn libben leyt;
't Giet bopp' in Kenings Majesteyt. r)
Gysbert Japix is de Friesche voorlooper van den Hollandschen Poot.
Eerst had hij eenige minnedichtjes en een paar genrestukjes
gemaakt, waarin hij Starter's toon aansloeg. Maar de invloed
van Spieghel en anderen, en zijn voorzingen en orgelspelen
in de kerk stemden hem anders. De vertaling van David's
Psalmen in somtijds zeer gewrongen taal werd zijn levenswerk.
1) 0 zalig ! drie-dubbel-zalig ! Die rustig, lustig, vredig, genoeglijk, In 't ruime
veld zijn leven leidt; 't Gaat boven eens Konings Majesteit. -- Ik heb hier den
hoofdinhoud van Egge in Wynering gegeven.
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Hij deed het met liefde, want hij leefde in en met dat volk
van God, dat boerenvolk uit nomaden gesproten, waarvan een
schaapherder de koning en de zanger werd, het volk, dat
vaak door vreemde vorsten verdrukt, maar telkens weer door
zijn Heer en Herder verlost werd.
Eigenaardig, deze volksman werd geen dichter voor het
volk. Hij heeft den boer begrepen, maar de boer begreep
hem niet.
V.
I
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In tegenstelling tot de gouden eeuw die voorbij was, zou
men dit tijdvak dat der belastingen kunnen noemen. Door
de oorlogen met Engeland en Frankrijk, vooral door den
Spaanschen Successie-oorlog, werden schatten verslonden.
En Friesland, dat evenals Zeeland zich uitputte in den
worstelstrijd tegen het water, terwijl handel en scheepvaart
zich in Holland concentreerden, Friesland kon den Unielast
niet dragen. Zijn sedert 1580 onveranderlijk aandeel bedroeg het dubbele van Utrecht of Groningen en meer dan
het dubbele van Overijsel of Gelderland. Holland kon
in de achttiende eeuw schulden aflossen, maar Friesland
moest zijn laatste bezittingen verkoopen en nieuwe leeningen
sluiten. De belastingen moesten er hoofdzakelijk door den
grond, dat is door den boer worden opgebracht. Grondbezit
was hier nog altijd het hoofdbezit, landbouw en veeteelt
bleven de hoofdbronnen van bestaan. Friesland was een
boerenland, en zooals in Holland kooplieden regeerden, zoo
heerschten hier landeigenaars en eigenerfde boeren. De heeren
kochten land niet als kapitaalbelegging, maar om politieke
macht te verkrijgen.
Hoe hoog in de achttiende eeuw de belasting in Friesland
was, is toentertijd door Prof. Ypey berekend, en met zijn
berekeningen stemt de werkelijkheid, zooals ik die in familiearchieven kon opsporen, volkomen overeen. Een rijksbelasting
had men toen niet. Behalve de dijks- en waterschapslasten
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waren de dorps- en grietenij-behoeften, ten minste in geld,
zeer gering. Maar van het zuiver inkomen uit grondbezit
moest nog omstreeks 1770 ongeveer de helft i) als provinciale belasting worden opgebracht, hoofdzakelijk aan floreenrente en reëel. Het reëel, een 'inkomstenbelasting die ruim
tweemaal den tienden penning vroeg, was bizonder drukkend
en in de andere provinciën van ons land niet bekend.. Feitelijk
was dus de provincie Friesland als belastingheffer voor de
helft eigenaar van alle land. En nog wel voor de bevoorrechte helft, want belasting ging voor huur. De boer werd
verplicht eerst alle belasting te betalen ; wat er dan overschoot
mocht hij als huur den landheer geven. In de eerste helft
der achttiende eeuw was dit in de laag gelegen streken soms
minder dan niets. Vele eigenaars verlieten hun bezit, dat
wegens achterstallige belasting aan de provincie verviel en
dan door deze werd verkocht.
Een treurig jaar was het voor den Frieschen boer, het jaar
1665, begin van den tweeden Engelschen oorlog, die ons
meer roem dan voordeel zou bezorgen. De Staten van
Friesland leenden van Hollandsche heeren 5 oo,000 gulden
als hypotheek op de landschapslanden. Een even groote
som moest door de Doopsgezinde ingezetenen worden bijeengebracht. Dat waren nu geen ijsbrekers meer, als de Menniste boertjes van i 580, maar zij zuchtten niet minder, toen
zij hunne door zuinigheid en vlijt bespaarde kapitaaltjes aan
den oorlogvoerenden alverslindenden Staat moesten afstaan.
En de rente, schoon hoog, was niet zeker genoeg. Bovendien
werd in 1665 van alle zuiver inkomen uit grondbezit meer
dan de helft als een extra oorlogsschatting gevraagd.
Reeds sedert i 67o hooren wij van achterstallige huren, van
kwijtschelding van een deel der pachtsom, en van andere
teekenen van verval. Bijna nergens zijn de inkomsten der
geestelijke goederen voldoende tot het onderhoud van kerk
en school en pastorie, van predikant en schoolmeester. Van
het land wordt er met hypotheek bezwaard of zelfs verkocht,
i) Zoo was het volgens Turgot ook in Frankrijk.
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oude torens van tufsteen gebruikt men om er cement van te
maken, kerken worden soms geheel of gedeeltelijk afgebroken.
Koop- en huurprijzen dalen. Een hectare land heeft omstreeks
170o een waarde van 300 gulden en wordt verhuurd voor 9 gulden.
In de jaren 1690-1710 valt er een kleine rijzing waar te
nemen. De langdurige oorlog veroorzaakte schaarschte van
levensmiddelen, de granen werden buitensporig duur. Dit
kwam den bouwboer ten goede, maar verminderde de algemeene ellende niet. De terugslag bleef niet uit, en in de
jaren 1714 en 1715 kwam de veepest een groot deel van
den veestapel wegsleepen. Er heerschte algemeene verslagenheid. Vurige draken zagen de menschen op het land en
doodkisten aan de lucht.
De jaren die volgden waren, mede tengevolge van overstrootning (1717) en verwoestingen door den paalworm (1730),
weinig beter. En in 1744 keerde de veepest met grooter
woede terug. In twee jaar tijds stierf er meer dan de helft
van den Frieschen veestapel aan en het duurde meer dan
dertig jaren, eer die ziekte voor goed was geweken. Er
waren soms goede jaren, soms werd door den landbouw
het tekort van de veeboerderij vergoed, maar van een algemeenen bloei van het boerenbedrijf kan men voor 1770 maar
zelden spreken. Dan echter gaat het vooruit. De laatste
jaren der achttiende eeuw, vooral de Fransche tijd, waren
vol belofte voor den boer. 't Scheen dat de eerste helft der
zeventiende eeuw voor hem zou herleven.
In het laatst der zeventiende en in de eerste helft der
achttiende eeuw verloor de meier of huurboer een groot deel
van zijn bezit en nam de macht der landheeren toe. Terwijl
in de provincie Groningen het' meterrecht zich als beklemrecht vastzette, begon het zich in Friesland op te lossen.
Alleen de meiers van Het Bildt, die in historischen tijd hun
land in kultuur hadden gebracht, wisten hun oud recht te
handhaven. Zij werden zelfs eigenaars van het door hen
gebruikte land, toen de provincie in het midden der achttiende eeuw gedwongen was ook dit haar laatste bezit te
vervreemden.
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Waaruit die verschillende ontwikkeling in Friesland en
Groningen zich laat verklaren, is vooralsnog een probleem.
De ontwikkelingsgeschiedenis van het Groninger beklemrecht
is bekend, maar de oeconomische voorwaarden, waaronder
het zich ontwikkelde, zijn nog niet opgespoord. Dat die
voorwaarden er eenigszins anders waren dan in Friesland,
moet men als waarschijnlijk aannemen.
Wij hebben gezien, dat de Friesche meier eigenaar was
van zijn huis. Dat verschafte hem de zekerheid op zijn plaats
te kunnen blijven. Soms echter beteekende het ook de verplichting, niet rechtens maar feitelijk of bij uitzonderingswet,
daar te wonen. In de onzekere jaren van i 5 8o—i 594 b.v.
was menig meier bereid, om aan brandschatting enz. te ontkomen, zijn plaats te verlaten. Hij vroeg dan de afkoopsom
van den eigenaar. Volgens gewoonterecht was de eigenaar
ook verplicht die te geven, maar met het oog op de bizondere tijdsomstandigheden werden de eigenaars door de Staten
van hun verplichting ontheven.
Het meierrecht, bij normalen, meer nog bij bloeienden
toestand van het bedrijf een voorrecht voor den boer, kon
dus onder ongunstige omstandigheden den landheer ten goede
komen. En wel ook nog in een ander opzicht. Want het
huis van den meier was borg voor de betaling van de huur
van het land. Nu waren in het laatst der zeventiende eeuw
vele meiers achterstallig in 't betalen van de pacht. De huren
of geschenken daalden niet in dezelfde verhouding als de
opbrengst van het land. Wat deed nu de landheer ? Hier
vroeger, daar later, gewoonlijk van kleine boeren het eerst,
nam de landheer * het huis van den boer als betaling van
achterstallige pacht aan. Soms hield de boer er nog een
sommetje als voorschot onder, dat als borgtocht voor de huur
dienst deed. Maar de' grondheer werd meer en meer ook
eigenaar van het huis. Alleen water- en karnmolens, gevaarlijke en veel onderhoud eischende dingen, bleven eigendom
van den boer. Het onderhoud van het huis werd meestal
zoo geregeld, dat de eigenaar de materialen leverde en de
boer voor kost en arbeidsloon had te zorgen. Deze regeling
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is op enkele uitzonderingen na tegenwoordig algemeen in het
huurcontract. Zij beantwoordt merkwaardig aan de wijze,
waarop voor 3000 jaren in het Assyrische Rijk en in Egypte
de verhouding tusschen eigenaar en huurder was geregeld.
Het is duidelijk dat, na deze regeling, de boer niet meer
zoo vast zat op zijn plaats. Hij was weer »vrijer" geworden.
Aan het huis was het gebruiksrecht van het land gebonden
en met den eigendom van het huis verdween dit. De meier
had nu geen zakelijk recht meer, er was tusschen hem en
den eigenaar, afgedacht van min of meer zedelijke banden,
niets dan een persoonlijk contract. De Germaansche rechtsverhouding moest voor de Romeinsche wijken. Na afloop van
de huurjaren kon de eigenaar den pachter wegzenden zonder
hem zijn recht af te koopen. Algemeen werd nu ook in de
huurcontracten de bepaling, dat de afgaande huurder geen
recht had op vergoeding voor de verbeteringen, die hij op
het land mocht hebben aangebracht.
Zoo werd de meier zwakker, de landheer sterker. Als deze
namelijk kapitaal beschikbaar had, wat lang niet altijd het
geval was. Velen waren er zelfs, die geen voordeel trokken
uit de gewijzigde verhoudingen. De ongunst der tijden drukte
ook den landheer, meer dan de zoon of kleinzoon van een
energieker geslacht kon verdragen. Vaak moest hij zijn land
bezwaren om den afkoop van het huis te kunnen betalen.
Het gebeurde wel, dat de meier voor huis en recht meer
had te vorderen dan al zijn land waard was. Vele grondbezittende families werden arm. Voor de huizen en stathen van
die verarmde en van uitstervende families waren er bijna
geen bewoners te vinden. Eerst in de tweede helft der achttiende eeuw vormden er zich weer nieuwe kapitalen. In de
eerste helft werden er dan ook vele adellijke stathen afgebroken. Dat de Fransche revolutie dit alles zou hebben
gedaan, is een legende die zich tegenwoordig vormt.
Alleen de kapitaalkrachtige eigenaars hielden stand en hun
macht wies. Oeconomisch overwicht verzekerde hun ook politieken invloed, die zich meer en meer tot enkele familiën
beperkte. Het stemrecht was van ouds aan de op het floreen27
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register geplaatste hoeven verbonden. Maar aan een ontwikkeling van twee eeuwen beantwoordde de zeer verwaarloosde
toestand van dat register niet. Door scheiding en samenvoeging
van landen en plaatsen was het gekomen, dat vaak éen plaats
meer dan éen stem had. Dikwijls was er ook een stem verbonden aan een huis met weinig of geen land meer, zelfs aan
een stukje land - zonder huis. Daar nu in een grietenij alle
dorpen een gelijkwaardige stem hadden, werd het het streven
van de machtigen in de kleinste dorpen de kleinste bezittingen waaraan een stem was verbonden, op te koopen. In
r 748 werd er wel een hervorming beproefd, maar die was
z `b weinig ingrijpend, z ' o half, zdo illusoir door de wettiging
van den toestand van voor 1640, waarvan geen mensch het
rechte meer wist, dat er van verandering - weinig te bespeuren
viel. De familieregeering bleef staande met de daaraan verbonden familietwisten. In sommige grietenijen streden voortdurend twee grondbezittende familiën om de heerschappij. Dat
zij voordeelig was, blijkt uit de hooge sommen, die men soms
voor den aankoop van éen stem besteedde. In 1763 werd te
Herbayum (Franekeradeel) 1/2 hectare bouwland, waarop een
stem lag, voor 12.000 gulden verkocht. De jaarlijksche huur
van dat stukje land bedroeg 6 gulden.
Tegen die familieregeering was de boer in 1748 in verzet
gekomen. Hij had de wapens gereed om het uitgebarsten
pachtersoproer te ondersteunen. Het ergerde hem, niet zoozeer
dat de regeerende vader gewoonlijk door den zoon werd
opgevolgd, maar dat hij zelf niets meer te zeggen had en alle
macht berustte bij de heeren. Het bewustzijn van ouden adel
te zijn ontwaakte bij den boer. In de hem vertrouwde Bijbeltaal beklaagde hij zich bij den Prins over het verlies van oude
rechten. Hij verlangde o. a. » dat geen Landdag zal worden
gehouden, of daar zullen boeren gestemd worden, die in de
vergadering boven de heeren zullen zitten en aan de zijde
van Zijne Hoogheid zullen gaan, en als de kinderen zullen
vragen : hoe is dit zoo ? dan zullen de vaderen hun vertellen,
dat de boeren voor de tweede maal ons Land hebben vrijgemaakt."
Het kwam weer anders uit. Voorloopig werd de boer meer
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met beloften dan daden tevreden gesteld. Hij had geduld,
tot den Patriottentijd. Toen herhaalde hij zijn wensch tot herkrijging van zijn oude, hetzij dan werkelijke of vermeende,
rechten. Met meer nadruk dan vroeger, omdat hij nu oecomisch sterker was. De meier die in 't midden der eeuw goedkoop land had gekocht, was nu een vermogend man geworden,
over 't algemeen was de boer vooruitgegaan. Geen wonder,
dat hij thans ook politieke rechten verlangde. Niet naar de
rechten van den mensch, maar naar de rechten van zijn stand
vroeg hij, oude rechten waarvan de heugenis nog bewaard
was. Omdat de Fransche revolutie ze hem beloofde, danste
hij mee om den vrijheidsboom, die stijf op zijn recht staande
nuchter denkende Friesche boer.
Vóor het midden der achttiende eeuw kwam er weinig
verandering in leven en bedrijf van den boer. Wanneer het
ongeluk hem niet te diep neersloeg, maakte 't hem wijs en
slim, indien hij 't nog niet was. Onophoudelijk werd er in
Staatsresolutiën geklaagd over bedrog en knoeierij. De botervaten b.v. werden te zwaar gemaakt, en witte stal- of hooiboter werd gekleurd om ze op de duurdere grasboter te doen
gelijken. De laatstgenoemde knoeierij heeft het zelfs van alle
wetten en reglementen gewonnen en is regel gebleven in een
tijd, nu de oorspronkelijke reden ervoor lang is vervallen. Het
is nu een aesthetische behoefte van het gezicht wat oorspronkelijk uit oeconomische motieven geschiedde. Onze voorvaderen
waren namelijk gewoon niet alleen hun vleesch in den pekel
te zetten, maar ook in 't najaar grasboter op te slaan voor
den volgenden winter. In dien tijd van de grootste vraag was
zij natuurlijk het duurst.
Verschillende Europeesche verwikkelingen, waar buiten te
blijven het ideaal van onze renteniers was, werkten in de
tweede helft der eeuw mee om het bedrijf van den boer meer
winstgevend te maken. De leer der fysiokraten is een maatstaf
voor de belangstelling waarin toen de landbouw zich mocht
verheugen. In de eerste plaats prikkelde het voorbeeld van
den ondernemenden Engelschen landheer hier tot navolging.
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Landbouwer en veeboer beiden begonnen meer aandacht te
wijden aan de bemesting en afwatering van hun land. Toch
schijnt men hier den Engelschen invloed te hebben overschat.
Algemeen wordt b.v. beweerd, dat de . Friesche veeboer eerst
sedert 1720 naar Engelsch voorbeeld in zijn graslanden greppels liet maken. Maar er zijn huurcontracten uit de zeventiende
eeuw, waarin dit reeds den boer tot plicht werd gemaakt.
. Door de veepest van I 7 I 3 vv. en van 1744. en vervolgens
geraakten vele stallen leeg en kwam er hier en daar land
woest te liggen. Om eenigszins in de behoefte te voorzien
werd er Duitsch en Deensch vee ingevoerd, van veel lichter
slag dan het inheemsche. Maar het acclimatiseerde zich goed
en de voortreffelijkheid der Friesche weiden, misschien ook
het nut van een kruising, bleek daaruit, dat de nakomelingen
ervan voor het beste Friesche vee niet behoefden onder te
doen i).
Als gevolg der omstandigheden werd ook de landbouw
uitgebreid. De huurboer, die op eenige rijke oogsten rekende
en minder aan de toekomst dacht, was altijd wel genegen
weiland in bouwland te veranderen. Nu de nood er toe
drong, ontving hij soms van den landheer de toestemming,
een stuk land meer onder den ploeg te brengen. Voor uitvoer werden vooral tarwe en haver gekweekt. De Friesche
haver had als brouw- en als voerhaver buiten de provincie
een goeden naam. En er werden nu ook nieuwe producten
verbouwd. Vooreerst de aardappel, die, evenals de suikerbiet
in onzen tijd, na lang reeds in het zuiden te zijn geteeld,
eindelijk zijn weg naar Friesland vond en er in de tweede

i) De heeren van het i>Friesch Rundvee-Stamboek" zullen deze mededeeling
misschien zeer bedenkelijk vinden. Immers in alle wereldtalen verspreiden zij de
meening, dat het Friesche veeslag volbloed is met een stamboom van 2000 jaren.
Als elders wordt ook hier soms meer naar het gewenschte dan naar de waarheid
gevraagd. Dien indruk maakt b.v. een van wege de Prov. Staten van Friesland
uitgeschreven prijsvraag, onlangs met goed gevolg beantwoord, waarbij verlangd
werd een beschrijving van die kenmerken, waardoor het Friesche veeslag zich
onderscheidt niet van, maar boven alle andere veeslagen. 't Is mogelijk, dat er
zulke kenmerken zijn, maar 't zou toch voorzichtiger zijn, dit in een vraag niet
te veronderstellen.
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helft der vorige eeuw meer en meer volksvoedsel werd. Ook
de cichorei gaf den landbouwer goede winst. Nog voordeeliger was het zaaien van klaver, een nieuwigheid, door de
oudere boeren met hoofdschudden begroet, omdat tot nog
toe het gras, zooals zij zeiden, altijd van zelf was gegroeid.
Er werden ook proeven genomen met tabak en meekrap,
maar die mislukten. Om meekrap te kunnen telen had men
ter sluiks eenige planten uit Zeeland gehaald, die zich hier
echter niet wilden acclimatiseeren. En wat de tabak betreft,
zelfs zij die gewoon waren Amersfoortsche te rooken, vonden
dat de Friesche niet was te gebruiken. Vermeld zij hierbij
nog, dat er op Het Bildt en te Berlikum wat ooft geteeld werd.
Een voordeel voor den boer werd het direkt verkeer met
Engeland. Granen, ooft, ook al boter werden rechtstreeks
daarheen uitgevoerd. Holland vroeg granen en zuivelprodukten, maar vooral het Friesche vee. Om den afzet van
Friesch en Groningsch vee in Holland te begunstigen werd
daar de invoer van Deensch en ander buitenlandsch veé
zwaar belast of geheel verboden. En de zuivel rees in prijs,
evenals het vee en sommige landbouwprodukten.
Zóo ging het den boeren weer goed in de tweede helft
der achttiende eeuw. Velen bezaten een aandeel in een zeeschip. Anderen brachten hun gewonnen geld naar den landheer, die tevens hun bankier was. Maar de landheer wist
er geen nationale nijverheid mee te scheppen. Het meeste
vrije kapitaal werd in het buitenland geplaatst. Zoo gaf men
aan andere volken de kans op winst en macht en dommelde
zelf in als klein rentenier op een dorp. Geen wonder, dat
de meesten slechts hart hadden voor hun eigen kringetje.
Verder dan de provincie reikte hun horizon niet. Zij huldigden
een filosofie, door Willem van Haren aldus uitgedrukt:
Gelukkig hij, die, zonder bezigheden,
Op zijner vadren erve een eenzaam leven slijt;
Die, met zijn have en land tevreden,
Der ledigheid een offer wijdt.
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Zoo was het bij vele landheeren en boeren, maar niet bij
allen. Hoe de ijverige boer zijn jaren verdeelde, is ons in
't laatst van dit tijdvak in de landstaal beschreven T). De
boer met zijn zoon of knecht zorgt voor de bewerking van
het land en de voeding van het vee, de boerin en de meid
moeten melken, boter en kaas maken. In Maart worden
boomen gesnoeid, de tuin gehakt, de landen geslecht, bemest, beploegd, geëgd en zomergraan gezaaid. De vlijtige
boer gaat niet te veel naar boeldagen, waar men gewoon is
zich te bedrinken. In April worden boonen en erwten gepoot, haver en gerst gezaaid. In Mei slecht men de wegen
en brengt slataarde over het braakland. Als het drukste
werk is afgedaan mag de boer met vrouw en kinderen een
week uit rijden gaan. Het laatst van Juni en Juli is de
hooitijd, de luie boer wacht soms tot Augustus. Maar in
deze maand is er werk met koolzaad en rogge, dan moet er
gehakt worden voor kool en knollen. In September komt
het koren binnen. Dan volgt er een feestmaal en een toertje
*naar de stad, waar men landheer en brouwer heeft te betalen. En weer is er werk met ploegen, eggen en zaaien en
met dorschen tot diep in den winter. Nu, in den winter,
gaan de kinderen naar school en spinnen de vrouwen het
vlas voor den wever. 's Avonds, als de kinderen naar bed
zijn, zegt de altijd spinnende vrouw tot den zoon of knecht:
neem nu eens een boek en zing ons een lied. Zoo kruipen
de dagen en nachten rond, behalve wanneer het vriest. Dan
op de vlugge schaats overal heen, in de eerste plaats naar
de stad. En al het genot van den winter, als het dorschen
is afgeloopen, wordt besloten door een gastmaal.
Dat is het leven van den dag, en des Zondags gaat de
boer naar de »leere."
De boer van dezen tijd was waarschijnlijk meer huiselijk
en kerksch dan zijn voorganger van de eerste helft der
zeventiende eeuw. De tijdsomstandigheden hadden er toe
meegewerkt. In plaats van bier werden koffie en thee ge-

i) De Burkerij of it Boere Bedrief... trog ien Boere Zoon... Dokkum 1774.
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dronken. Het - gebruik van bier, in het midden der zeventiende eeuw nog zeer algemeen, ja misschien overvloediger
dan ooit te voren, nam in de laatste jaren der eeuw snel
af. Het werd een genot, dat alleen de rijksten zich konden
verschaffen, en dezen dronken dan nog liever wijn. Daar
de impost op het bier voor een deel aan armenzorg werd
besteed, was dit voor de armvoogdijen een bedenkelijk verschijnsel. Maar op het gebied van belasting wisten onze
vaderen raad. In overeenstemming met den ernst der tijden
werd er toen armengeld van de doodkisten geheven.
Men verleerde het drinken en zingen en dansen. Op
sommige dorpen werd in 't laatst van de zeventiende eeuw
de kermis afgeschaft. Allerlei redenen, niet alleen van zedelijken aard, werden daarvoor aangevoerd. Met name de
concurrentie, die door de vreemde kermisgasten aan nijvere
ingezetenen werd gedaan, deed als afschrikwekkend motief
dienst. Maar lang werkte zoo iets in den regel niet. Zoodra
er weer een goed jaar was, deed het volk toch wat het niet
laten kon. En het dronk wat minder onschadelijk was dan bier.
De boven geschilderde ijverige bedachtzame boer deed
daaraan niet mede. Hij spaarde en stond alleen aan zijn
vrouw eenige weelde toe. In plaats van zilver zette zij zich
in de achttiende eeuw goud op het hoofd, dat zich tot de
zoogenaamde »Friesche kap" begon te ontwikkelen. Porcelein
en kostbaar aardewerk sierden de pronkkamer. Daar hing
ook een kastje met snuisterijen, zilveren poppetjesgoed, dat
kenmerk van een eeuw die genieten wilde zonder inspanning. En er naast, in lijst achter glas, een prent met wijze
of vrome spreuken, van den schoolmeester of een ander
dorpskunstenaar afkomstig.
Binnen enge grenzen speelde gewoonlijk het dorpsleven
zich af. Alvermogend was er de grietman, die eenige dorpen onder zijn bestuur vereenigde. Een genadig rechter
voor wie hem de hand stopte. Uitvoerder der wet en wetgever tevens. Want hij heerschte niet alleen over zijn boeren,
maar hij vertegenwoordigde hen ook op den Landsdag, afgevaardigd door zich zelf. Voor hem als landheer de beste
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boter en kaas en de vetste os. Aan hem de jacht, terwijl
zijn boeren de honden hielden.
Op den grietman of anderen landheer volgde in rang de
predikant. Veel lager stond nog de geneesheer op het
platteland. Dikwijls was het een boer, die zijn arme patienten
meer met melk en zuivel op de been hielp dan met pleisters en slikpotjes. Vroedvrouwen die eenig onderricht hadden
genoten, kwamen er eerst in de achttiende eeuw.
De ambten van dorpsrechter, dorpsontvanger, notaris enz.
werden veel door den schoolmeester koster waargenomen.
Hij was eigenlijk de onmis homo van het dorp, de middelaar tusschen heeren en boeren. Hij las de krant en wist
wat in boeken stond. Wie een nieuws wilde hooren of
behoefte had aan een gelegenheidsgedicht, ging tot hem.
Hij was de levende kroniek van zijn omgeving en hij zorgde
voor het nageslacht door ze op te schrijven. Zich van zijn
waarde bewust liet hij zelfs zijn portret schilderen.
Maar de donkere zijde van zijn leven was het geringe
salaris. Terwijl de predikant 400 tot 600 gulden ontving,
bracht de schoolmeester het op de beste dorpen niet verder
dan tot 200. Hij was dus wel gedwongen er iets bij te
verdienen. Dat maakte hem afhankelijk van de heeren, die
hij benijdde, wier woorden en daden hij zoo gaarne kritiseerde. En aan de andere zijde was hij afhankelijk van de
boeren, wier kinderen hij voor enkele penningen onderwees,
en die als kerkvoogden beschikten over de bronnen van zijn
bestaan. Niet zelden moest hij hun schrielheid op eigenaardige wijze gevoelen. Toen in 1702 op zeker dorp de
nieuwe tijdrekening werd ingevoerd, en het jaar dus i r
dagen korter was dan gewoonlijk, werd den schoolmeester
daarvoor 6 gulden op zijn salaris gekort. En dat had men
hem zelf laten uitrekenen!
Een zekere voldoening was het voor den schoolmeester
van de tweede helft der achttiende eeuw, dat het onderwijs
meer algemeen werd. De groote beweging van den Patriottentijd schrikte velen uit den dommel op. De levensstandaard van burger en boer was gerezen. Men kreeg wat
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vrijen tijd om na te denken, de behoefte om te lezen werd
gevoeld. Van spoken had men al minder last dan vroeger.
Kranten en hollandsche boekjes werden verspreid. Maar ook
de landstaal der boeren verscheen weer in schrift. Dichters
en volksschrijvers knoopten aan de ontwikkeling der zeventiende eeuw aan. Zoo was het op elk gebied. De nieuwe
ideëen uit het buitenland waren als de vonk die verborgen
kracht deed ontspringen. Van buiten kwam de prikkel, maar
hij wekte wat gedurende een lange eeuw van treurigheid
had geslapen.
Alles droomde nu van verbetering, in de eerste plaats
door opvoeding. Niet alleen voor boeren-, maar ook voor
arbeiderskinderen opende zich de school. Nieuwe, meer voor
de behoefte van het kind en de praktijk .van het leven ingerichte schoolboekjes werden vervaardigd, door het toekennen
van prijzen trachtte men den leerlust te bevorderen. De
eischen van leven en bedrijf kwamen overal ter sprake.
Zelfs de predikant gaf van den kansel lessen van wijze landbouwkunde. En de hoogeschool zocht verband met het volk.
Voor volksonderwijzers, landmeters, veeartsen en andere
mannen van de praktijk werden er lessen in het Nederlandsch
gegeven.
De natuur was het wachtwoord van dezen tijd.
En de boer was zijn troetelkind.

,

En nu ten slotte een enkel woord over onze eeuw. i)
In 18o8 verklaarde de Praefekt van de provincie Friesland
in een rapport aan de regeering, dat de landbonw (veeteelt
inbegrepen) bijna het eenig middel van bestaan voor deze
provincie was en dat de landbouw er zeer hoog stond, ja
weldra den hoogsten trap van volmaaktheid zou hebben
bereikt. Het eerste was waar en bleef het in hoofdzaak,
schoon het al te veel aan de algemeene aandacht ontsnapte.
Maar dat men het tweede steeds gaarne geloofde, heeft zeker
weinig tot een gezonden vooruitgang bijgedragen.
Na al de teleurstellingen en rampen van de eerste helft
i) Voor uitvoeriger behandeling verzamel ik nog de stof.
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dezer eeuw brak er in de jaren 1850-1880 weer een gouden
tijdperk. voor onze boeren aan. Velen werden rijk en eigenaars
van hun land. Wat Holland en Amsterdam in de zeventiende eeuw waren, werden in deze Engeland en Londen:
de onverzadelijke markt voor de overproduktie van den
Frieschen boer. Maar evenmin als vroeger ontwikkelde zich
een nationale nijverheid. Landheer en boer plaatsten hun
kapitaal in het buitenland, waarvan binnenkort de concurrentie
hen zou treffen.
En de krisis is gekomen. Hoe ze zich zal oplossen, laat
zich uit de geschiedenis van den boer alleen niet afleiden.
De Friesche kleiboer is geen natuurmensch, maar een kultuurvariëteit. Sedert lang oefent hij landbouw of veeteelt niet in
de eerste plaats voor eigen behoefte, maar als bedrijf uit, in
dienst van het algemeene ruilverkeer. De enkele boer mag
zich op zijn afgesloten hoeve vrij voelen, wantrouwend al
wat vreemd en nieuw is, de boerenstand als geheel is af hankelijk van de ontwikkeling der maatschappij. De noodzakelijke voorwaarde voor den bloei van het boerenbedrijf is een
gemakkelijk te bereiken centrum van handel of nijverheid,
waar koopkrachtige afnemers van de aangeboden overproduktie zijn.
Zulk een bepaalde afhankelijke plaats in het ingewikkeld
samenstel der moderne kultuur-maatschappij moge velen het
tegendeel van ideaal dunken, een historische beschouwing
leert er ons in berusten. Zijn wij verder van de natuur dan
onze voorouders, wij staan er ook hooger boven en vinden
steeds weer een nieuwe natuur. Met de verandering der
dingen wijzigt zich ook onze waardeering daarvan.
De visscher-jager van den voor-Romeinschen tijd, zijn eigen
meester te land en te water, is nu een slaaf van het moderne
produktiesysteem. Maar wie toen altijd bedreigd werd in
zijn bestaan, omdat hij op zich zelf . stond met den buit van
het oogenblik, is nu de gezeten boer met een geschiedenis
en een toekomst, door voorzorg zeker, door vereeniging
sterk, door wetten vrij.

DE HEILIGE TOCHT
DOOR

ARY PRINS.

In stillen winter-avond met koude na de sneeuw, de witbeladen stad, die bij het slot gebouwd enkele straten om
een plein, waarop de kerk stond.
De slanke toren-uit-een-stuk zwart grauwde op uit het
zuivere blank, dat alles dekte, met wegge spits in het duister
boven, waardat geen zilver-lichte-blauwen van maan of
sterren was.
In nachte-donker bleekten lijnen van het naakte werk door
sneeuw, alsof een luchte-bouw in wonderdroom verrezen, en
wit als licht op vroomheid, in steen en houtwerk weergegeven.
De jonkvrouw met het kind, die op de deurzuil stond, met
blankheid op de kroon en op het onschuldig hoofd, daar-om
in eenen boog met sier van witte ranken, gespeel van kinderengelen was, de vleugelen vol vlokken. Als wachters in het
rond, geschut door baldakijnen, in toren-vorm opgebouwd,
met kruis in sneeuw bedolven, apostelen stonden op kolommen,
en droegen hunnen reinen last met vroom gebaar der dorre
handen.
En boven het diepe van de deur, door glas bemaald in
lood, zacht kleurig licht was in den nacht, als hadden kaarsen
bonte vlammen. Gezang klonk zwak naar buiten ... .
Waze helderheid door het , witte van den grond, en het
doodsche winter-plein met hoogten en met laagten, alsof de
sneeuw aan het golven, en was een zee van starre schuim,
die in den nacht verdween.
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Lage huizen in het rond, koud-blank bedekt op het stroo
der daken, die verre over lagen, en naast de deuren, die
versperd, steenen banken stonden, waarop de sneeuw in
holten lag door menschen uitgezeten in kalme avond-rust,
als het zomer-warm was.
Zoo stille overal binnen, alsof de stad verlaten, maar licht
door gleuven tusschen luiken, en warmte-in-schijn door barre
koude strepen.

Opengaan de zware deur, waar-boven heiligen stonden;
licht uit de kerk op sneeuw van kaarsen en van lampen, en
menschen, die donker en dicht omhuld, in schijn van heilige
vlammen een gulden mist-van-helderheid, die om den
uitgang was verrezen.
Vrouwen-huiven, die eng het hoofd omsloten, zwak bontekleuren in den nacht ; de mannen met wollen kappen, die
over de ooren heen, éen rood werd mat na vurig, toen uit
het kerke-licht en allen droegen mantels, die grauw, dat
toonde groen in helle oppe-plooien. Zij hingen op de enkels
neer, en waren het kleed van schamele Tien, want zonder
pelterijen of glans van spangen op de borst.
Gekraak van droge sneeuw was onder plompe voeten, en
langzaam het vrome volk uit-een, en op de ingetreden paden.
Gestalten, ingedoken met wasem om de hoofden, de handen
onder kleeren, en daar geen licht van toortsen, hun donker
over het matte wit in donkerheid verdween.
De kerk nu duister en verlaten. Ook licht in huizen uitgedoofd, dat op het plein geslopen.
Zacht geluid van wind. Helderen de lucht, een enkele ster
draal-fonkelen in het bedekte blauw, en scherper werd de
kou sneeuw kraakte in het krimpen.
Er was nu licht gekomen, alsof de maan zich toonen zou,
dat daalde neer als hemel-helle winterdauw, een weifelende
zilvering, die zwakke schaduwen deed slaan van gevels en
van daken, en glinster-blanken blauw de sneeuw op het
midden van het plein.
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Toen in de leege stad-die-vol, een man uit een der straten en naar de kerk schreed. Een lange pij, ruig-bruin, uit
harige huid gesneden, was om zijn lijf geslagen. Zijn voeten
waren bloot, en om het onbedekte hoofd, als krans, was schijn
uit zilverplek, die hoog in blank bewoog.
En voor De Moeder en Het Kind, rein-wit in helderheid,
hij op de sneeuw ter nederviel, de naakte armen uit een
kruis voor het kerke-kruis, dat ook ter nederlag.
Geen mensch hem zag ; slechts Zij zag op hem neêr, en
als in het prevelend smeeken om steun en kracht voor het
vrome werk, hij de oogen tot haar hief, hem scheen, alsof
een blijde lach was om haar lippen heen.
De glans-maan aan den hemel was, toen hij weer oppestond, blij-sterk door het gebed.
Hij ging met groote schreden de witte straten door, het
hoofd-in-gloed vol heerlijkheid, en voelde niet de kou, die
in zijn lichaam sneed.
De pelgrim naar het slot, en berg-op zijn weg, toen uit
de stad gekomen. Aan beide zijden zware boomen ; in sneeuw
de wortelvoeten-onder-mos, en zilver-grauw de ruige stammen, waartegen wit gestoven, dat op de knoesten lag.
Zwart ijzel-glanzen hooge takken in het winter-helle nachtelicht, alsof in woed gewrongen armen, die koude had ontvleescht, en wind nu dreigen deed. De laatste blaáren
vielen, het dorre huppelen over zacht tot het in een luwte
stille lag.
Droog kraken hout door vorst, als spaanders in een vuur;
aan struiken hingen witte bollen, die ploften zacht ter nêer ;
blank sluijeren om dorheid aan den grond van plantenzonder-blaren als winter-webben, die van sneeuw. Van kruinen stuifsel afgeschud, dat op den pelgrim viel, die over
schaduwen schreed, licht-blauw, als balken van de boomen.
Zijn oogen naar den grond geslagen, die zonder spoor van
menschen was, en niet gevoeld door hem de sneeuw, waarin
zijn voeten gaten maakten. Zijn in het heilige van zijn taak:
het volk op te wekken, om het land van waar hij kwam,
en waar dat Hij geleden had in Kristenmacht te brengen.

43 2DE HEILIGE TOCHT.
Koude wind hem op deed zien. Hij op een hooge vlakte
stond, niet meer beschut door boomen.
Diep onder hem, dik wit op wit, met donker van wat zonder sneeuw, de stad, die zonder licht en leven, in teeder-kouden
schijn een kristallijne waze waarin de kerk-en-toren,
hoog boven alles uit, de huizen nietig maakte, en straten
kleiner toonen deed. Hel-blank, alsof het licht uitstraalde,
het dak was onder strakker schijn, en de ruiter van metaal,
die op de kerkspits reed, als kwam hij uit het Oosten, een
ster, die neergedaald, door het scherp-vonkelen leek.
En witte velden om de stad, die leeg in het volle licht
met 'vage hoogten als van graven door struiken onder sneeuw.
Zij liepen naar de bergen op, die stonden verre stille als
blanke wolken-in-een-rij, die aan den horizont gerezen, in
schemer-blauwe - lichte-luister met woeste toppen-vormen bleven.
Maar links het slot in zilver-mane-waas als wondergril van
rotsen ; hoog naar den hemel, blauw in glans, het opgaan
van twee ronde torens, die aan den ingang bij elkaar, de
spitsen blank als toppen boven wolken, die eeuwiglijk bedekt.
De zware burcht, bleek-rood als van bevroren steen, met
dracht van tintel-witte daken, en waar door wind de leien
schoongeveegd, het boden blauw blank-schitteren onder
hoog-gerezen maan een koude zon op water scheen te
staan.
Wijd-omme laag de buiten-wal met laag het wit een
tinne scheen, en daarvoor was de gracht donker diep, door
sneeuw noch dieper, waarboven tusschen poorte-torens, duisterrood rondend onder het spitse wit, het brug-vlak schuin naar
boven zwart hout met blanken boven-strook—aan kettingen
uit gaten, en glans van staal, door het wrijven tusschen steen,
de maan op schakels bracht.
De pelgrim daarvoor stille stond, alsof het vleesch in
sneeuw gevroren, de hand als hoorn aan den mond blauw,
scherp hiervan de korte schaduw. Een schelle kreet, die van
een vogel scheen werd over hoogen steen door de ijle winterlucht wijd in den nacht gedragen.
Op het voorhof honden uit den slaap—grof-schorre woed-
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geluiden met dreigend nagebrom en rammelen van de ketens.
Licht in een toren aan het wandelen ; warme schijn, dun door
de steenen, schoot vurigheid langs het Brugge-hout, dat grauwde
dreigend op, hoog over het grachte-donker, waarin het wit
van neergevallen klompen op schemer-blanken bodem lag.
Maar het licht op eens uit koud-nacht glorie, hout kraakte
in een muur, en uit donker eene stem in het lichte buiten
spraken.
II.
Stil waken in het wit de vage mensche-vorm, die op het
nacht-bed lag schaduw in de holten.
Het vuur was eenig licht ; bleek onder schijn het vleezehoofd, hoog in het room-blank kussen-dal, en tusschen opgestikte ranken, die glansden door de vlammen van onder donkere lokken.
Lichten de oogen, leven in de kassen, diep en vol nacht.
Zij zagen naar de dwarse balken in ebbendonker spiegelen
brand der blokken, die knetterden op ijzer en vonken spatten
deden.
In smallen hemel boven, door stangen aan den zolder vast,
sterren beve-glanzen van zilverwerk in blauw, alsof daar het
luchtruim was. De winter-wind soms in den schoorsteen,
geluid als vielen scherpe slagen ; rook naar binnen sloeg, de
hemel dan in hulle, en vorste koude langs het hoofd.
De ridder aan den pelgrim dacht, die had met hem gesproken.
Zien voor het donker dweep-fonkelen de groote oogen, de
magere handen naar hem toe, in spreken snel vooruit, alsof
zij vatten wilde het lijf, zijn zondig lijf, als hulle van de ziel,
die onbewust naar redding smachtte.
Toonen de vrome man op het schaarsch-bedekte lijf schrikbare teekenen van smart, door hem verduurd om aan Het
Graf te komen, waardoor hij zeker was van vreugde na het
leven, en toonen ook het kruis, dat Oppergoedheid had hem
zonder pijn in het zonde-vleesch geslagen, toen hij in een
woestijn, door lijden neêrgezonken, blij-wachtte op den dood.
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De handen hoog tot vuisten, toen spreken van den smaad,
dat het Heilig Graf door heidenen bewaakt, die kwelden zeer,
soms wel tot in den dood, de pelgrims die uit ti erre landen
daarheen getogen waren uit wroeging over slechte daden.
En dreigend werd de stem, die sprak van wat gebeuren
zou, hoe toorn van omhoog de Kristenen zou slaan, die bleven
verre van den strijd, bevolen door den Heer, aan éen gewekt
door Hem, die bij het graf in diepen slaap ter nederlag.
De ridder zwijgend hoorde dit. Hij wist, dat vele edelen
en minder volk ook naar het Oosten waren heen getrokken,
maar het Kruis-in-rood hem niet bekoren, die nimmer wroeging had gekend van aardsche vreugd met sterke hand genomen.
Heengegaan de- pelgrim was om in den stal te slapen, en
vloek in zijn oogen, hetgeen de ridder had gezien. —
Het vuur ging uit, noch gloeien zwarte blok-skeletten door
zwakte in elkaar gestort ; blauw-vlammen klein uit asch door
het laatste hout-in-kolen, en stervende schijn deed schimmen
op tapijten beven in het zacht bewegen door de kou, die
uit den schoorsteen kwam.
De ridder stil als dood in het weg-gaan van het waken;
zijn oogen naar den hemel zagen, waar-om de nacht was
boven gloed. Zijn hand daarin, die koud op het deken was.
Niet zien van binnen-uit den pelgrim meer. De gloed in
het hoofd, die beelden doet verrijzen, verdreven door de
vorst, die, wind-van-over-barre-velden door voegen heengedrongen, het lijf in wolle beven deed.
IJs-adem van den hemel deed starren het bleek gelaat,
waaruit de adem kort, die wolkte in donker, en het lichaam
stijven onder wit, alsof in schaarsche sneeuw begraven.
Vorste-naalden in de voeten ; hem scheen de kou bracht dood.
En de ridder angst-op-leven, in eens met kracht wierp
van zich af, wat drukte zwaar, en opgestaan bij het laatste
licht, sloeg om zich heen een mantel, die was zwart-rood
als moer van zwaren wijn. Bloed-helle-plooyen van de stof
door het bijna doode vuur, en snelle het bloed was in het
lijf. Weer leven kwam in hem, en hij de kou ontvlood.
,
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In kole-donkeren gang, waarin de open oogen door het
opgenomen licht blank-lichte stippen zagen. Boog-welven zoo
laag, dat hij liep krom, het hoofd vooruit, en de handen ook
naar voren in twijfel-tasten langs de wanden, die ruw en met
salpeter waren. In stilte korrelen vielen neer. Zoo ging de
ridder lange voort, en wel hem was alsof hij daalde.
Geen wondering, dat hij was in zijn slot, ook niet toen in
het donker ver licht te komen scheen een zwakken schijnin-strijken van niet te ziene vlam door nacht op grauwen muur.
De ridder sneller nu met neergevallen handen, en toen hij
aan een kromming kwam, hij voor zich zag een lamp : drie
vlammen uit drie tuiten, die steunden op een klauw.
Van het welven wiegelen het groen, dat koperluister had,
en droeg den olie-brand in spattend harte-lichten, dat rook
in slangen sloeg omhoog zwart wolken tegen steen, dat
viel als zwartsel neêr.
Verblind na het nacht-vol duister de ridder door den vlammen-dans, die zout-schitteren deed de wand-kristallen door
vocht daaruit gedreven, en daardoor hij niet zag, dat donker
voor hem nederlag. Niet-vallen, maar even-wankelen met
zoeken-steun der handen.
Vol woede boog hij neder, en zeg uit schaduw op den
grond het bleek hoofd oprijzen van een, die was zijn knecht,
en daar geslapen had. Vrees als van een schuldig beest in
het nederig-neêrgekromde lijf, en schijne-schemer-handen in
smeeken op bijeen. De ridder met een slag op het angstgelaat, dat droeve uit den slaap verscheen, den slaaf ter
neder strekte.
De smart niet klagen van omlaag ; een lijk daar scheen te
liggen.

(Wordt vervolgd).

28

EEN NIEUWE DICHTER ')
DOOR

L. VAN DEIJSSEL.

Ik ben dit boekje een genegen vriend. Wáarom eigenlijk
zoo zeer ? Waarom heb ik deze verzen zoo betuurd en ze
met mijn gemijmer zoo om en om betast, als een schat paarlemoerkleurige schelpen, bleek roze en bleek paarsche papavers,
bloemen van avondlucht-kleur?
Er zijn er bij die gelijken de melancholie zelve zichtbaar
opbloeyend in kleur-ets, landschappen stil in overschaduwd
meer, spiegelbeelden van geliefde, klein en vaag in donker
vrouwen-oog als heimelijk kleinood gevat in traan-juweel,
weerschijn van lieve levenskamer in spiegel in de schemering...

Is het wellicht om de bizondere bekoring van voor het
eerst zoo te geleiden als ik nu deze poezie mag doen ? ...
Er is daar iets in van het intiem en aangenaam verontrustende genoegen der voorstelling van een nieuwen vriend
aan oud bekenden. Ook de prettige schaamte van het open
leggen eener nog ongeweten genegenheid.
Hoe zullen zij elkaar bekijken? ... Wat zullen zij, zoo
zwijgend of onder het spreken over andere dingen door, wel
van elkaar denken?
Meer dan éen kleine angst schuilt onder de korte en helle
1) Het stukje onder dezen titel verschijnt in Januari a.s. als Voorreden bij een
te 's-Gravenhage uitkomenden bundel D Verzen" door P. C. Boutens.
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lachen, die het prikkelende genoegen van het samenzijn uittrompetteren. Angst, dat de een slecht den ander zal zien,
te weinig waardeeren. Maar een weinigje jaloersche angst
voor al te véel waardeering ook, misschien...

Als het gesprek, eigenlijk zonder dat gij het bedoeld had
of wist, eensklaps blijkt fijner te zijn geworden, en gij bemerkt dan aan een blik, beweging of stemmeklank van uw
gezel, — dat hij u heeft begrepen, dat, niet de algemeene
beteekenis, maar de bizondere beteekenis dezer gespreksschakeering, die haar meest eigenlijke beteekenis is, door
hem is gevoeld, dan is dat een verrassing, eene ontmoeting
van twee, die reeds tot de sfeer der vriendschap behoort,
en een zeer heuglijke levensgebeurtenis. Want is de ontdekking van verwantschap misschien niet aangenamer nog
dan de wetenschap daarvan?
Een dergelijke aangename ondervinding is het ontmoeten,
het hooren daar op eens, als een beek voor een dorstige
in het Bosch van een dichter-stem in een boek.

Zoo als er een heimelijke verstand-houding van aristokratie
is, die zekere toon, die zekere wijze van zich te houden, aan
welke stellig de een den ander herkent te midden eener
daarvoor ongevoelige menigte, en hem met welbehagen denken
doet : aa juist, die is van het echte ras, zoo is er een
genoegdoening, een verheugd herkennen voor den boekendoorlézenden dichtkunst-liefhebber, als hij daar, te midden
van zoo veel hulpeloos en waardeloos werk, regels ziet, verzen,
die zijn aandacht blij kan doorproeven, en die boven het
werk zijn gelaat bewegen tot ingenomenheid, door een glimlach in zwijgende vreugde beandwoordend het mooye dat in
den schrijver heeft bewogen en door hem vastgesteld is in
het schrift.
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Wat is het toch ? Wie zal ons ooit, in heldere scherpzinnigheid, zeggen wat het is : de gevoelige toets in de taal,
de beweging van den klank, dat onbedriegelijke kenmerk,
waarbij het woord Poëzie mag worden uitgesproken?
Gij doorbladert een reeks fransche verzenbundels, bij voorbeeld, van den tegenwoordigen tijd, inhoudende alle soorten
van verzen, alle vormen, alle maten, alle onderwerpen, historische, statig beschrijvende, of uitroepende, betoogende, hartstochtelijk lyrische, of idyllische, kwijnend kweelende, of leuké,
kleurig voorstellende, en dit alles is ... knap, aardig, fraai,
al wat gij wilt ; maar éigenlijk is het niets, om dat het ééne,
het aller-eenigst noodige er aan ontbreekt, ... tot eensklaps
gij stil blijft met uw oogen ... bij een paar regels, die gij
daar ... snel kijkt gij op den omslag ... o juist, het is een
boek van Verlaine dat gij in de hand hebt.
Poëzie is iets zoo buitengewoon voortreffelijks dat in Frankrijk,
het rijke literatuurland, Verlaine niet één goed groot gedicht
heeft gemaakt, niet éen groot Geheel van Hooge Lyriek, dat
hij maar zeer enkele kleine, zachte gedichten heeft gemaakt,
die gehéél vloeibaar zijn van loutere poëzie, dat hij
meest volkomen goed is alleen bij kleine scheutjes van regels,
en toch Verlaine, zonder eenigen twijfel, de grootste, of
eigenlijk de éénige, dichter is van de laatste eeuwhelft in
Frankrijk.
Wat is het toch ? Aanschouwing der wereld, der natuur,
met veel mooi-vinden ? Verbeelding ? Gevoel ? Moed ? Al
hadt gij met de sterkste gevoelens van afkeer of ingenomenheid de geheele Wereld beschouwd, met de grootste bewondering de natuur in al hare deelen, al beschiktet gij over de
rijkste Verbeelding, al waart gij een vrouw en stierft van
Gevoel en al was de kloekste Doodsverachting uw eigenschap,
het hielp u niets, zoo gij het ééne noodige ontbeerdet,
waarvoor al die zaken niet meer dan uitnemende hulpmiddelen zijn.
Poëzie is alleen dit : een aandoening in u zeer helder zien
en die als buiten u om zich zelve in klank-beweging laten
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stellen op het papier. Naarmate zij het minder doet als
buiten u om, zal het poëtiesch gehalte verminderen.
De auteur, dien ik het voorrecht heb in te leiden, is een
dichter, is : aangedaan met Poëzie.
Nu zullen wij wellicht later eens nagaan of hij een groot of
klein, een hartstochtelijk of een kalm dichter is, of hij meer of
minder plastiesch werkt, in welke maten, en zoo meer. Maar,
voor alles, laten wij ons hiermeê verheugen : een nieuw dichter
in Holland.
Er zijn er bij deze gedichten, die van hun eerste woord
tot hun laatste geheel tot poëzie zijn gelouterd ; ook zijn er,
waar gij al lezend den dichter kwijt zijt voor eenigen tijd.
Gij spreekt hem dan reeds in u zelf toe : waar blijft gij, waar
zijt gij gebleven, en hoort na, en zoekt hem te vergeefs, . . .
tot daar op eens ... een kleine rimpeling van woordbeweeg ...
o ja, daar is het wêer, daar heb ik u wêer, zéker, ónmiskenbaar ... .

De bezigheid van dezen dichter is het af-beelden van zijn
Gevoel. Dit doen alle dichters en kenschetst hem dus alleen
in 't algemeen ; maar in 't bízonder geldt deze uitdrukking
voor hém, om dat hij niet de natuur afbeeldt met gevoel,
maar zijn gevoel af-beeldt met de natuur.
In plaats van tot de natuur te gaan, trekt hij haar naar
zich toe.
Hij maakt niet landschaps-beschrijvingen, objektief, en brengt
daarin dan veel »gevoel," zoo dat het ons mooye landschapstukjes lijken ; maar hij maakt gevoels-beschrijvingen, subjektief, en bezigt als materie daarvoor gegevens uit de natuur.
Er ontstaat hierdoor een aan-houdende on-middellijke vermenging van de plastische motieven met de wendingen van
den gevoelsgang, een al-door dadelijk te-rugkeeren tot, en
zich vast-houden aan de gemoedsbeweging, zonder zich door
de behaaglijke plastiek tot eene wandeling daarin, ver van
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zich zelve, te laten gaan, waarvan het gevolg is dat het
gehalte der gedichten fijner is, meer licht-doorzichtig, meer
verlost van het gewicht der materie.
Kon men ooit, zonder te rekenen met de grootte van den
kunstenaar, die er zich van bediende, op zich zelf aan het
eene procédé meer waarde toekennen dan aan het andere,
dan zoude het hier gebezigde zeker te verkiezen zijn boven
zijn voorgangers en voorbereiders. Ni kan alleen gezegd
worden, dat in déze gedichten dit procédé uitmunt boven
het gemiddelde der resultaten van het primitief-realistiesch
procédé in onzen tijd.
In Gedicht is Gevoel alles. Een Gedicht moet mij aandoen, moet aktief en duidelijk in mij indringen als plotselinge
bloemengeur in reukeloos vertrek, als kaarsevlam in duistere
ruimte.
Geenszins de neutrale gedichten, die wel aangenaam zijn
om aan te zien maar mij niet meer aandoen dan een welgekleed en niet-misvormd voorbijganger op straat ; maar alléén
de gedichten die geven of over-een-komen met een staat van
blanke en onbewogen verrukking kunnen gezegd worden
béter te zijn dan de meer bizonderlijk ontroerend of emotioneel
te noemen gedichten.
Het lijkt mij nu, dat daaglijksche tevredenheid en oppervlakkig-vreugdevolle levenskalmte, hoe zeer wellicht daarvan
een lage gelijklooper, aanmerkelijk verder van de niet bewegende verrukking áf is dan de, smartlijke, emotie.

Wat is weemoed ? Hoe komt het, dat zoo dikwijls weemoed
en poëzie ons toeschijnen twee benamingen voor het zelfde
te zijn ? En dat, wat wij den klank, de melodie van een
gedicht noemen, de tot muziek geworden weemoed blijkt te
wezen?
Is het niet om dat het vermogen onze smart schoon te
zien en er van te genieten een bode is, welke alleen daalt
van de hellingen, die tot het boven-menschelijke reiken?
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Is daarom de regenboog de eerepoort van den weemoed en
tegelijk het teeken, dat God de wereld niet zou laten vergaan ? 1)
Is het om dat onze aardsche oogen de tegenstelling der donkerte behoeven om de heerlijkheid van het licht te proeven?
» Het genot dat in smart is, is zoeter dan 't genot van
genot zelf", zegt Shelley, » Dit is ook de bron van de zwaarmoedigheid die onafscheidelijk van de zoetste melodie is" 2)
Er is verkeeren in Heldenmoed, ook is er vertoeven in
Stilte, die meerder dan Weemoed zijn.
Maar deze zijn zoo zelden bereikbaar. Is het dan ook zijn
karakter van een áltijd dienst-vaardige vriend te zijn, dat de
geheimzinnige onweêrstaanbaarheid van den weemoed verklaart?
Ja, dat is het. Weemoed is licht uit den Hemel de geheele levens-schemering door, waarin de Hemel zelve zoo
zelden wordt gezien, hij is de stille milde lamp, die telkens
schijnt als de avond daalt in het gemoed, hij is de trouwste
helper, die zoo goed de plek kent, waar wij altijd heerlijk
wondbaar zijn.
Weemoed is de Trooster, die nimmer verlaat. Geluk zij
beter, Geluk is beter, maar wie kent véél Geluk?
Stil en smal zijn van uit de menscheid de wegen van eigen
opklimming tot God, die het Geluk is ; zeldzaam is Gods
eigen nederdaling in een menschenleven ; maar liefelijk en
voor altijd ons gegeven is de schat van den weemoed, dat
pand, die talisman.
De Weemoed, in haar gewoonheid, in onze vertrouwlijke
bekendheid met haar, schijnt dáarom wel eens wonderlijker
dan het wonder zelf, om dat ze een gloor is van het Godslicht, die zich volkomen heeft vertijdelijkt.

In sommige verzen, zoo als »Koel bed zilverwijd" heeft
de dichter een weemoeds-sentiment even waarde-vol misschien
i) Boutens, »Door Zomerregen late Zonneschijn". Vergelijk ook Perk, Iris.
Vertaling Verwey, pag. 39. Zie ook Baudelaire over Edgar Poe.
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als dat van Verlaine en zeker als de niet-hybridische weemoed
van Heine's beste werk, vereenigd met de plastiek der
lang na Heine opgekomen, nu laatste, periode, in fijne en
heldere volkomenheid.
En dit schijnt mij tevens het wezenlijke merk van dit werk
te zijn : dat de melodie, het gljdend bewegen van den klank,
er is samengebracht met een zien en een beelden, dat tot
nu toe alleen met een meer staand of tredend rhythme zich
scheen te vereenigen.
Is hij dan niet magistraal, niet z66 zuiver, niet z66 rijk,
lang niet zoo krachtig in mooiheid, als een enkele onzer
beste dichters, met wien hij wel verwantschap toont, — het
element der melodie, in zijn verzen zoo bekorend aanwezig
en dat tot de intiemste eigenschappen der Dichtkunst behoort,
maakt ook hèm van goeden rang.
En het is mij een eer geweest hem te mogen binnenleiden.
28 Oct. '97.

De volgende keus uit den bundel van den heer Boutens
moge aan de voorafgaande bespreking worden toegevoegd.
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T.
Kom niet de verre wegen
Der onbekenden!
Al witte rozen mijner gedachten zenden
Door bleeke zon haar bleeken zegen
U tegen.
'k Heb u altijd verwacht; gij waart
Onder de wit-en-roode beloften,
Die stonden om mijn lichtgedofte
Wieg in teeder rijm geschaard,
De zoete gaven van te schreien of te
Lachen op aard.
In de paleizen der droomen
Stond ik voor uw troon als knaap;
Onder de hooge boomen
Van den eersten slaap
Mocht soms mijn jonge schromen
U tegenkomen
... .

Zal de droom nu treden
In het lichte heden,
En wandlen, een aardekind, onder de zon?
Of zal de wereld worden onttogen
Aan mijn oogen,
Die maar zullen drinken uit der droomen wonderenbron ? ...
0 kom niet de verre wegen
Der onbekenden! —
Al witte rozen mijner gedachten zenden
Door bleeke zon haar bleeken zegen.
U tegen.
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II.
Al zielen zacht in wie de gegane dagen
Hebben gelegd diep als in schatkaamren den weemoed
[van het leven,
Tot u gaan dees woorden als windgedreven
Vlucht van vooglen, die vrede dragen.
Een ziel zal uitgaan de verre wegen
Met een* lach en een lied
Om een weinig troost en een nieuwen zegen
In veel verdriet.
Maar o gij, die als buit hebt weggedragen
Macht van beminnen,
Een eeuwgen dag uit de aardsche dagen
In uw eigen binnen, —
Gij die u glimlachend hebt vertreden
Van smart gezwegen,
Maar die door lijden zijt gestegen
Naar stille paleizen van den hoogen vrede, —
Gij die gered hebt het heilig verheugen
Saam met den glans uwer oogen,
Ongedeerd getogen
Door diepten van den wreeden leugen,
Laat haar niet heel alleen
Den gang van veel geween.
Straalt in de donkere nachten
Uw hooge prachten,
Licht uit uw open bogen
Genade uwer oogen,
Stelt aan de wegeranden
De weldaden uwer handen.
Laat haar niet heel alleen
Den gang van veel geween
Door de wondre gaarden
Van leven, die men steden heet,
Langs de vlaktelanden eenzaamheid,
Waar de wind een stem is over de aarde, —
Als de avonden gaan zonder troost,
Als de nacht bleek is van begeeren,
Als morgensikkel in droever keererf
De rijpe duisternis oogst, - -
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Als blijdschap een woord maar is en lang geleden,
En de zon ver en om niet te gelooven,
Als de hemel leedstrak is van boven,
En de aarde eindeloos van eenzaamheid te treden, —
O dan in den bangen dag
Van weeneloos verdriet,
O een lach om een lach,
O een lied om een lied!
Is niet door wreede winden
Haar gang u te vinden?
Is niet haar lieve denken
Zich heel aan u wegschenken
In blij gelooven?
Lokt niet uit veiligheid
Haar de gouden heiligheid
Van uw beloven?
Laat haar lied niet nooden
Een vergeefsche bode
Stekend zijn blanke liefde voor uw hooge stad,
Laat haar lach niet verschreien
Zijn klare getijen
Voor uw lichte venstren in den leêgen nacht...
0 soms in den bangen dag
Van weeneloos verdriet,
O een lach om een lach,
O een lied om een lied!

III.
Koel bed zilverwijd
Weet ik nu hoog gespreid;
Daar zal in maannachtzale
Bleek verlangen rustedalen.
Uit lachen en lieven veel is geboren
Lust tot weenen eindeloos ; ... .
Geef u niet aan den slaap verloren,
Laat u niet door den droom bekoren, —
Ween met mij dees stille poos.
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Wij zaten saam in schemer van vreezen
Wachtend de heilbeloofde zon ......
Toen is een vreemde maan gerezen
Diep uit den kuil van den horizon;
Maar ach, haar teêre-lichthand kon
De breede nachtwond niet genezen.
De maan in lange herfstnachtwake
Heeft geweven de spreien en gazen voorhangen,
Waarin nu gaat sterven ons wond verlangen
Doodziek en 'klein in wijde laken.
Laat ons niet denken
Aan een nieuwen morgen,
Laat ons al onze zwakke zorgen
Aan den kranke schenken.
Zet ze in het gele goud
Van aandacht om zijn hoofd te branden,
Warm nog eens in uw handen
Zijn voetjes koud.
Zet lavend zwijgen en een enkel lief woord
Aan zijn peluw als medicijn,
Kus van zijn lippen het laatst akkoord,
Kus van zijn oogen den laatsten schijn ... .
Dan laat hem en daal tot mij
In mijn aardsche waak, waar ik zit en schrei,
Door lagen nacht omloofd,
Wijl boven ons hoofd
In hooge verande
Der glazene nacht,
De maan met sneeuwen handen
Zal wiegen zacht
Verlangen in jongen dood ... .
En laat tot het morgenrood,
Zoolang nog daalt langs stiltes treden
Met wankende schreden
Zijn klagend ^men,
Ons handen samen.

HEIMAN DULLAERT
DOOR

ALBERT VERWEK'.

Als ik aan den donkergroenen boom, dien wij onder de
sneeuwluchten van dit eeuw-eind gaarne houden staan, al
zien wij hem met andere oogen dan in onze kindsheid, ook
een geschenk mag ophangen, laten het dan de vergeten
verzen van dien droevigen dichter zijn, die in de »roode
klonteren" van het bloed van jezus smartelijke verrukkingen
vond.
Heiman Dullaert was ook een schilder en bij Rembrandt
in de leer geweest. Ik weet niet of er nog iets over is,
hetzij van die kopie naar een werk van zijn meester, die te
Amsterdam voor een oorspronkelijken Rembrandt verkocht
werd, of van die verscheiden stukken, die men in het eerste
vierde van de I 8de eeuw » nog hier en daar" van hem vond,
en die »van de kunstkenners zeer geprezen" werden. In elk
geval zouden ze, als ze op Rembrandts werk geleken, juist
die eigenschap zijn rijk geweest, die zijn verzen misten,
en door het gemis waarvan ze vergeten zijn, van namelijk
bij een groote bestaande kunst aan te sluiten en een schakeering ervan te zijn.
Geboren in 1636 (uit deftige Rotterdamsche ouders) hoorde
hij tot dat tweede geslacht tijdens Vondel, waartoe Vollenhove, Moonen, Oudaen, en ook Antonides behoorden, en al
die elk in zijn soort, maar elk aan een bestaande soort aansluitende, goede dichters prezen hem en erkenden hem als
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een die uitstak boven de menigte. David van Hoogstraten,
de smaakvolle, gaf, voor een volgend geslacht eerst, in 1719
zijn gedichten uit, die hij met zorg verzamelde, overtuigd dat
»nu zijn naam (zou) leven bij de edele geesten van Nederland". Maar niet zooals die tijdgenooten volgde Dullaert de
paden van Vondel of Huygens, en juist het feit dat de
»beste dichters" van elke eeuw een »keten" zijn, verhinderde
dat hij zooals zijn uitgever gewenscht had » een schakel
daaraan strekken" kon.
Het is verwonderlijk hoezeer deze broeder-dichter vergeten
is door hen die zich schamen zouden als zij niet vertrouwd
bleken met het werk van zijn bovengenoemde tijdgenooten.
In geen van de groote handboeken heb ik ook maar zijn
naam, bij Van Vloten weinig meer dan zijn naam, gevonden.
Zijn oorspronkelijkheid, die hem niet in het overgeleverd
kader van eenig tijdvak begrijpbaar maakte, was de oorzaak
waarom men hem erbuiten liet.
Komt hiermee niet volmaakt overeen dat, in den omwentelings-gezinden tussch.entijd, toen het besef van een overgeleverde letterkunde plotseling, en maar één geslacht lang,
afwezig bleek, dat toen zijn werk op het onverwachtst weer
werd gekend en bemind? Bellamy, in een van de nummers
van dien Poëtischen Spectator die misschien alles in kiem
houdt wat in onze jeugd uitbotte, Bellamy noemt hem en
drukt een gedicht van hem, nog maar een bewerking van
een fransch, zooals hij na het afdrukken merkte, maar waarbij
hem toch de opmerking uit de pen ging, dat Dullaert »eene
hem eigene manier" heeft en »zeer vele schoonheden, die
de zijne zijn".
Zoo is het ook. Zijn schoonheden zijn zoo zeer de zijne,
dat zij bestaan buitenom die van den nederlandschen renaissance-stijl, dat zij veel meer gemeenschap hebben met den
stijl die bij ons, voorgeteekend door Bellamy, nu al in
velerlei gewrochten uitgewerkt, soms de moderne, soms de
natuurlijke, ook wel de direkte wordt genoemd. Het is een
schoone verdienste den stijl van de toekomst te hebben
ingeleid.
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Het is die stijl, ons allen zoo gemeenzaam, waarin het
gevoel onmiddelijk, en niet in de weefsels der redeneering,
zich te uiten weet. Een stijl waarin men voelt een Persoonlijkheid, die losser van de traditie is dan bijvoorbeeld
Vondel was.
Toch was het niet dat zijn onderwerpen nieuwe waren.
Maar hij voelde de oude op niet overgeleverde wijze. De
traditie was voor hem, op een gegeven oogenblik
en herkennen wij hier misschien den schilder die Remeen vreemd en boeiend verlicht
brandts leerling was ?
schilderij.
Mag ik de parallel vervolgen. Men zou licht denken omdat
hij van de kunst van zijn tijd afweek, dat zijn werk minder
kunstig was.
Integendeel. Het oude gegeven deed hem aan met die
veel onmiddelijker hevigheid, waaruit bij Rembrandt slag op
slag het hevige kontrast ontstaat, dat uit zijn spel van dag
en nacht, van staande en strekkende lijnen de aandoening
van iets wondervol boeiends uit het banale doet opdoemen,
en altijd symbool is van den geest die de vormen van het
gewone leven in den strijd en de straling van zijn zeldzame
hartstochten hervindt.
Direktheid van gevoel in iedere uitdrukking ; maar dan het
vreemdste en boeiendste spel van tegenstellingen in beeld en
rede ; dat zijn de eigenschappen waardoor Dullaert oude
onderwerpen nieuwe wonderen maakt.
Niet makkelijk, niet op het eerste gezicht doorschouwbaar
zijn daarom zijn gedichten ; en het is dus niet vreemd dat
de enkelen die toonden dat zij ze begrepen en lief hadden,
het nog niet eens zijn beste hebben gedaan.
Hij had een zwak lichaam, maar een sterken geest die over
den Bijbel broedde in hartstochtelijke verrukkingen.
Niet zoozeer de geest, noch ook de gezichts-verrukking,
maar wel den hartstocht, met de schoone direktheid waarvan
ik sprak, geuit, vindt men in de volgende strofen, deel van
een Uitbreiding van den Bosten psalm.
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0, Herder Israëls, zijn uwe teedre zorgen
Aan Jozefs zaad, uw vee, voor overval bevreesd,
In 't vallen van den nacht, in 't rijzen van den morgen
Ooit vakelooze wacht, ooit veilig stal geweest;
Was uwe trouwe sterkte ooit staf die hen geleidde;
Uw nimmer weigrig hart hun een verzaadbre weide;
En uw aanminnig oog een dorst verslaande vliet:
Zoo is het heden tijd dat ge op de Cherubijnen
Met een genadig woord onze' angsten komt verschijnen,
En uit uw vroolijk licht op onze droefheid ziet.

Verlosser, ei, genade in deze wrange pijnen 1
Ontzetting 1 hulpe 1 troost 1 bevrijding ! zekerheid!
Laat toch uw aangezieht op onze ellende schijnen
Aan onze vaderen voor dezen niet ontzeid 1
Toen zij de tichelklei met bloedig zweet doorkneedden,
Nooit nacht, nooit schaduw viel op de afgematte leden,
Dan uit de nevelen van een bezwaard gemoed;
En toen de taak vermeerde in 't mindren hunner krachten,
Bezorgde gij den nood der snikkende geslachten,
Gelijk de hovenier den jongen wijngaard doet.
Gij naamt dien wijnstok op met afgerichte handen,
Daar hij verdrukt, geknot en als verschoven stond
In 't schaars bedauwde Egypte en zijne onvruchtbre zanden:
Gij paarde 't sappig loot aan eenen vetten grond;
Waaruit gij volkeren die op verzierde altaren
Verblinde Priesteren van doove goden waren
Als heilloos onkruid wiedde, als doornen hebt geroeid.
Gij bouwde, gij bescheent, gij goot de zavrige aarde,
Zoo dat het welig loof der ranken die zij baarde,
Na weinige oegsten straks de landstreek had volgroeid.
De groene lommeren van dezen breed getakten
Verschuilden meerder vee, verkwikten meer 't gemoed,
Besloegen meer gebergts, bekropen meerder vlakten
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Dan aller bergen reus, de kruin van Liban, doet,
Dan 't onbereikbaar blad van zijne Cederboomen.
Hij sloeg zijne armen uit tot in de uitheemsche stroomen,
Omhelsde den Eufraat van de oevers der Jordaan,
En zijne wortelen, met kronkelende zwieren,
Die gingen in de zee, die zoogster der rivieren,
Bij zwoelen zonneschijn den zomerdorst verslaan.
Waarom na zoo veel moeite u nu aan hem gewroken?
Waarom den hechten muur die hem van Edom scheidt,
Den muur van uwe liefde, ontgrond en afgebroken;
Zoodat elk wandelaar die met eerbiedigheid
Toen hij in luister stond, hem aanzag, zonder plukken,
Een rijkgeboschte scheut uit zijnen stam komt rukken?
Waarom de booze tong van 't gulzig Everzwijn i)
In zijn wellustig vocht gekitteld en verdronken,
En hem het woudgedierte als eenen roof geschonken,
Die u zoo schoon, zoo waard, zoo lekker plag te zijn.

Men moet bedenken dat hier alleen een gegeven taal met
groote schilderachtigheid maar ook zonder omhaal wordt
uitgewerkt. Toch kent men de innerlijke deugd van dezen
kunstenaar aan zijn altijd voortreffelijke bijvoegelijke naamwoorden, aan de doordringendheid van zijn wendingen, aan
de onbelemmerdheid van zijn loop, en aan de verbeeldingskracht waarmee hij een redefiguur doet uitzwellen tot een
landschap, tot een werelddeel.
Maar dan zijn de volgende vier sonnetten
vier Christussonnetten mag ik ze noemen
vol van die eigenschappen
niet enkel, maar ook van dien rooden gloed van innerlijke
gezichts-vervoering en van dien sterken door onverwachte
tegenstellingen het alledaagsche tot wonderen opwerkenden
geest.

i) nl. Edom.
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CHRISTUS IN 'T HOFKEN.
En zijn zweet werd gelijk groote droppelen bloeds die op de aarde afliepen,
Luc. 22: 44.

Wat roode klonteren besmeuren deze gronden!
Wordt gij van zonde en wet, van dood en helle omringd?
Zeg, heeft de liefde uw hart in haren gloed verslonden,
Uw hart dat smeltende door huid en kleedren dringt?
Heeft u Gods toorn een pijl in 't ingewand gezonden,
Die uw beangst gemoed zoo vinnig praamt en wringt,
Dat zijne wonde, ooi mij ! bloedt uit ontelbre wonden,
Dat uit elk zweetgat, ach ! een purpere ader springt?
Maar hebt gij eertijds, Heer ! uit teeder mededoogen
Twee waterstroomen uit twee zielbeminnende oogen
Om éen Jeruzalem, die gruwelstad, verspreid;
Is 't wonder dat gij dan, in onze schuld getreden,
Om zooveel gruwelen van zooveel duizend steden
Nu duizend stroomen bloeds uit duizend oogen schreit?
PETRUS WANKELENDE.
En de Heer zich omkeerende zag Petrus aan, en Petrus werd indachtig des
woords des Heeren, dat hij tot hem gezegd had : Eer de Haan zal gekraaid
hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende
bitterlijk. Luc. 22 : 6z. 62.

Zoo ras de Dagzon daalt langs haar onmeetlijk rond,
En al de lucht in rouw den avond moet gedoogen,
Beschreit zij 't gulde licht, gevlucht uit haar vermogen,
In eenen zilvren dauw gedruppeld op den grond.
Maar Petrus door de zonde in zijn gemoed gewond,
Zag eerst een tranendauw uit zijn gezicht gevlogen,
Wanneer de dubble zon van 's Heilands heilzame oogen
Op zijnen gruwel scheen uit haren morgenstond.
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O paarlen van de ziel 1 o dauw van oogsaffieren!
Waarmede zich de Boete op voordeel weet te sieren,
Als zij de liefde zelfs om gunstbeloften vrijt;
Wie u dus met natuur in eigenschap ziet strijden
Moet bij de schemering van 't aardsch begrip belijden
Dat gij van Gods genade een hemeisch wonder zijt.
DE BEKEERDE MOORDER.

Die langs het aardrijk zwierf om op wat buit te passen,
Wiens flukse wakkerheid de reizenden verried,
Heeft hier, dus vast gekneld, de volheid zelf bespied,
En komt het Hemelrijk tot roofgoed te verrassen.
Die diep in eenzaamheid de hand wiesch in de plassen
Van een verdoemend bloed, wordt hier, daar 't ieder ziet,
In 't zaligende bloed, dat Jezus vast vergiet,
Aan hand, aan lijf, aan ziel, van bloedschuld afgewasschen.
Hij, in zijn Moorderschap aan schaduwen verplicht
Wordt in 't geloof bedaagd van een genadelicht,
Terwijl zijn kwijnend oog 't natuurlijk licht gaat derven.
De Kruisnacht door het recht den Booswicht aangezeid,
Wordt den Boetvaardigen een dag van zaligheid:
Die dood was toen hij leefde, ó 1 leeft hier in zijn sterven.
AAN DE DRIE WIJZEN UIT HET OOSTEN.

Gij die gewoon omhoog met uwen geest te zweven,
De voorbeduidselen des Hemels, eer het daagt,
Met gouden letteren op bruin azuur geschreven,
Den op- en ondergang der aardsche rijken vraagt:
.

Wat hope is uwe komst van boven toch gegeven,
Waardoor gij hier benêen zoo zware landreis waagt?
Wat is er dat uw hert, door weetlust aangedreven,
Uit uwen morgenstond naar dezen middag jaagt?
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Ja, wereldwijzen, ja, die reden is gevonden.
Terwijl uwe oogen vast de Hemelen doorgronden,
Verslingerde uwe ziel op zooveel heerlijkheid:
En speurende uit het licht van een genadesterre
Dat hier de leidstar was die derwaarts aangeleidt,
Zoo volgde uw, graag geloof haar heilrijk spoor van verre.
Ik begrijp mij dat menigeen Christus in 't Hof ken lezende,
in die tegenstelling waarbij de bloeddroppelen die uit de
duizend poriën zweetten van hem die de schuld van een
menschheid boet, in niet onjuiste verhouding geacht worden
tot de twee tranenstroomen die hij om éen stad, Jeruzalem,
schreide, dat in die tegenstelling menigeen valsch vernuft
zal zien. i) Maar de vraag is niet of er valsch vernuft in de
kontrasteering zijn zou als ze, afwegenderwijs, in nuchtere
redeneering werd opgesteld. De vraag is of die in nuchtere redeneering valsch-vernuftige tegenstelling het hare doet om ons den
waarom niet quia absurhartstocht van dezen geloover
over te doen. En die aanstekelijkheid getuig ik meê.
dum ?
Zoo ook het sonnet : Petrus Wankelende. Het is een samenstel van kontrasten. Als de zon verdwijnt en het donker is,
schreit de lucht een dauw van zilver. Petrus beschreide zijn
donker eerst toen de dubbele zon van Jezus' oogen er op scheen.
Zijn dan boete-tranen geen hemelsche wonderen als zij zoo
omgekeerd van aard blijken als de (dauw)tranen in de natuur ? -Een samenstel maar is het besef van de natuurlijke en
hemelsche wonderen die boete- en dauwtranen zijn, ooit in
een symbool uitgedrukt dat de heerlijkheid van beide, zoo
schreiend en zoo zilveren, vereent?
De Bekeerde Hoorder is nuchterder. Maar waar is de dichter
die zoo nuchter en dan z'óo treffend is ? Op het aardrijk zwierf
hij wat buit zoekend van een reiziger ; hier vastgekneld
hangend vindt hij de volheid zelf, het. Hemel-rijk. Diep in eenzaamheid wiesch hij de handen in de bloedplassen van zijn slacht1) Van Vloten : »een enkele maal wat gezochte toon." Bellary : nu en dan
een gezogte tegenstelling die wij meer begrj,ij'en dan voelen."
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offers, hier, »daar 't ieder ziet" wordt hij gewasschen in het bloed
van Jezus. Dit is wat ik bedoel met een banaal beeld tot een
wonder maken. Menig geijkt gebruik ervan is door dezen zeldzame goedgemaakt. Licht en donker, nacht en dag werken hier
tegenover elkander op het hart van den vrome, als zij het eens op
zijn oogen deden uit de schilderijen van zijn meester Rembrandt.
Het vierde, Aan de drie Wazen uit het Oosten, is zeer veel
eenvoudiger, maar het karakter verandert niet. Een schoone
tegenstelling die zuiver wordt opgelost. Als het nacht is zoekt
gij, wijzen, in op bruin azuur geschreven gouden letteren den
op- en ondergang van aardsche rijken. Waarom gaat gij nu
uit uw Oostermorgen naar dezen Middag toe ? Omdat gij, de
sterren bestudeerende, de heerlijkheid van een Hemel begrepen
hebt, waarvan éen ster u meldde dat hij alleen door Bethlehems
»leidstar" te bereiken is.
Alleen de groote tegenstellingen in deze gedichten heb ik
aangeduid. Van woord tot woord wemelen zij van kleine. Zeer
is dat ook het geval _ met een groot gedicht : Rouwklagt van
den JET. Apostel Petrus, over zone verzakinge, dat de lezer die
Dullaert nu liefheeft graag nog kennen zou. De studie evenwel
zou te zwaar zijn die noodig was om het hier in te leiden.
Een kleiner Op Maria Magdalena stel ik in de plaats ervan,
zeker dat ook wie niet onmiddelijk in de verwikkelingen van
de vorige verzen vermocht door te dringen, van deze acht
regels de naar buiten schijnende schoonheid erkent.
Hoe laat zij in het nat de schoone lokken slingeren!
Hoe stilt een regenvlaag nu die gekrolde zee!
Zij is niet meer het spel van spiegel, strik en vingeren,
Haar maakt nu ander vocht als reukrig vocht gedwee.
Of zou van ieder haar hier wel het zilver glijden
Waarmede de ouderdom het sterflijk hoofd bekruipt
't Geen met dit buigzaam goud eerbiedig niet wil strijden,
Maar vloeiende in kristal uit elke vlecht verdruipt?
Dullaert stierf aan de tering, achtenveertig jaar oud, op
den Eden Mei van het jaar 1684.

UIT „DICHTERLIJKE
TOESPRAKEN"
DOOR

ALBERT VERWEY.

AAN

Jons.

ADDENS EN ZIJN GEZIN.

Tak voor mijn venster daar de klokge bloemen
Benglen in 't groen ; en wijngaard die de vuurge
Bladen voelt slaan door 't najaar, de ongeduurge
Gast in uw nu verlaten tuin, waar 't roemen
Van zon en lach die druiven-galerij
Verheugde als wie hier wonen blij daar traden
U groet ik : herfstge vrienden, denkt aan mij
Die nu wêer ga, met meer dan herfst beladen.

Grijze die van uw herfst de grijze haren;
Vrouw die met schaars een zilvren haar in 't zwart
Herfst-rijpheid draagt in blozen en gebaren,
Herfst-zoetheid voelt in 't wijs en vriendlijk hart;
Vaarwel: mij hebt gij in een uur gesproken
Dat al mijn smart, verborgen, uitgebroken,
En 'k stil maar snikkend mij een jeugd herbad,
Die 'k o zoo lief, zoo nóo verloren had.

UIT „DICHTERLIJKE TOESPRAKEN."
Niet nu, voor jaren, stierf die schóonre jeugd
Dan in mijn land éen mensch met mij beleefde,
En d'armoe die mijn nood was bleek mijn deugd
Zoolang ik vroom naar nieuwe schoonheid streefde.
Smart was het niet, om schoonheidloos, vol hoop,
Dan nacht, dan gloor van schoonheid te zien dagen,
Maar smart de vreugd, na zulk een loop, te dragen
Van vreemde schoonheid d'ongedroomden doop.

Geen herfstschoon nog, ik weet wel, maar een zomer
Ontbloeit me en ik gelukge ik schrijd hem voor.
Ik groet hem : ben ik niet de nieuwe koener
Die hem behoor zooals hij mij behoor'?
Maar zomer ook vond geen of zei zich tevens
Dat nu zijn lente voor altijd verlook.
En de seizoenen tellende mijns levens
Zie in éen doode ik andrer sterven ook.

Vriendlijke herfst, en jonkheid die zoo blijde
Bloeit, en zoo saam niet meer zoo heel veel jaren,
Tusschen u bei heb ik nu klaar ervaren
Wat herfst ik wensch, wat voorjaar ik benijde.
Nu ga ik heen, nu ben 'k een man gelijk
Die lang gehuiverd heeft een nieuwgekochten
Tuin te gaan zien, dat niet zijn oogen zochten
Paden van d'oude in hem zoo vreemde wijk;

Maar die nu gaat en welberáen den sleutel
In 't slot steekt, zeker dat hij zonder pijn
Een wandlaar in een nieuwe dreef zal zijn,
En vriendlijk iedre bloem en groenen scheutel
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Zal groeien zien en heer in vreemden hof
Die levenswondren zorgen zal en smaken,
En, goed tuinier, niet zonder lustgen lof
Rozen zal bloeien zien aan vreemde staken.

Nu ga ik heen : ik heb in u gezien
Dat wie maar liefheeft, met een zielsgewente
Zomer en herfst zoekt, evenals haar lente
Het kind dat droomt dat nimmer lenten vliên.
Vaarwel ; en als ik weerkom, zij 't in andre
Omperking, want geen ding dat niet verandre,
Zie dan of ik getroost mijn zomer leef
En van zijn vruchten u iets wedergeef.

UIT: „DE NIEUWE TUIN"
DOOR

ALBERT VERWEY.

WAT EEN ZANGER TOT EEN KONING ZEI.

Ik kom, een zoon van blonde stranden,
En zoek uw volken-volle rijk,
0 Vorst, en in mijn naakte handen
Draag ik noch kroon noch kroon-gelijk.
Maar zie, het helm-blond van mijn haren
Wast op een voorhoofd dat omspant
Droomen meer dan de rijken waren
Die ge ingrifte op uw marmerwand.
En zie, de tempels van mijn oogen
Bewaren monumenten-tal
Meer dan de bruggen en de bogen
Die voeren naar uw woning-wal.
En van mijn mond de roode boorden
Omranden

als uw park bij nacht

De fakkelglansen die er gloorden
Een weelde- en onheil-volle pracht,
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Van bloemen soms en soms van zwanen:
De wondren van mijn zang en lied En uw prieelen van platanen
Omarmen mijn gefluister niet.
En rondom mij voer ik den toover
Die uit de stem eens dichters bindt
Uw heiren gaan die grens niet over:
Zij zwerven loom, zij zwermen blind.

SLOTPARK.

De gele blaren reegnen
De loovers hangen los
De verven, jongstverkreegnen,
Sterven in 't bosch.
In stille grachten drijven
Zwanen in ranke tocht:
Hun lange halzen blijven
Roerlóos in slanke bocht.
In regelrechten vijver
Neptuun zwaait zijn drietánd :
Zijn hoorn blaast Triton stijver:
Het zee-volk zoekt den kant.
Geschoren eiken schragen
De lucht, herfstlijk livreid
Trompet en fluit beklagen
Die schrille heerlijkheid.

Uit het Tweede Deel van het Kruisdrama
DOOR

ANDRÉ JOLLES.

SALOMO.
Wie treedt als zilvren damp van specerij
En murrhe en wierook uit de woestenij
Die voor haar teere voeten groen ontspruit?
Aanschouwt haar, dochtren Zions, zuster, bruid,
Hoe schoon zijt gij, hoe schoon, uw oogen klaar
Als duiven zijn, het kartelende haar
Dertelt als geitekens op Galaad,
Uw tanden zijn als lamren 't klaatrend bad
Blankvachtig uitgerezen en uw mond
Schijnt een scharlaken haarband, appelrond
Van twee granaten zijn uw wangen, als
Een toren Davids statig rijst uw hals
Tot dracht van heldenbeukelaars bereid
En onder 't wit van lelies zijn gewijd
Uw borsten, tweelingwelpen van een ree.
Mijn zuster, bruid, een hof van aloë
En slanke cederen zijt gij, saffraan
En nardus geurt er en de waatren gaan
Langs kalmus en langs nageltak, men vindt
Er wierook en kaneel. Gij Noordewind
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Ontwaak, gij Zuidewind doorwaai mijn gaard,
De bloemen bloeien en de gretige aard
Verheugt zich lachend in den zingenstijd.
De tortelduif zijn stemme troetelt. Wijd
Slingren de geuren van den nieuwen wijn
Rond om den wingerd. Winterregens zijn
Geweken en weer de oude vijgenboom
Bukt onder jonge vijgjes.
es. Uit den droom
Van killen winter waakt de nieuwe zon,
Nu uit de toppen van den Libanon
Komt dalen onder galm van zang en spel
Het licht van Saba binnen Israël.
BALKIS VAN SABA.
De zon geleidt mijn komst alsof het vuur
Mijn God en Vader mij geleiden kwam
In 't land van wijsheid waar de zilvren vorst
Mij met zijn gulden liedren welkom roept
En met het eeuwig vuur wil ook mijn stem
Oprijzen naar het onbegrepen lied
Dat weer in mij, Gods zieneresse, zingt.
Ik ben een welbespannen snarentuig
Dat wen de Godheid door de harmonie
Der hemelen een wijd akkoord doet gaan
Meetrillen moet ; en al wat komen gaat
Rust in mij als de korenhalm in 't zaad.
Ik zing maar zonder zelve te verstaan
Een toekomst, die ik zelve niet zal zien.
Want deze nacht bracht mij een vreemd gezicht,
Een droom van glimmend vuur en donker bloed.
Ik vond mij in een wijde gaanderij
Eindeloos lang en starend in de vert
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Voelde ik de duizling der oneindigheid.
Naast mij en mij geleidend ging een reus
Met ijzren vleugels, als een mokerslag
Sloeg het geluid van eiken stap, een klank
Als van metalen stieren was zijn aem.
Te linker en te rechter van den weg
Waakte een wanschapene gedrochtenrij
Eerst hel gekleurd, verliezend in 't verschiet
Zich in een dompig melancholisch grauw.
Ik zag een schittrend blauw geschubden draak
Die op een kemelskop een horen droeg,
Aan eiken panterpoot een arendsklauw,
Slangoogig met een weeke kikvorschbuik.
Hiernaast een reuzentijger, glanzig wit.
Een zwarte schilpad, zeven ellen hoog,
Met vijf paar oogen en wiens ronde rug
De hemelteekenen met zon en maan
En al het sterrenstel te voeren scheen.
Een roode vogel eindend in een visch
Met aan een zwanehals een slangekop.
En verder op een harig runderlijf
Het hoofd eens konings met driedubble kroon
En wijd ontplooid met purperen geschacht
Rezen zes wieken van de schoften op.
Een leeuw met vrouweborsten en een vrouw
Met stekeligen scorpioenestaart.
Daar staarde 't raadselachtige gelaat
Van een die uit een machtig leeuwelijf
Een wijd behoornde stierekop verdroeg.
Een adelaar maar driemaal menschengroot
De ontveerde nek diep in den vleugelboog
Gedoken, klepte loom langs 't groenig oog

464 UIT HET TWEEDE DEEL VAN HET KRUISDRAMA.
Het rimplig ooglid. 't Was als had een God,
Jehovah's scheppingen belachend hier,
In telkens ongerijmder samenstel
De levensvormingen dooreengevoegd:
Maar in 't wanstaltige scheen saamgemengd
Een droefnis van onevenredigheid,
Te vloeken grootheid en onbreekbre trots
Van neergeworpen englen. Plotslijk borst
Een poort ten Hemel open ; duisternis
Gulpte als een vloeibre hal naar alle kant.
Verbijsterd sloot ik de oogen in mijn droom
En ze weer oopnend was 't als hief mij op
In forsche armen, die mij had geleid.
Ons droeg een rots van vonkelend smaragd,
Rondom in 't water, dat in luid geklots
Voortwielde in felle branding. Golf op golf
Kwam van de vert met strakken waterbuik,
Opdeinend en zich heffend, tot de holt,
Van boven schuim bekruld, een diep karkas
Van groenig water scheen ; dan stortte zich
Duizlend van nijd naar een onzichtbren prooi.
Hij hief mij hoog en rijzende zweefde ik
Met breede slagpen als een vogel op
En brandend langs mijn rug voelde ik zijn stem
Als een bazuin door 't bulderen der zee:
» Loei dan Gods waatren, zoo gij luider kunt
Loeien dan mijn van God vervloekte stem,
En stort u razend naar dit zwaar gesteent
Waar ik op bei mijn voeten sta gestut
Als koopren pijlers. Zoo gij machtig zijt
Mij neer te werpen, werp mij naar omlaag.
Gods adem zweept u tot een toornend heir
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Krachtig van phalanx, maar niet sterk genoeg
Waar ik op Sakhrat's sterkte sta en wacht."
En 'k zag hoe als getart het water zwol
En dreigend opwaarts rekte en grimmig schuim
IJzig als hagel naar mijn leider joeg,
Maar weer in matte slapte ruglings zonk
Als van der rots onwrikbaarheid verwond.
En immer zonder trillen hield zijn hand
Mij gloend de lendenen omklemmend hoog
Boven de golvenkoppen die 't gehoornt
Te murw zich beukten op den groenen steen.
En als de donder boven 't koor van angst
Klonk luid en zwart zijn lachen in den nacht.
Toen, uit de waatren aan den horizon
Verrees een ster en zwellend in zijn goud
Verbreidde zich en scheen de zonneleeuw
Zooals hij in zijn gele manen duikt
Den vloed uit tusschen 't bloedige gewolkt
En schudt de stralen om zijn gulden muil,
Maar zwol nog wijder, welvend tot een zaal
Van louter licht, alsof het aetherblauw
Zich wou vergouden. Elke donkerte
Verzonk, het grimmig wielende gegolf
Scheen te berusten, helder kabbelen
Verving het dof gedreun. Toen was het eerst
Dat mij een trilling door de lenden ging
Der ijzren armen, 'k voelde wankelen
Mijn leider en zijn stem verschorde zich,
Het raatlend lachen kromp tot scherp gekreun
En reutelde benauwd, onmachtig klonk
Zijn vleugelkleppen. Maar daar in den glans
Van goud verscheen nog helderder een glans
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Als edelsteenen in een kroon gevat
En aan den hemel stond een stralend kruis.
Toen toog in 't bloemig kleed een witte stoet
De vaatren over en hun voeten nauw
Raakten het nat ; in teedre statigheid
Gleden ze voort, elk glanzend blonde hoofd
Omtrild met kleuren. Maar zich scheidende
Trok een gedeelt naar rechts, een ander links
En stonden aan 't gezichtseind. Elk der twee
Half koren hief een ros beblonken schaal
Als een van zon doorschijnde vrouwenhand
En uit de schalen steeg een tintenrij
En buigde zich tot een : de hemelboog,
Het teeken van verbond, rond om het kruis.
Maar krampig beven schokte mij, het was
Als voelde ik hoe mijn leider achter mij
In hijgend snikken losborst en zijn hand
Ontspande zich, ik zonk maar zag niet om.
Ik zonk, maar hief de handen naar het licht
Als smeekeling, en op het stil gedein
Der golven wiegde ook ik. Hoog bij het kruis
Was nu een vrouw, een wonderzoete naam
Klonk van de beide koren als een zang.
De zachte klanken wulfden zich omhoog
En stegen in het zevenkleurig licht
Als was de naam en 't hemelteeken één.
Maar hel uitscheurend als een donderslag
Hoorde ik de stem mijns leiders. Wakend op
Vernam ik door de morgennevelen
Den koopren horenklank van uw heraut
Mijn komst uitroepend naar Jerusalem :
Toen trad mijn karavaan 't gebergte uit.
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SALOMO.
Treed over, bloem van Saba, Israël
Is wachtend naar uw komst en Salomo
Zingt in den morgenstond een liefdelied
Dat al de donkre schimmen van den nacht
Te vlucht zal jagen met zijn blij geluid.
Treed over, koningin, de purpren dauw
In 't rijzend zonlicht tintelt op het veld
En 't vluchtig water van de witte beek
Spat zijn koralen droppen op den kant
En spelend wacht het in zijn glinstering
De gunst uw beeltnis te weerspiegelen,
Hoewel zich zelven kennend onbekwaam
Te geven wat de werklijkheid u geeft.
Treed over, want de kostelijke brug
Uw voeten lokt. De tempelbouwer zelf,
De trotsche Hiram, sloeg haar dezen nacht
En nooit nog zag ik zijn gekromden rug
En hooge schoudren krachtiger aan 't werk.
Want gistren avond bracht het blij gerucht
Uw komst van heden. De verspiederen
Bliezen op kromme horens in 't gebergt
Van post tot post en feestelijke klank
Ging schaatrend langs de vlakte. Even zoo
Wanneer de bode van de zonnekomst,
De grauwe schemer rijst, begroet de haan
Met kraaiend getrompet den dageraad
Die straks zijn rood en groen vergulden zal.
Zoo hebben wij gewacht om in het schoon
Van uwe liefde schooner zelf te zijn.
Treed over, o welzalig is het hout
30
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Dat gij in Israël het eerst beroert,
Het hout der brug die 't water overhuift.
Gij kust het met uw voeten en mijn mond
Wou wel met graagte raken elke plek
Waar ieder van die beide heeft gerust.
Benijdbaar hout en wel aanbiddenswaard
Om 't heilige wat gij te dragen zijt.
BALKIS VAN SABA.

»Benijdbaar hout en wel aanbiddenswaard".
Wat klanken hoor ik gaan. De schemering
Lost zich in licht. Er gaat een wijd gordijn
Van twijfel open. Het is waarheid zelf.
En mijne voeten zouden deze brug
Beroeren en besmeuren 't heilig hout.
Wie ben ik dat mijn lichaam raken zou
De brug die aarde met den hemel bindt,
De eindelooze brug van heerlijkheid.
Waar is uw wijsheid, wijze Salomo,
Dat gij het kostelijkste in Israël
Hier als een vonder over 't water werpt.
Blank hout, ik waag niet langer opgericht
Uw ongeweten hoogheid aan te zien,
Maar kniel in deemoed waar uw stralenkrans
Wekt in mijn ziel een vlam, ondoofbaar hoog.
In vurig krinken slaat , zij hemelwaart.
Een vlucht van blanke vogels wordt mijn stem,
Een wonderbloem, die eens in honderd jaar
Zijn wit en geel getreste kelk ontsluit,
Een regen sterren vallend in den nacht
Tot dat er licht een dageshelderte
Op 't donker, een gezegende schalmei
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Gaat van mij uit gewekt door deze brug.
Ik zie dit hout dat op een steenen berg
Als kruis staat opgericht, het draagt een mensch,
Een vorst die sterven gaat. Wijdarmig hangt
Het marmerbleeke lichaam afgepijnd
Aan de ijzren spijkers die uit iedre hand
Vloeiende stralen rossig bloed doen gaan;
Van de doorwonde voeten sijpelt neer,
Bevend langs 't hout, een stroom van donkerrood;
Een kroon van doornen boort om 't hooge hoofd
Diep naar de strakke borst gebukt, het haar
Omhangt de slapen donker. 0 de dood,
Te schichtig anders, is niet snel genoeg
In 't einden van • den jammer van dit lijf.
Rilling op rilling vaart de leden door
In altijd weer vernieuwde marteling,
Maar in de oogen licht het Paradijs.
0 sluit ze niet of gun mij in hun glans
Te sterven zelf, want wat is leven mij
Die de genade zag van zulk een licht.
Het is volbracht. Hij luikt ze, een felle slag
Dondert rondom, de schokkende aarde scheurt,
Het licht der zon omsluiert, een gekrijsch
Van rijtend doek giert door de donkre lucht.
Een Jodenkoning met een roode kroon
Gaat heerschen over Israël ten troon
Op 't smaadlijk hout, en zijn rechtvaardigheid
Gaat buiten Isrels grenzen. Purpren gloed
Van 't Oosten licht de wereld tot een tuin
Waar weeldrig bloesem tusschen kruiden geurt,
Slank om den ouden eik de paarse kelk
Zich ranken komt, en zoele rozendamp
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Hangt over alles. Twalef paden gaan
Van leliën omzoomd en zilver zelf
Naar elke zij en slepend van gewaad
Gaan daar de dragers van het nieuwe woord
Dat aan den nu gesloten mond ontging.
Want twalef kaarsen, die aan 't roode licht
Hun vlam ontvingen, helderen het al
Als onuitbluschbre bakens. Hoor den galm
Van twalef klokken die den dageraad
Beluiden van den jong geboren tijd.
Geen lijden luikt meer de oogen van den vorst
Want liefde lacht die alles overheerscht.
Gij Israël dat eigen roem niet kent
En Salomo die in uw wijsheid waant
Mijn schatten waard den allergrootsten schat
Met voeten te vertreden, hoort mijn stem.
Want in mijn woorden spreekt wat komt. Een God
Zal heiligen wat hier het water dekt
En van de zonde die het haatlijk hart
Dees boom als middel kiezen doet, zal hij
De reiniging der wereld op doen gaan.
Uit het verworpen vollek, dat zijn vorst
In smaad laat sterven, gaat de nieuwe wet
Waarvoor al wat regeert zich buigen zal.

SALOMO.
Een wondre stem is, Koningin, uw woord.
Het Jodenvolk dat in den fellen gloed
Der gulden tempelen Jehovah's leeft
En rustend na den langen oorelog
Hem dankt in psalmen voor de zoete vree,
Zou zich beroeren om zijn eigen God
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En vorst te slaan met lasterlijke straf?
0, zoo er oorzaak zijn kon in dit hout
Van rampen eindeloos als gij voorspelt,
Wierp zelfs mijn oude hand den scepter neer
Om jong te grijpen naar den ijzren bijl
En brijzelen den rampspoed in den balk
Tot kabbelend het water had verspreid
De onheilge splinters naar de wijde zee.
Heeft dan de Sinaï vergeefs gelaaid
Van Godes bliksem, sloeg bazuinenklank
Jehovah's dan

om niet van de oude kruin,

Zullen dan de afgronden niet langer zijn
Een doodskuil voor wat aan zijn wil weerstaat.
Gij God van Israël, mijn vaders God
Die Datam en Abiram nederslaat,
Verdedig met uw stem uw oude wet
En toorn op die het woord van Moses schendt.
Hoop in uw blazen weer de stroomen op,
Zet weer de waatren overeind en zend
De branding van uw vreeslijkheid omlaag.
Wee, dat mijn mond kon daavren als de mond
Van David en den grondvest trillen doen
Des hoogen Hemels, dat Jehovah zelf
Zich toonen mocht en in zijn eeuwig vuur
Den balk verteren die de profetie
Van dezen jammer draagt. Onzalig hout,
Dat u de muil der zee verslinden mag
Als eens Egyptens Pharao met al
Zijn schitrend heir en gouden wagenen.
Wees dan vernietigd, zij in u gedelgd
Toekomstig leed en de al te wrange schuld
Aan 't liefelijk Jerusalem voorspeld.
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Machtige Salomo, verhef uw hand
En stuit die wolk die aan het helle blauw
Zijn pluimig wit doet trillen of beveel
Den leeuwrik, die zijn tintelende stem
Hoog boven 't veld laat schallen, dat hij zwijg
Of keer het hupplend water dezer beek
Ter bron terug, spreek een koninklijk woord
En dwing de sterren uit hun ronde baan,
Eer gij u opstelt tegen Gods besluit.
Geen wijsheid, Salomo, deemoedigheid
Is wat u voegt, Jehovah's hoog bevel
Is onverwrikbaar, maar zoo zijn gena
Een ramp wil wenden in barmhartigheid,
Is het geen vorstenwoord dat hem ontroert
Maar eer een schreiend kindje. Werp u neer
En bid met tranen en in stillen dank
Dat eens uw zaad van hem gereinigd word.

TWEE SONNETTEN
DOOR

Is. P. DE VOOYS.

I.
Aan d' ingang van het stille dorpje stond
Een houten kruis, voor bloeiende seringen,
Een beeld hoe menschen 't hoogste lijdend hingen,
Dat bleeke lijf met wreede roode wond.
En op een bankj' ervoor in mijmeringen
De kleine oogjes starend naar den grond
En moe van tocht met zware manden, vond
Ik daar een kind van d' arme dorpelingen.
Omheen lag 't schaduwlooze akkerveld,
Nog pas doorploegd,

ginds spruit het jonge graan,

Belofte van het rijke zomerleven.
En plots wordt mij door 't oogebeeld verteld,
Dat bij de bloem' en vruchten 't kruis blijft staan,
Dat Christus'armen lijdend zijn gebleven.
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II.
De avond dringt het donker in de misten,
Die wonderrijk met veerenijs bekleedden
Dien dag de stille laan en ook beneden
De hooge plantenstengels, waar ze risten
In breede kam de ijzelprismen. Vrede
En koude stilte ligt, waar d' oogen gisten
Dat woelt het stadsrumoer. De sterren wisten
Dat nevels vluchtende hun licht vermeden.
Zoo komt de nacht in scherpe wintermaan,
Waar stug nu staat de wit bepluimde laan,
En spiegelend bevriezend ligt een vaart.
In gure mistenkou wordt soms gebracht
Een wond're zwaar en koude zielepracht,
Waar eenzaam bevend d' arme mensch op staart.

AAN ZEE: LIEDJE
DOOR

S. D. A. W.

De blanke meeuwen zweven
In lichte snelle vlucht ,
Zooals de zilv'ren sterren
In donkerblauwe lucht,

Zoo glinsteren de veeren
Van meeuwen die er scheren
Langs schuimend-woelge golven
Van de bewogen zee.
En als die blanke meeuwen
Zoo wonderbaarlijk gaan
Mijn witte zielsgedachten
Licht zwevend af en aan.
Of staan als flonkersterren
In stille rust van verre en
Hoog boven woelge baren
Van mijn bewogen ziel.

BOEKBEOORDEELINGEN.
P OËZIE.
De School der Poëzie, door HERMAN GORTER,
W. Versluys, Amsterdam, 18 97.

Toen wij, jonge dichters, begonnen, in i88o, zegt
Gorter in zijn Voorrede --- traden wij zonder meer in de
verbeeldingswereld van Engelsche voorgangers. Fransche
tijdgenooten de Naturalisten -- stelden daarnaast hun
werkelijkheid ; maar de wetten ..
Den strijd dien het hem gekost heeft om van die verbeeldingswereld te geraken naar de werkelijkheid ; de wijze
waarop hij getracht heeft die werkelijkheid in haar wetten
saam te vatten ; ziedaar — zegt hij den inhoud van mijn boek.
Als men het boek-zelf leest vindt men dan ook : i ° kleine
fantasieën die uit den grooten schat van Mei waren overgebleven. Meest kenmerkende hiervan zijn het vers van
den rooden trompetter en de groene ruiters, waarvan hier
alleen fragmenten zijn opgenomen ; het vers van den Koning;
en dat beginnende: In den zwarten nacht is een mensch
aangetreden. Toch is ook hierin de fantasie niet meer oppermachtig. Indrukken van licht en duister, gevoelens van
bloedrijke zwelling en beklemming heerschen al over dezen
zinnen-mensch. 2° dan ook zijn er lyrische saamstellingen
van indrukken, weinig geordend, lange rijen van aandoeningen
en herinneringen, kleine trekjes van sensitivistische ontroerdheid die nooit ronden tot een beeld. Kleine hiervan zijn de
bekende : De boomen waren stil ; De heide is maar stil;
Het is weebleekerig grijs, e. a. Langere : Voel je den nacht,
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den eersten lentenacht ; Ik was toen een arme jongen ; Zacht
kwam ze als jonge sneeuw ; en dergelijke. De lyrische
beweging is hier nog altijd hoofdzaak, maar iets als een
geordend beeld ontstaat niet meer. In plaats van de beeldende bemerkt men dan de verstandelijke eenheid. De
zins-indrukjes worden eerst op zichzelf gesteld, als in De
stille weg, de maannacht-lichte weg ; daarna vereenigd in
vaste opzettelijke volgorde : lyrische beschrijvingen. Door
allerlei schakeeringen heen volgt men deze ontwikkeling tot
de laatste verzen van het eerste deel.
Dan, 3° is het logische procédé vervolmaakt. De Dagen
zijn sensitivistische beschrijvingen in geserreerden vorm. Vers
en vers-vorm klinkender beelden is 4° de opgaaf die in de
sonnetten voleindigd wordt. Zeer klankrijk en zeer beeldvol
zijn daarin krachtige zins-indrukken vereenigd tot een zooveel
mogelijk afgesloten geheel.
Gorters hoop dat hij van de zintuigelijke aandoening uitgaande even goed tot een beeld zou geraken als van de
innerlijke verbeelding uit, was teleurgesteld. De zinnen van
alle zijden om de dingen speurende konden zelden hun buit
zoo ordenen dat het beeld van die dingen ons zichtbaar werd.
Deze teleurstelling dreef hem van de zintuigelijke kennis
naar de verstandelijke. Deze werd voor hem, met éen titel
gezeid : Spinoza's Ethica. Bijna al de volgende verzen zijn
omschrijving en bespiegeling van de Ethica. Daarmee was
de omwenteling die zijn talent had doortemaken voltooid.
Door Spinoza tot klaarheid en rust gekomen kon hij natuur
en leven weer op zich laten inwerken. Zijn verstand nog
hechtend aan wetenschaj5peljke termen moge van wetten
spreken die het leven beheerschen, van een kennis van die
wetten waarvan de dichter uit moet gaan, zijn gevoel
heeft blijkens enkele van de laatste verzen weer de aanraking ondervonden van dien nooit-vervloeienden stroom van
zaligheid, die dorstende dichterharten laaft.

47 8BOEKBEOORDEELINGEN.
Das Ja/ir der Seele, von STEFAN GEORGE, im Verlage
der BliWei fur die Kunst, Berlin, MDCCCXCVII.
Bid/ter fi r die Kunst, Vierte Folge I—II Band.

Nu de tijd wel niet zoo heel ver zal zijn dat de onderneming van de Blo tter fi r die Kunst tot grootere openbaarheid geraken zal, mogen haar bedoeling en omvang hier
nog eenmaal nader worden aangeduid en tegelijk iets meer
gezegd van haar hoofd en leider, Stefan George, en de
verzen die hij onder den titel Das _7ahr der Seele onlangs
verschijnen deed.
Het was Oktober 1892 toen van dat tijdschrift het eerste
nommer, uitkwam. Het Naturalisme was ondergaand. De
duitsche dichter die in zijn eigen land niet de omgeving
vond waarin een poëzy van meer geestelijke en algemeenmenschelijke schoonheid tieren kon, had, uitgeweken, zijn
kring gevonden in de schaar van jongere dichters, die zich
om den klank- en geheimnis-vollen Mallarmé verzamelde,
waar met Baudelaire gedweept en in de kunst haar vlekkeloosheid aanbeden werd. Niet was het van dien kring
de velerlei reeds vooze rafeling van nieuwste probeersels,
maar die bloem van Parnassiennisme was het die den ernstigen duitscher een illuzie gaf van Parijs alsof het een oord
van eeuwenlange kultuur en kunst ware, nu in de volheid van
overrijpe beschaving door hem aanschouwd. Het was juist
dat spiegelbeeld dat zijn geest zich moest ophouden om er
zijn zwaarder dan fransche hartstochten en verbeeldingen te
zien geklonken in zoo onaantastbren vorm. In Parijs vond
hij vrienden en bewonderaars. In Parijs verschenen vertalingen
van zijn duitsche verzen, voor zijn landgenooten ze gezien
hadden. In Parijs sprak, en schreef men al in I 89 I , over
den duitschen poëet. Toen hij het eerste nummer van zijn
tijdschrift uitgaf, deed hij het dan ook niet in éenige hoop
van welslagen bij meerderen. Het was een stille en niet
strijdzuchtige poging te zien of hij vrienden had. De boekhandel zou vrijwel erbuiten zijn. Het was een tijdschrift dat
men, als men er lust in had, kon aanvragen. Meer bestemd
van hand tot hand te gaan. In der kunst, eindigde George
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de verklaring, waar hij de Bldtter meê opende, In der kunst
glauben wir an eine gl&azende wiedergeburt.
De vrienden die George van den aanvang af bijstonden,
zijn de Oostenrijker Hugo von Hoffmannsthal, een Belg van
duitsche geboorte Paul Gérardy, deze twee als dichters, en
door zijn kritischen en administratieven arbeid de Darmstâdter
Carl August Klein.
George gaf al dadelijk een ruime keus uit zijn gedichten.
Dan vertalingen van bijna, alle bekende franschen, later ook
van dichters uit haast alle omliggende landen. Soms kleine
stukjes proza, waarbij hij veel zin weet te leggen in weinige
altijd welluidende woorden. Hoffmannsthal, met lichter, spiegelender talent, gaf, behalve kleine liederen, in den eersten
jaargang twee dramatische gedichten : Der Tod des Tizian,
en Idylle : Der Centaur. Daarin is hij de dichter die nu
in renaissance-, dan in antieke vormen de geheimzinnigheid
voelt van het natuurleven, dat zoo schoon, zoo grillig, en
zoo onbedwingbaar is. Naast den zwaardere hartstochten met
machtiger geest beheerschenden George, den met het zwellen
van druiven en het gisten van wijn gemeenzagen Rijnlander,
is hij de vrouwelijke, de onberekenbare, maar daarom niet
minder niet een natuur die opborrelt uit de diepten van het
onbewuste, -de wereldsche en lichtzinnig-doende Weenerstedeling. Van kras en breed makelij zijn de verzen van
Paul Gérardy. Zij verschijnen mij meer als werkstukken op
zichzelf, dan dat ze me 'een beeld geven van zijn persoonlijkheid. Zij doen mij denken aan oude vlaamsche houtbeelden,
met groote uitdrukkingvolle trekken, zonder een schakeering.
Het is alsof, bevreesd voor het materiaal dat weerstand biedt,
de kunstenaar heftig zijn oog vestte op het wezen van zijn
voorstelling en dan vast en strak de hoofdlijnen ervan inkerfde
in 't hout. Ik zeg niet dat deze vergelijking ze alle kenteekent.
Ik ook ben in dit geval als zoo'n houtsnijder. Van Carl
August Klein heb ik hier al eens een paar volzinnen aangehaald. Om vastheid en doorzichtigheid prees ik ze.
De afleveringen verschenen ongeregeld. Vijf ervan vormden
een deel dat Augustus i 893 volledig was. Zonder veel hulp
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van anderen hadden de vrienden het tot stand gebracht. Zij
roemden dan ook niet over de opname. Alleen prezen zij
hun tijdschrift noodzakelijk, »daar er in Duitschland nauwelijks éen blad was waar een dichterlijke schepping plaatsing
vond, laat staan een waar die plaatsing door een dichter
werd gewenscht."
Maar in het tweede deel, van Januari 1894 tot Februari 18 95,
verschijnen de dichters die zich om het eerste drietal heen
tot een groep vormen die nog aldoor wordt uitgebreid. Het
zijn, als voornaamste, Karl Wolfskehl van Darmstadt, en de
Pool Waclaw Lieder ; dan Ludwig Klages en Richard Perls,
en nog enkelen met zeldzamer bijdragen. Wolfskehl besprak
ik bij het verschijnen van zijn bundel Ulais. Wat heb ik als
ik aan Wolfskehl denk veel prijzende gedachten. Hij is een
dyonusische natuur, een waarin, als in meer van die jonge
Duitschers, een vonk van Nietzsche viel. Maar de bacchantenvreugde en de reidansende leden-worp hebben hun verwarrende
betoovering onder de spiegels van een veel-geslepen geest.
Ik kan mij een gestalte als deze niet als de held van een
volk denken, maar alleen uit de diepe wonderen van den
duitschen aard kon toch deze gistende stoom opkleuren, en
alleen door de zaal van zeer-geschoolde gedachten kon hij in
zoo fijne vormen spiegelen. Dat men niet de eerste en toch
zoo volkomen zijn kan bewonder ik. Dat men niet den klassieken bouw van den vaderlandschen boom vertoonen en toch
onder de kleurwisselingen van zijn dooraderde oppervlak zoo
fijne en diepe wortels verbergen kan vind ik blijmakend. Men
prijst, in zoo een groot land zijnde, de verscheidene planten
die uit andere rassen en aarden oprijpen. Zoo is, zijn poolsche
taal afleggend, Waclaw Lieder tot zijn naburen overgegaan.
Er is in dien poolschen geest iets dat eerst niet duitsch schijnt,
iets oostersch van het Hooglied ; maar dan heeft Platen in
zijn Ghaselen ook al voor oostersche vervoering die taal gereed
gemaakt. , Eerst door bewerkingen van George werd in de
Blatter de poolsche dichter ingevoerd. De zwaai van zijn
hooggestemde verzen kan alleen een hooggestemden geest
afbeelden ; en daarin, maar ook in voorstellingen van een
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doordringende, een paarsche somberheid ligt zijn dichterschap.
Vooral in het derde deel heeft hij vele en groote voorbeelden ervan gegeven, en wat in zijn werk evenals in dat
van Gérardy, die aan de andere zijde buiten Duitschland
woont, zoo treft, is dat men eraan zien kan dat hij meer let
op het innerlijk beeld dan op de uitvoering. Aan de verzen
van beide deze dichters geeft dit een smakelijke kern van
deugdzaamheid.
Zonder nu reeds iets te zeggen van de werken van Perls,
Klages en anderen, die fragmentarisch en niet talrijk zijn,
zonder ook te gewagen van de samenwerking met schilders,
teekenaars en musici die sints het tweede jaar heeft plaatsgevonden, wil ik nog even spreken van de pas verschenen
eerste twee nummers van het vierde deel.
Nieuwe gedichten bevatten die van George, gedichten die
alweer een vervolg zijn op den onlangs verschenen bundel.
Gedichten ook van de beide oudste medewerkers Gérardy en
Hoffmannsthal, eveneens van Wolfskehl, Klages en een enkelen
vroegeren. Maar wat ons het meest verheugt is het uitkomen
van alweer jongeren. Een zeer jeugdig dichter is er : August
Mayer, met een groote bijdrage : Die Feste der EEheben.
Een ander met enkele zeer eigen gedichten is Karl Gustav
Vollmöller.
In Vollmöller prijs ik enkel den grooten door geen kleine
waarneming afgebroken gang van een gedicht als Odysseus.
Een aanhef als deze :
Beim gelben unstaten schein van flammenden kienen
Sassen sie schweigend neigend das haupt in der königshalle
Es sass da Helena die schoner als alle
Frauen die immer die sonne beschienen
Es sassen Menelaos der j tingling Antilochos
Telemachos endlich —

zulk een aanhef doet als rythme en als rijmwerk een jong
dichter eer.
Maar meer nog dan dezen prachtigen loop prijs ik de
schoone zekerheid waarmee de allerjongste dichter August
Mayer de negentien gedichten van zijn Feste der Ejheben
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geschreven heeft. Ook als, wat ik voor mogelijk houd, deze
verzen meer na- dan uitbeelden, en met name niet zonder
een sterken indruk van Georges gedichten denkbaar zijn,
ook dan nog is hier een fijn en vast talent van te schrijven
in vers.
Drie ervan zal ik afschrijven. Eerst deze rustige uitspraak
van den jongen studeerende:
Vom morgen bis zum mistag sind wir taglich
Bemuht : wir sinnen und wir lesen.
Doch grubelt nicht zu sief und denkt der götter:
Sie lieben uns und unser ganzes thun.
Stets scheint die sonne friedlich in der halle
Und steht nicht auch zum aligemeinen vorbild
Der marmerkopf des weisen in der mitte?
Drum hoffen wir auf jenen freudentag
Wo wir zu unsern jungen brüdern sagen:
Das haupt war lang mir uber jedes blatt geneigt
Ein krieg und ringen auch beinahe jede nacht
Nun bin ich sieger, und ich bin nicht mud.

Is dat : »und ich bin nicht mud" niet voortreffelijk ? Men
moet bedenken hoeveel kracht het verraadt als een jong
dichter zoo zijn laatste vers beter dan zijn eerste maakt.
En dat doet hij niet enkel in dit, maar ook in de twee
andere gedichten die ik zal aanhalen. Het tweede is dit
oordeel over een vriend die zijn vroegere zelf niet gelijk
gebleven is.
Wenn er die worte aller seiner freundc
Vernommen hitte und danach gethan
So wr er jezt der erste unsrer schar.
Des vaters segenwunsch der ihn entsandte,
Ward nicht erfullt, und wie war dein gelubde
Vor unsrem greisen führer — weihrauch streutest
Mit vollen handen du, nun sind es jahre -Und nanntest dich ein kind der einsamkeit.
Was du gelobtest hast du nicht gefasst
Und niedrige geft,hrten bald gesucht.
Nun nennt man nirgends seinen namen, denn
Er ist kein held, kein redner, seine haare
Sind wild und ohne kranz, er irrt umher
Die ode ist sein aufenthalt, sein himmel
Hat keine götter mehr, er ist nicht unser.
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Wat het meest treft is dat er antieke elementen zijn in de
voorstelling, maar dat de toon zoo volkomen natuurlijk blijft.
En in dien toon, welk een wijze ingetogenheid eerst, welk
een nadruk dan in dat »Er ist kein held, kein redner ",
welk een onverwachte en toch ingehouden energie in het
slot dat als een vervloeking klinkt. Maar zie nu het derde:
Zu meinen fiissen rollt das meer dahin
Ich steh am gitter, da die schatten sinken
Und lasse mir erzi ,hlen von dem land
Das druben liegt, da herrscht die heitere welt
Da driiben wohnt die freude, und das leben
Scheint nur ein tag, die götter blicken milde
Das land ist grün und blühend, ihre kunst
Und ihre feste sind so weich und strahlend.
Und doch vielleicht stept eben jezt ein jungling
Mir gegenuber stumm an jener kilste
Und blickt nach unserm land, nach unsern mauern.
Der friede und die nacht bewegen ihn
Verworren dringt das klingende gelage
Noch an sein ohr: er aber will nicht hin
Selbst krknze und gesí,nge locken nicht:
Er trkumt vom grossen schatz, den ich besitze.

Dit is meer dan een stijloefening, ook dan de uitmuntendste.
Het beeld van die twee jongelingen in den nacht droomende
van elkanders heerlijkheid zal me lang bijblijven. Ik benijd
Duitschland een jeugd die zoo in de wereld treedt.
George kan tevreden zijn. Al sterker wordt de aandrang
van het publiek naar grooter verbreiding van zijn werken en
tijdschrift. Nu is het aan hem te verklaren dat hij zijn doel,
,het vereenigen van wat in Duitschland goeds was, heeft
bereikt. Trotsch kan hij zich terughouden en antwoorden
dat nog nooit een die hem waard was de moeite verdroot
zich een weg te banen tot zijn uitgaven. Toch zijn er teekenen
dat de beweging weldra tot meerder openbaarheid komt.
George staat dan omgeven door een kring van vrienden, en
door zijn gedichten waarvan de vijfde bundel nu onlangs
verscheen.
Ik beken gaarne dat ik nu drie jaar lang met niet verminderende innigheid het werk van dien dichter heb gevolgd.
31
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Het is ook zoo schoon een te zien die de diepten van zijn
aandoening en zijn leven zonder ophouden in de geheimnisvolle
zoetheid van zijn verzen onthult. Hij die als pelgrim zijn liefde
zoekende, geen sterveling zich ten eigen hield, maar, in zijn
hoogheid en reinheid gewonde Priester-Koning, van het
menschelijke zich afkeerde,
Algabal zich verlustigend in
kunstige onnatuur
, hij heeft, tot de aarde teruggekeerd,
er den troost gezocht dien zij altijd — al is het dan eerst een
droevigen -- geeft. Een zachter, rustiger wereld schreef
ik in een vorig opstel ---- opent zich. Duidelijk is het in dezen
laatsten bundel dat de dichter de aarde van zijn geboorteland,
de bergen met hun wijnstokken hervonden, er zich gesterkt
heeft voor wijdere vreugd. Nach der Lese is, kenteekenend,
de titel van de eerste gedichten-reeks. Niet om de Eéne te
vinden die gestorven is komt hij in het park, dat dood heet,
maar waar berk en beuk nog hun laatste bladen vasthouden,
de laatste roos nog niet is uitgebloeid, en de wilde wijnrank
nog roode blaren draagt. Niet om de Eéne onhervindbare,
maar dan toch om éene die hij zich herinnert dat hem
vroeger al troosten wou.
Ihr rufe junger jahre die befahlen
Nach IHR zu suchen ' unter diesen zweigen
Ich muss vor euch die stirn verneinend neigen
Denn meine liebe schlaft im land der strahlen.
Doch schickt ihr Sie mir wieder die im brennen
Des sommers und itn flattern der Eroten
Sich als geleit mir schuchtern dargeboten
Ich will sie diesmal freudig anerkennen.
Die reifen trauben gLhren in den binten
Doch will ich alles was an edlen trieben
Und schoner saat vom sommer mir geblieben
Aus vollen hinden vor ihr niederschütten.

Maar dit zijn de kortstondige troostingen waarin het hart
nog meer hangt aan, de herinnering van het gestorvene dan
aan de lokkingen van het nieuwe leven. Het is al wel dat
er een lief gedenken van overblijft. Walier int Schnee heet
de tweede reeks. Nog meer winter is het. En de troost is
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ook winterlijk. Het is de liefde die men geeft omdat men
niet laten kan lief te hebben. Maar de liefde volstaat niet om
het koude te doen warm worden. Het koude leed sluit zich
op in zichzelf en wil niet ontdooid wezen al klaagt de warme
liefde ook:
Mein heilig streben ist mich traurig machen
Damit ich wahrer deine trauer teile.

Niet anders dan scheiding kan het einde zijn. En eindelijk
kan de minnende het nieuwe jaar ingetogen den Sieb des
Sommers vieren.
Den blauen raden und dem blutigen mohne
Entgeht, dem lispelnden und lichten korn.
Durchwandert diese waldung sinnens ohne
Und jeden vielverschlungnen pfad von vorn.
Verharrt nich vor den zeichen in den birken
Geschwunden sei die hand die einst sie schnitt
Nun fuhlt wie andre namen wunder wirken
Zu jungen frischen st .urmen lenkt den schritt.
Vergesst der schmerzen und des alten blutes
Gerissen am verfallnen dorngestruch
Und blktter dürrer zeiten, leichten mutes
Betretet sie und lasst sie hinter euch!

Die silberbuschel die das gras verbrimen
Und eine tageskerze die uns nickt
Erkennen uns und forschen ob wir kámen
Von einem gutigeren stern geschickt.
Die reiser streichen liber unsre scheitel
Lasst sie vereinen was die furcht noch trennt
Und alle frage sei der lippe eitel
Die brennend einer freinden sich bekennt.
Nun sorgen wir dass uns kein los mehr draue
Wenn eins des andren heisses leben trinkt
Und schauen einig in die sommerbhiue
Die freundlich uns aus heller welle winkt...
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Volgt er dan weder een afscheid, het is nu geen
treurig meer:
In offnem schmerze zogest du von hinnen
Ich aber horche in die nahe nacht
Ob dort ein letter vogelruf vermelde
Den schlaf aus dem sie frisch und schon erwacht
Der liebe sachten schlaf im blumenfelde.

Ueberschriften und Widmung en heet dan een reeks gedichten
waarbij in groote overzichten en fijne silhouetten verleden en
omgeving van den dichter worden vastgehouden. Een andere
reeks, weemoedig en hoopvol, is als Traurig e T&nze saamgevat.
Evenzoo schallende als melodische liederen zijn ze, als van
een die in volkomen vrijheid zijn zuiversnarig instrument
bespeelt. Met een vast en vol afzien van de herinnering die
dit eerste aardeleven nog voor hem versomberde, sluit, in de
volgende verzen, het boek:
-

W illst du noch langer auf den kahlen boden
Nach frühern vollen farben spi,hn
Auf fruchte warten in den fahlen oden
Und hren von verdrngten sommern mí .hn ?
Bescheide dich wenn nur im schattenschleier
Mild schimmernd du genossene fulle schaust
Und durch die müden lüfte ein befreier
Der wind der weiten zirtlich um uns braust.
Und sieh die tage die wie wunden brannter*
In unsrer vorgeschichte schwinden schnell
Doch alle dinge die wir blumen nannten
Versammeln zich am toten quell.

ALBERT VERWEY.

ANTI-KKITIEK
DOOR

F. V. D. GOES.

[De Amsterdammer, Weekblad, No. van 14 November 1.1.]

Nog nooit is aan den strijd van maatschappelijke klassen een eind
gemaakt door woordentwist, en althans aan onzen kant weet men
dat het ons doel moet zijn onze tegenstanders te bestrijden, niet
hen te overtuigen.
Dit is de reden dat in burgerlijke bladen door ons niet wordt gepolemiseerd. Van hunne zijde en op hunne manier begrijpen het
vele redaktiën, door onze verdediging niet optenemen. — Wij verlangen niet dat de massa hunner lezers de theoretische waarheid van
het socialisme erkent; wij zullen tevreden zijn als wij haar kunnen
brengen onder de macht van de socialistische partij. Alle inspanning
onzerzijds bedoelt de vergrooting van onze macht, en de arbeid van
de mannen der theorie dient alleen om de strijdbaarheid van de
partij te verhoogen.
Hiermêe is het schrijven in niet-socialistische organen geenszins
uitgesloten, althans niet in Nederland, waar de ekonomische ontwikkeling minder gevorderd en daarom de scheiding der klassen
minder volkomen is, dan in Duitschland of België. Het kan nuttig
zijn de burgerlijke ekonomie, moraal, geschiedenis, of de burgerlijke
politiek, te bestrijden in kouranten of tijdschriften, niet, of ten minste
niet hoofdzakelijk, voor arbeiders geschreven. Ten eerste geldt dit
van wetenschappelijke en speciale organen, als in ons land de
Ekonoinist en het Sociaal Weekblad. Wij hebben altijd erkend, dat
onze burgerlijke klasse groepen van individuën bevat, wier idealistische neiging de zuivere voortzetting is van de door ons nimmer
gesmade burgerlijk-revolutionnaire traditie. Het nieuwe, het geavanceerde van het socialisme trekt hun aandacht, wekt hunne sympathie.
Zij lezen ijverig wat over het onderwerp geschreven wordt, hoofdschuddend soms en soms met instemming. De gevallen dat personen
uit deze kringen tot de arbeiderspartij overgaan, zijn niet zeldzaam.
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Het heeft voor haar eenige waarde, hoe bij de burgerlijke idealisten
over het socialisme wordt gedacht. Dit zelfde slag van lieden vormt
bij de lezers van de algemeene tijdschriften een invloedrijke minderheid, die het geestelijke element der arbeidersbeweging ongaarne
zou missen. Onze eigen zaak tegenover hen te bepleiten, hen in
kennis te stellen van ons verweer, mag niet vooruit overtollig worden
genoemd. Het zijn daden van strijd; want, zoover wij slagen in het
vergrooten van hun twijfel aan de burgerlijke wetenschap, in het
ondermijnen van hun vertrouwen op de burgerlijke politiek, verliest
de partij van het kapitalisme in zedelijke kracht.
Uitgesloten volgens den regel zullen, zijn de grootere en kleinere
dag- en weekbladen, hetzij voor het algemeen publiek, hetzij voor
bepaalde politieke partijen geschreven. Om in een klerikaal, radikaal
of liberaal orgaan te polemiseeren tegen de redaktie, is de moeite
niet waard. De enkele personen die men om de genoemde redenen
zou willen bereiken, vindt men terug onder de lezers van speciale
geschriften. De groote meerderheid stelt in het onderwerp weinig
belang, heeft er geen verstand van en geeft ons van te voren ongelijk.
En dit is de reden waarom ik eene beoordeeling van mijn artikel
over Ministers-Kamerleden in het weekblad De Amstei daniiner i) tot
dusver onbeantwoord heb gelaten.
-

Het was te voorzien dat de poging om volgens de beginselen van
de materialistische of maatschappelijke opvatting van de geschiedenis,
voorvallen te beschrijven van den dag of van kort geleden, ons, die
het beproefde, aanvankelijk niet glad zou zitten. Men stuit op meeningen, zoo oud als de burgerlijke geschiedbeschouwing-zelve —:
op het gevoelen dat het kort begrip van de historie samen te vatten
is in de wording en verwording van ideeën, die de gebeurtenissen
beheerschen. De wijsgeeren en geschiedkundigen van beroep hebben
deze theorie opzettelijk aangewend tot verklaring van het verleden;
de politieke journalisten volgen haar min of meer bewust bij het
behandelen van het tegenwoordige. In zijne beoordeeling van mijn
opstel over Ministers-Kamerleden spreekt de redakteur van De 4nzsterdwnreo niet alleen als politikus, maar als geschiedkundige en wijsgeer
tevens. Hij formuleert, wel is waar, niet uitdrukkelijk den theoretischen
grondslag van zijne beschouwingen. Zelfs gelooft de Heer de Koo
van den invloed van algemeene theorieën vrij te zijn, en slechts de
inspraak van het gezond verstand te raadplegen. Ik meen dat dit,
zelfs voor hem, een onmogelijkheid is : dat ieders denkwijze bepaald
wordt door een samenstel van maatschappelijke oorzaken ; en dat,
1)

No. van Zondag 14 November.

AN'T'I-KRITIEK. 489
wat wij de stem van het gezond verstand noemen, de werking is van
maatschappelijke oorzaken, die wij niet als zoodanig hebben leeren
kennen. De een geeft de voorkeur aan preciezere formules, de ander
aan spontane indrukken. Maar zoover zij behooren tot maatschappelijke
groepen welker intellektueele beschaving door dezelfde algemeene
oorzaken bepaald wordt," zal de uitkomst van de verschillende denkmethodes praktisch hetzelfde zijn. De diversiteit van de oorzaken
die onze beschaving bepalen, brengt voort de lieden van het gezond
verstand en die van de dogma's. Maar de éénheid in die oorzaken,
brengt te weeg dat de dogmatici en de vrije denkers in hoofdzaak
tot de zelfde resultaten komen. Afgezien van dit verschil tusschen
den Heer de Koo en de meer behoudende publicisten als representanten van groepen met afwijkende maatschappelijke belangen, is in
andere, algemeene opzichten zijn maatschappelijk geloof dat van de
klasse welke hij, tezamen met de konservatieven, vertegenwoordigt.
En nu zal voor een politiek schrijver in de gegeven omstandigheden de methode van den Heer de Koo zeker de beste zijn. Nu
het kapitalisme in zijn teruggaande faze is, wat blijft er van de burgerlijke theorieën over ?
Geen wonder, in één woord, dat in de burgerlijke kringen een
wantrouwen in theorie het laatste woord van wijsheid is geworden,
en men er toe komt zich alleen te verlaten op zijne persoonlijke
meening. En zeker heeft men meer kans de veranderde maatschappelijke en politieke werkelijkheid te begrijpen, naarmate men
minder belemmerd wordt door eerbied voor theorieën aan een
vroegere werkelijkheid ontleend. Ik noemde als een voorbeeld de
kritiek van den Heer J. de Koo op de kombinatie : minister-kamerlid.
Voorstanders van demokratische politieke leerstellingen zullen vinden
dat dit een volkomen geoorloofde zaak is — niet gevoelende, dat
onze tegenwoordige toestanden niet meer aan den inhoud van zoodanige stellingen beantwoorden. De Heer de Koo, die maling heeft
aan eenige theoretische demokratie, begreep des te beter dat de
ministers, thans feitelijk ambtenaren van de vertegenwoordiging, noch
gedurende, noch onniiddelijk na hun_ministerschap in de Kamer zitting
behoorden te nemen.

Maar geen persoonlijke scherpzinnigheid stelt iemand, wie hij zij,
in staat uittekijken boven den muur van burgerlijke klassebeperktheid.
Hij ziet beter dan anderen wat er aan deze zijde gebeurt, het terrein
aan gene zijde is hem er niet minder vreemd om. Men heeft een
voorbeeld in de opinie van den Heer de Koo over het socialisme.
Zijne bezwaren verschillen in hoofdzaak niet van de tegenwerpingen
in de boeken van de behoudende ekonomisten : de menschelijke
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natuur, het eigenbelang, het partikuliere initiatief, enz. — Of Mr. N.
G. Pierson deze argumenten aan de ekonomische wetenschap zegt
te danken, of de Heer de Koo hen put uit zijn gezond verstand —
men beseft dat beiden kinderen zijn eenes geestes, eenes klassengeestes. De gebleken onhoudbaarheid van de burgerlijke theorieën,
zeide ik, heeft het scepticisme teweeggebracht, waarvan de Heer
de Koo een der virtuozen is. Letterlijk geeft de schrijver dit zelf
te kennen in een van zijne uitvoerigste en principieelste verhandelingen : hoofdartikelen van de Amsterdammer, onder den naam van
Radikale Party verschenen in den zomer van 1892. De liberale leer
van onbepaalde vrijheid heeft zoolang gegolden en zooveel ellende
veroorzaakt — zegt hij -- dat nu andere dogmatische hoofden zijn
gekomen met het, voorstel om de leer eens precies om te keeren,
en alles (de produktie en de distributie) van hoogerhand te regelen.
Dit is de eng-burgerlijke, de ideologische beschouwing, die enkel
een min of meer bespottelijk spel van elkaar afwisselende, uit
elkanders ondergang geboren en op den duur tot overeenkomstige
machteloosheid gedoende ideeën ziet. En niet ziet, dat het klassenbelang van de bourgeoisie eerst de vrijheid heeft geëischt, — vervolgens het proletariaat de beteugeling van de kapitalistische uitbuiting
naderhand de organisatie van de voortbrenging verlangt...
fi

Waren dit louter theoretische kwesties, dan zou men haar veilig
aan de liefhebbers kunnen overlaten. Er is dit groote praktische
belang aan vast, dat zij die in de tegenwoordige tijdsomstandigheden
de zaak van den maatschappelijken vooruitgang willen dienen en
hunne burgerlijke wereldbeschouwing niet weten afteleggen, beter
deden met thuis te blijven wijl zij licht meer kwaad dan goed doen.
Radikalen en radikaal-liberalen zijn bijna zonder uitzondering voor
de publieke zaak verloren. De Heer de Koo ziet dit zoo goed als
wij ; de verwijdering tusschen hem en zijne vroegere politieke vrienden is het gevolg hiervan, dat hij hun deze opvatting iets te duidelijk
heeft kenbaar gemaakt. Doch het isolement van den Heer de Koo
zelf? — het geeft ons recht te zeggen : ook zijne krachten zijn als
een licht onder een korenmaat geworden. Het zou den Heer de Koo,
onderstellen we, weinig moeite hebben gekost het voorbeeld van
anderen te volgen, en als lid der „groote demokratische toekomstpartij" (richting : Kerdijk—Gerritsen) zich een leidende plaats te verzekeren. Hij gaf er de voorkeur aan zich zelf te blijven, wat hij kon
doen wijl hij iemand was. Vergeleken met eene strebsanze meerderheid,
verdient de Heer de Koo de waardeering, die hem ook van onzen
kant is gebracht ...
Met dat al is het niet normaal dat iemand van zijne talenten, zijn
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bedrevenheid en zijne ondervinding, den werkkring komt te missen
die hem past en waarin hij uitmuntende diensten zou verrichten. —
Het is, in een woord, de afzondering van Multatuli, van Van Vloten,
van Busken Huet, die in hunne burgerlijke wereld geen ruimte vonden voor hunne vermogens, en tegelijkertijd niet vermochten zich
buiten haar te plaatsen. Te fier en te verstandig om te doen wat
de bourgeoisie van hare groote mannen verlangt, is hij aan den
anderen kant zelf te zeer een produkt van de burgerlijke beschaving
om zich in den strijd geheel bij de arbeiderspartijen te scharen, en
hare algemeene beginselen te begrijpen en te aanvaarden. Hij wil
niet den regeerenden gezelschappen naar den mond praten : het
gevolg is dat hij nagenoeg moet zwijgen -- want zich bedienen van
de tribune aan de overzijde kan hij niet. De Heer de Koo is noch
reaktionnair, noch opportunistisch, noch eerzuchtig — evenwel is zijn
aandeel in de ontwikkeling van de hervormende kracht in ons
land, nl. van de arbeidersbeweging, zeer gering. De waarheid is,
dat in alle beschaafde landen de socialistische arbeiderspartij den
vooruitgang representeert. De tegenproef van deze waarheid is
gelegen in het feit, o. a. belichaamd in den persoon van den Heer
de Koo — : zij die zich bij haar niet aansluiten, komen in het beste
geval op een eervolle maar onvruchtbare nonaktiviteit.

En nu mag men niet zeggen dat gebrek aan kennis of wetenschap
deze houding bepaalt — dit gebrek is hier geen oorzaak maar gevolg.
De oorzaak is de beperktheid van de burgerlijke beschaving, die
zoolang men niet als met geweld met haar heeft gebroken, ook de
onafhankelijkste geesten blijft belemmeren. Gevolg is, bij den Heer
De Koo, de afwezigheid van lust en geschiktheid om de beginselen
van de anti-burgerlijke levensbeschouwing, in de sociaaldemokratie
ontwikkeld, te onderzoeken. Het voorbeeld van den Heer Quack is
bij de hand om te bewijzen dat men de kennis van de socialistische
litteratuur kan bezitten, zonder daarom een wetenschappelijk socialist
te zijn. De Heer Quack is een wetenschappelijke doorjager, hij verslindt socialistische bibliotheken en wordt niet dikker. De Heer de
Koo kan zich er op beroemen mager te zijn bij voorkeur ; van de
geheelonthouding een deugd te maken. En wederom is het een verzachtende omstandigheid, dat, zoo hij blijk geeft het socialisme niet
te kennen, zijn antwoord kan zijn dat hij er nooit moeite voor heeft
gedaan.
Alleen als gevolg, derhalve, doet zich de kritiek van den Heer de
Koo voor als een gemis aan wetenschappelijken zin -- of, anders
gezegd, als een ongegrond vertrouwen op eigen gevatheid, die weer
een overgrooten eerbied voor verouderde dogma's niet uitsluit.
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Immers, als de Heer de Koo in de socialistische geschriften iets
anders had gezocht dan stof tot aardigheden over -toekomststaat of
universeele heilmiddelen, had hij er de voorspelling kunnen vinden
van zijn eigen voorland, en de waarschuwing van gevaren die hij nu
niet heeft kunnen vermijden. Praktisch wezen is in zekeren zin de
hoogste bekwaamheid, maar aan den praktischen zin die iemand
lang voor zijn tijd tot een politieken Robinson Crusoe maakte, heeft
blijkbaar iets ontbroken. De Heer de Koo spotte jarenlang ongestraft
met de wetenschap, doch nu is aan de wetenschap de beurt om te
lachen — tenzij men eerder reden tot klagen vinde. Hij, die de
bourgeoisie wilde bewerken tot een demokratische hervormingspartij,
en eerst in de allerlaatste tijden tot het inzicht kwam dat alleen een
» arbeiderspartij" kan deugen, maar weer zoo zeer aan het leerstuk
van het privaatbezit bleef kleven, dat hij het ook door de niet-bezittenden wilde doen eerbiedigen, hij is door gebrekkige kennis, dat is,
door het niet begrijpen van de realiteit waarin hij leefde, op den
weg geraakt, sedert vijftig jaar in onze litteratuur een dwaalweg
genoemd, en ook voor hem een dwaalweg gebleken. En zoo moest de
Heer de Koo beleven, dat zeker slag van lieden die hij voor utopisten en doktrinairen houdt, in den dagelijkschen politieken strijd de
eenig overgeblevenen zijn, die, in zijne. eigen richting maar konsekwenter en zonder zijne vooroordeelen, met sukces arbeiden — met
geringer middelen, stoffelijke en intellektueele, al het door hem verrichte in de schaduw stellen. Is dit niet minstens een vermoeden, dat
er een soort van »wetenschap" bestaat die de Heer de Koo, tot zijne
en onze schade, niet heeft gevat?
x

Moeten wij, dus, konstateeren dat de Heer de Koo, door dit gemis,
in de politiek een rol heeft vervuld waarbij zijn karakter ongerept
is gebleven, maar die voor het overige doet denken aan een bekend
Fransch kluchtspel, waarin de hoofdpersoon, meenende dat hij een
reis naar een badplaats doet, door eenige grappenmakers om en in
het stadje zijner inwoning wordt gevoerd, om aan het einde van den
nachtelijken tocht zich te bevinden aan zijn eigen huis, even ver als
bij het begin — uit zijne beoordeeling van het stuk MinistersKamerleden moeten wij opmaken, dat ook de theoretische beoefening
van de politiek zich zonder zijne medewerking zal hebben te redden.
Het is edelmoedig genoeg dat na zijne ,,Voyage à Dieppe" de Heer
de Koo er nog aan denkt zijne vrienden te korrigeeren ; en schrijver
dezes mag niet beproeven in dit opzicht, evenmin als in verscheidene
andere, hem te evenaren. Alleen is er een vermoeden, dat de socialisten,
hier gelijk elders, enkel op de „wetenschap" of inzicht van de werkelijkheid steunende, — en die, ondanks alle moeiljkheden en schoon in

ANTI-KRITIEK. 493
de duisternis van hunne eerste ontwikkeling nu pas een weinig licht
begint te schijnen, een partij hebben kunnen vormen met genoég vat
op de massa van de arbeiders, om reeds thans even weinig de anarchisten
als de radikalen te hoeven vreezen, hunne bitterste vijanden en
gevaarlijkste mededingers ; — er is een vermoeden, wil ik zeggen,
dat zij ook in de theorie, aan zich zelven overgelaten, er niet het
slechtste aan toe zullen zijn.
Althans van den Heer de Koo zal de hulp niet komen. — Ik heb
getracht hoofdzakelijk om in een eenvoudig geval de geschiedenistheorie van onze richting toe te passen, eenige orde te brengen in
het meeningsverschil over de kwestie bij het optreden van dit ministerie
door den Heer de Koo aangeroerd. Hoe komt dat, heb ik gevraagd
en met de stukken beantwoord, dat er sedert 1848 zoo verschillend
over is gedacht ? — En de Heer de Koo, geprikkeld door mijne
opmerkingen over zijn aandeel in het debat, niet zonder hartstocht,
maar zonder attentie voor de hoofdzaak van het betoog dat hij ging
kritiseeren, heeft de kennis van het vraagstuk geen stap verder gebracht.
Hij heeft alleen zijne meening, die reeds ampel tn het Weekblad
was verdedigd, eenige malen herhaald : nl. dat thans de vereeniging
van de twee posten uitsluitend is in het belang van de betrokken
personen. Voor iets anders dan zijn eigen meening ziet de Heer de
Koo in de geschiedenis van de zaak geen plaats. Hij ontkent, welbeschouwd, dat zij een geschiedenis heeft; en er is reeds ironie in
het opschrift van zijn artikel „Drie Historische Perioden." Hoe kan
men, meent hij, nu zoo belust zijn op details van archeologisch belang;
hoe komt men er toe zoo omslachtig en precies te willen zijn om
verschillende tijdvakken, elk met zijn eigen stel van motieven voor
een eigen gevoelen, te gaan onderscheiden in een kwestie die zoo
klaar is als de dag, die nooit anders is beschouwd geworden, en die
maar twee opvattingen toelaat : de mijne die de' juiste is, en de
andere die verkeerd is ...? Twee opvattingen, waarvan de juiste aangegeven wordt door het gezond verstand, zonder onderscheid van
historische perioden, zich zelf gelijk blijvende in het verleden, het
tegenwoordige en de toekomst .. .
Ik geloof, daarentegen, dat de zaak niet zoo eenvoudig is. Dat het
feit van de vereenigde betrekkingen, terecht door den Heer de Koo
een verzekering tegen ongelukken genoemd, voor 25 à 32 jaar anders
lag, en voor 5o jaar weer anders. Bovendien, dat de Heer de Koo,
die de eerste was om deze juiste karakteristiek van haar aktueelen
stand te vinden, niet de man is om een andere positie van de kwestie
te doorgronden. Die andere positiën, immers, zijn de uitdrukking
van bij de kwestie anders dan nu betrokkene belangen. Doch dat is
een zienswijze die de burgerlijke levensbeschouwing te buiten gaat,
en aan haar tegenovergesteld is. Het komt voor haar hier op
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neer, — heeft de wetenschap de burgerlijke maatschappij gemaakt,
of de burgerlijke maatschappij de wetenschap, hare wetenschap ? De
socialisten die het laatste meenen, begrijpen dat de bourgeoisie het
eerste moet gelooven. De erkenning van het andere zou voeren tot
wantrouwen in de zoo gaarne onderstelde onschendbaarheid van de
grondslagen der kapitalistische orde. De Heer de Koo noemt het
geen wetenschap maar gezond vestand. Doch, dat zin gezond verstand
evengoed het voortbrengsel is van bepaalde, de ekonomische belangen
van zijne klasse beheerschende maatschappelijke motieven, is hij even
weinig gezind te gelooven als de staathuishoudkundigen het aannemen
van hunne leer. Een andere ekonomie, een andere wetenschap verwerpt burgerlijke trots, schuwt burgerlijke vrees evenzeer als een ander
gezond verstand.
De kritiek van de Heer de Koo wil aantoonen dat de „drie historische
perioden" alleen in mijn verbeelding bestaan, en dat men in en sedert
1848 over het onderwerp zoo of ongeveer zoo gedacht heeft als thans
de voor- en tegenstanders van de vereeniging. Om dit te bewijzen
is de Heer de Koo genoodzaakt de beteekenis weg te redeneeren
van het historische materiaal. De lezers van dit tijdschrift mag ik
met een herhaling van mijn artikel niet lastig vallen ; en ik zou, voor
alle antwoord, kunnen volstaan met te verwijzen naar de vorige
aflevering. Alleen, om in verband met het bovenstaande te toonen,
dat de kritiek zelfs van den Heer de Koo niet helpt de zaak te verduidelijken, en de schrijver zijne scherpzinnigheid en zijn geest niet
gebruikt om de stof te onderzoeken maar om haar te verduisteren,
volgt op enkele punten hier een repliek.

Eel ste periode.
De burgerij wilde de vereeniging niet, omdat zij vreesde voor een
overgrooten invloed van de regeering wanneer hare leden tevens een
beslissende stem uitbrachten in de Kamer. Thorbecke formuleerde
dit bezwaar, dat de meening was van de toenmalige radikalen, op
een meer theoretische manier, gaf er den vorm aan van een staatsrechtelijke stelling. Maar men -weet in het algemeen, dat alle staatsrechtelijke stellingen van Thorbecke en de zijnen de theoretische
uitdrukking waren van het belang der bourgeoisie ; en in dit bijzondere geval heb ik het aangetoond door het ongeveer volledig citeeren
van alle plaatsen over het onderwerp, die in de Handelingen over
de grondwetsherziening van 1848 te vinden waren. Behalve de
fragmenten uit Kamerdebatten, rapporten en memoriën, heb ik aangehaald twee tamelijk uitvoerige en zeer duidelijke plaatsen uit de
vlugschriften-litteratuur van den dag. — Doch de Heer de Koo ziet
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in al deze getuigenissen, die, in overeenstemming met het voorstel
van de Kommissie van 17 Maart, en tegen het ontwerp van de regeering, alle min of meer dringend verzoeken dat men de ministers
toch uit de volksvertegenwoordiging zal houden, de Heer de Koo
ziet er niets in dan even zoo vele bewijzen van de waarheid, dat
men toen reeds stuitte op »al die practische en psychologische bezwaren welke ook heden ten dage door ons en anderen ... zijn te
berde gebracht." Slechts van één geval wil hij erkennen wat van
alle geldt; en het is alleen aan een verschrijving te wijten, verbre4ing
van de macht der Kroon voor versterking, dat nog deze eene maal
hij den schijn heeft van mis te tasten. Waarom de Heer de Koo b.v.
in het citaat uit een andere brochure : -- in de woorden van den
schrijver die een waarborg verlangt; »dat de uittebrengen stemmen,

metterdaad de stemmen des volks zullen zin; immers de ministers zouden
altijd in den geest van het gouvernement stemmen", NIET de vrees voor
versterking van de macht der Kroon heeft kunnen lezen — ; evenmin
als in het Voorloopig Verslag dat de vereenigbaarbaarheid afkeurde,

wijl »de ministers toch altfa eeniag szins tegenover de Kamer staan", —
-

evenmin in de rede van Nedermeijer van Rosenthal: de minister is
minister en ziet als zoodanig uit een ander oog dan de vertegenwoor =
dig er moet doen; ... in den aard der zaak ligt dat hun invloed en
hunne stem te zeer zouden kunnen wegen — ; evenmin in de rede
van Van Nispen van Sevenaer : )>ik acht het gevaarlijk, dat, door de
stemmende ministers een door hen zelve voorgedragen ontwerp tot
wet kan worden verheven,. hetwelk soms zonder die stemmen zoude
zijn verworpen" ; — evenmin eindelijk in de rede van D'Ablaing
van Giessenburg: » de hoofden der ministeriën moesten nimmer lid
der Kamer en dus JUGE ET PARTIE in hun eigen belang kunnen
zijn ;" — waarom de Heer de Koo in deze elkander aanvullende en
bevestigende verklaringen niet heeft kunnen lezen wat ieder onbevooroordeeld mensch zonder eenige moeite zal opmerken, is op het
eerste gezicht vreemd genoeg. Is hier inderdaad alleen sprake van
»practische en psychologische bezwaren", of, zooals de schrijver
verder de diskussie meent te mogen samenvatten, »van een gedachtenwisseling over het onredelijke der bedoelde kombinatie"?
Natuurlijk werd de meening van de liberalen, die op goede reëele
gronden de kombinatie nu eenmaal niet wilden en slechts gedwongen
met de regeering meegingen, voorgedragen als bij uitstek praktisch
en redelijk. Niet iedereen zei ronduit dat hij de ministers als kamerleden niet vertrouwde ; men verklaarde het »psychologisch" onmogelijk dat zij tevens goede afgevaardigden zouden zijn. Maar, moeten
wij met deze geschiedverklaring genoegen nemen ? Hebben wij niet
te vragen waarom hier met zooveel nadruk van een (thans geheel
verdwenen) tegenstrijdigheid van belang bij Kroon en Kamer melding
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wordt gemaakt ? Gevoelt de Heer de Koo niet, dat zijne uitlegging
zuivere tautologie is ? Dat wij in het geheel niet verder komen met
een beroep op het redelijke, het psychologische en het praktische,
als wij niet de feitelijke machtsverhoudingen en het reëele • belang
kennen van de partijen, die over een kwestie verdeeld zijn ? De
regeering van 48 had niet minder duchtige, praktische en redelijke
gronden voor hare opvatting dan de richting van Thorbecke voor
de hare :, en hare psychologische blik zag juist het omgekeerde.
Echter — dit te erkennen . zou strijdig zijn met het beginsel van
de burgerlijke levensbeschouwing. Als een representant van de geavanceerde bourgoisie, zou ook de Heer de Koo niet gaarne voor
zijn oordeel een dieperen grond aannemen dan zijn gezond verstand.
En wat hij voor zich zelf verlangt, dunkt hem ook billijk voor anderen,
al zal hij zijn eigen verstand licht iets welvarender achten dan het
verstand van anderen. Zoo doen ook de burgerlijke geleerden, die
alleen graden van wetenschappelijkheid zullen erkennen, maar niet
dat de inhoud van iedere wetenschap een maatschappelijk produkt
is, waarvan de samenstelling door maatschappelijke motieven wordt
bepaald.
Nog een voorbeeld van de methode die vooral wanneer zij op
het verledene wordt toegepast, zonder eenig bruikbaar resultaat blijft,
geeft de Heer de Koo in de volgende opmerking:
»Het spreekt van zelf, men behoeft er geen enkel boek voor . te
raadplegen, dat de parlementaire ministeriën in 1848 nog niet tot
regel en wet der gewoonte waren geworden ..." Hier wordt, meen
ik, als van zelf sprekend aangenomen wat, voor iemand die de dingen
begrijpen wil, een verklaring niet kan missen. Parlementaire ministeriën, immers, komen niet voort uit een gewoonte, maar uit de
macht van het kiezerskorps (hier van de gezeten burgerij) die de
macht van aristokratie, bureaukratie en koningschap heeft gebroken.
Dan eerst vestigt zich »regel en wet der gewoonte" ; en ik zou niet
weten hoe wij anders dan uit de boeken of door persoonlijke ervaring
van een of twee menschenleeftijden, de opkomst van de Hollandsche
bourgeoisie sedert 1848 moesten leeren kennen, die de gewoonte van
parlementaire ministeriën heeft gevestigd.

Lastgeving aan Afd evaaf diá den.
Zoo mogelijk nog minder bemoedigend voor hen die op de natuurlijke scherpzinnigheid zich verlaten, is de plaats in het artikel van
den Heer de Koo over dit onderwerp. Zij betreft mijn noot op
bl. 306 en 307 van de vorige aflevering. — Hij zegt er dit van :
„Het was den schrijver ongetwijfeld ontgaan, dat niet de mannen
van 1848 deze formule hadden uitgevonden. Immers zij is overgenomen
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uit de grondwetten van 1814, 1815, 1840. Het artikel, zoo schrijft
Heemskerk, is in de grondwet gekomen op voorstel van Hogendorp
om de tegenstelling uit te drukken met de verhoudingen der StatenProvinciaal en - Generaal van vóór 1 795, welke leden als lasthebbers
van anderen zitting hadden. -- Nietwaar, wanneer deze historische
verklaring iemand bekend is, gelijk zij ieder die over dit onderwerp
wil schrijven bekend behoort te zijn, dan klinkt het nogal zot over
dien eisch der radicalen van 1848 te hooren spreken!
De historicus v. d. Goes is, zoo zouden wij hetgeen wij reeds zeiden
willen aanvullen, — de historicus v. d. Goes is niet alleen te veel de
man van één brochure, van één boekje — maar ook op voor hem
zelf gevaarlijke wijs, wat al te zeer de man van één grondwet. De
constituties van 1814, 1815 en 184o dient hij te bestudeeren vóór hij
zich over de grondwet van 1848 aan 't schrijven zet, om historische
verklaring en te geven."
Is het een verklaring van de aanwezigheid van de bepaling in de
grondwet van 1848, dat zij overgenomen is uit de grondwetten van
1814, 1815, 1840 ? De vraag was niet hoe zij in de vroegere konstitutie was gekomen — de schrijver is hier een weinig te royaal, want
eigenlijk zijn deze drie grondwetten er maar één ; althans de wijziging
van 1840 was principieel zeer onbeduidend — de vraag was waai oinn
is zij overgenomen. De reden gaf ik op in de bedoelde noot.
Het is waar, de mannen van 1814 verlangden ongeveer hetzelfde als
de liberalen in 1848. Niet, zooals Mr. Heemskerk zich ideologisch
uitdrukt, omdat zij een tegenstelling wilden doen uitkomen, maar
omdat zij de provinciale aristokratie wilden onderwerpen aan hét
nieuwe centrale gezag. De algemeens grief vóór 1848, dat de grondwet niet werd uitgevoerd, dat hare liberale voorschriften een doode
letter waren gebleven, gold ook voor deze bepaling. Daarom nam
de grondwetgever van 1848 haar over. En zoo komt het dat de
eisch, thans een reaktionnair beginsel volgens hetwelk de kamerleden
hunne vrijheid tegenover de kiezers zooveel mogelijk willen bewaren,
vijftig jaar geleden behoorde tot het liberale program.
Voor het doel van deze bladzijden, den lezer duidelijk te maken
hoe een vooruitstrevend publicist een poging om de politieke
geschiedenis tot hare reëele motieven terug te brengen, en in de
gebeurtenissen van kort geleden den strijd van de maatschappelijke
klassen — in dit bepaalde geval de twisten van machtige koterieën —
blootte leggen, meent te moeten bejegenen, moge het hier geschrevene
volstaan. --

VIJFTIG
DOOR

MARCELLUS EMANTS.

V.
Wanneer een herstellende uit zwaar-ziek-zijn de korte perieode
achter de rug heeft, waarin hij pijnen, koortshitte, angst
voelde verdwijnen en smarteloosheid, kalmte, opgeruimdheid
terugkeren, dan volgt er maar al te dikwijls een langer stadium, waarin hij, de sporen van weer-opluikend-leven in zijn
binnenste vervolgend, met ontzetting het blijvend afgestorvene
leert kennen en meten. Dan ziet hij het rijke leven buiten
zich, dat een poosje, zo verleidelik lachend, nader scheen te
komen, allengs weer terugwijken in strakke vervreemding en
voelt hij zich tot de ruïene worden, verlaten naast de grote
weg, overgeleverd aan de sloping van de tijd.
Zo nam Ravens de volgende dagen zich waar, terwijl hij
in de duffe eenzaamheid van zijn hotel-vertrek het geroezemoes hoorde van de drukke straat, terwijl hij mensen zich
bewegen en praten zag achter ruiten van de overzij, terwijl
hij in de lange gang vlugge stappen uit de stilte hoorde
opklinken, naderen en ... weggalmen in de verte.
Elke morgen bij het teleurgesteld ontwaken klonk in zijn
hoofd de vraag : wat nu, en altijd bleef het antwoord uit,
zowel voor die dag, als voor morgen, als voor enig tijdstip
in de toekomst. In een lange, platte, wegblekende grijsheid
lagen de komende jaren al flauwer en flauwer voor hem
afgestreept ; de eerste tien kon hij nog onderkennen ; daarachter smolt alles samen tot een nevelig wit, uitlopend in
het niets. En nergens een oprijzend rustpunt in het dageliks
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voortgesukkel, nergens een verlokkend lichtstralend doel, nergens
een verbindingsbrug van zijn stil, doods voortbestaan met het
rusteloos, rumoerig drijven van de immer strevende mensheid.
Turend op een boek zonder een letter te lezen, van kwartier tot kwartier zijn onnodige wandeling verschuivend, wachtte
hij te vergeefs op een brief van haar en terwijl in 't telkensherdenkend-doorleven van het gebeurde de harde werkelikheid
van de dingen-om-hem meer en meer verfletste ; maar zijn
herinnerings-leven steeds schrijnender werd van scherp opdringende onherstelbaarheid, besefte hij pas goed de kracht van
Jans woorden : een toeschouwer midden op het toneel onder
spelende akteurs.
»Mijn God, mijn God 1 Nooit meer het samenzijn te genieten
met een wezen, dat ik lief heb en dat mij lief heeft ... nooit
meer vrouwelippen te voelen op mijn mond 1 Nooit meer te
mogen denken, dat er in die grote, onverschillige menigte
één schepsel op mijn komst wacht, naar mijn woorden verlangt,
naar mijn zoenen hunkert 1 Voor niemand meer iets te kunnen
betekenen, iets te kunnen gevoelen, iets te kunnen wensen,
iets te kunnen doen 1 En dan niet in staat te zijn met een
ambiesie, met plichten, of zelfs met een liefhebberij de afschuwelike leegte te vullen ! Zonder doel en zonder belangstelling
te moeten voortleven en in die dorre zielekou nog maar één
verlangen te kennen : het verlangen naar het voor altijd verlorene 1 ... 0, wat een afgrijselik bestaan l"
De toekomst grijnsde hem aan als de naderende eeuwige
nacht een hopeloze ooglijder en voorheen was zijn leven zo
vol, zo kleurig, zo rijk geweest!
Nooit had hij intenser de behoefte gevoeld om in dienst
te staan van iets onpersoonliks, zich zelf te kunnen vergeten
en opofferen voor een machtig en boeiend algemeen belang.
Een plan om naar Parijs te trekken misleidde hem voor
een poos als een » Vexirbild ;" zodra hij er het bedrog van
geprijsd genot in had ontwaard, was ook die zwakke verleiding verdwenen.
Zijn voornemen om Jan te gaan opzoeken en hem te zeggen:
je hebt gelijk gehad, bracht hij evenmin ten uitvoer..
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Om half vijf verscheen hij geregeld op de Witte en zat
dan neer in een wijde kring van oude bekenden. Maar
zelden sprak hij mee.
't Was hem daar, of hij alleen was blijven staan op de
ontwikkelingstrap van een twintigjarige leeftijd, terwijl al zijn
vroegere kameraden waren voortgeschreden en omgevormd
tot deftige mannen, mannen van betekenis en van gezag,
mannen met plichten en verantwoordelikheid, dragers van het
grote, zwaarwichtige leven. Hij zag tegen hen op en trachtte
aandachtig te luisteren naar hun gesprekken over de polietiek
van de dag, over sosieale verhoudingen, over lastige vraagstukken van allerlei aard en soort. En toch kon hij 't zich
niet ontgeven, dat geen echte belangstelling zijn aandacht
wakker hield, terwijl hij de ernst van hun ambiesie, de eerlikheid van hun overtuiging, de waarde van hun adviezen wantrouwde. Zijn opzien was in 't minst geen veinzerij en toch
ging 't gepaard met geringschatting. Nog altijd bracht een
eerzuchtig streven een glimlach op zijn gelaat te voorschijn;
maar dit belette niet, dat hij hen, die daar hun geluk in
vonden, hartgrondig benijdde. Worden als die anderen ...
kon hij niet willen ; maar zin gelijk zij ... dat leek hem nu
een zaligheid.
Wat hem aan de Witte bond, was zijn kwellende nieuwsgierigheid naar de »chronique scandaleuse." Zodra deze ter
en dikwijls leidde hij zelf het gesprek met een
sprake kwam
spitste hij angstig de oren, om pas weer
enkele vraag er heen
te verademen, wanneer een ander onderwerp werd aangeroerd,
zonder dat de naam Den Exter was genoemd. Hoorde hij
bij toeval eens een nagalm van kompromittante geruchten,
die omtrent Irma de ronde hadden gedaan, dan won hij er
niets anders bij dan een alleronaangenaamst ogenblik, waarin
't hem te moede was, alsof hij zelf een dwaas fieguur sloeg.
Want alleen, wat zijn broer hem als vaststaande had meegehoewel met verwerping
deeld, bleef hij voor waarheid houden
van Jans oordeel
over de rest trok hij zijn schouders op, zo
gauw de vertellers uit zijn ogen waren.
En toch kon hij zo'n praatje nooit geheel van zich afzetten.
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» Lastertaal van onze kleingeestig kletsende reziedensie,"
had een van zijn nieuwe bekenden eens uitgeroepen en hij
was 't met hem eens geweest ; maar op het onverwachts
schoot zulk een lasterend verhaal hem weer te binnen en dan
fantazeerde hij onwillekeurig een gesprek, waarin hij Irma
meedogenloos het masker afrukte en noodzaakte de waarheid
te bekennen. Soms zag hij zich dan toch nog haar aangrijpen,
neerwerpen en met de woorden : jij wilt mij, ik wil jou; dat
is toch waar en echt .... het genot nemen,. waarvoor hij zo
kwajongensachtig beschroomd terug was gedeinsd. Maar op
andere momenten deed 't hem goed haar in gedachte te vernederen met een minachtende onverschilligheid zo ijzig koud,
als zeker geen andere man haar ooit had doen ondervinden.
En altijd voelde hij zich ongelukkig voor zijn hele verdere
leven, verlaten en bitter ellendig.
Aan de schraal bezette hotel-tafel liet hij zich met niemand
in. Het vijftal stamgasten met hun half-luid, voorzichtig
gezeur over 't geen niemand kwetsen kon, maakte evenmin
zijn belangstelling gaande, als de paar vreemdelingen, die
schuchter mompelden over al, wat zij vreemd en dus gek
vonden in Holland. En was de tafel afgelopen, dan dwaalde
hij de schouwburg of het Gebouw of het Casino binnen,
meestal zonder te weten wat er gegeven werd. Iedere avond
nam hij zich voor daarna terstond naar zijn hotel terug te
keren ; maar nooit liep een voorstelling ten einde, zonder dat
hij zijn aandacht had voelen wegdwalen uit de zaal en gaan
naar het huis met het vooruitstekend balkon, met het knusse
hoekje ingesloten door klavier, venster en haard, met het
doodshoofd in het boudoir. En kwam hij buiten, dan sloeg
hij als een slaapwandelaar de weg in naar die woning en liep
hij in de koude, zwarte nacht, langs de geheimzinnig doodse
gevel, lang heel lang op en neer, angstig spiedend naar een
verraderlik streepje licht.
Hij vond 't zelf erg jongensachtig ; maar ... deed 't toch.
Evenwel, na een Faust-opvoering, waarbij hij zodanig onder
de macht van de muziek was gekomen, dat de behoefte aan
een laatste liefde in zijn leven zich weer eens zuiver, afge.
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scheiden van elke indruk door Irma in zijn ziel nagelaten,
had doen gelden, ging hij regelrecht naar zijn hotel terug en
nam hij het vers weer ter hand in Wiesbaden voor haar
begonnen. In zijn sentiementele stemming meende hij 't te
kunnen voltooien; daarom ving hij aan te lezen:
Mijn laatste lief, mijn laatste lust,
Ik had je zo graag goe-nacht gekust,
In 't oor je fluisterend : sluimer zacht,
Ik houd de wacht
Bij mijn lief, mijn laatste lust.
Nu moest het tweede koeplet volgen, waarvan hij nog geen
regel had kunnen vinden.
Even dacht hij na en schreef toen:
Ik dacht, dat mijn hart al in slaap was gesust.
Verder bracht hij 't evenwel niet.
Ook het derde koeplet las hij door:
Zo gauw, te gauw komt d'eeuw'ge rust,
Maar als de dood je lippen kust,
Hoor j' altijd nog mijn : sluimer zacht,
Ik houd de wacht
Bij mijn lief, mijn laatste lust.
Het baatte niet : de schakel bleef ontbreken en hij eindigde
met de pen neer te werpen, tussen de tanden grommend:
onzin, kinderwerk ; ik ben immers veel te oud voor zulke
grappen.
Toch verscheurde hij zijn gedicht niet.
Nog eenmaal begon hij 't te lezen en toen, met Gounod's
sensuele harmonieën nog ruisende door zijn ziel, ging 't hem
gelijk 't zo vele achtergeblevenen gaat na het sterven van
een wezen, dat hun dierbaar was. Evenals zij zonder de
minste verbazing de dode weer zouden zien binnentreden en
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lief met hen praten en doen, zo kon ook hij op eens niet
meer geloven in de onherstelbaarheid van zijn verlies.
Neen, neen ; het was nog niet uit ; het kon niet voor
immer gedaan zijn ! Wat tussen hen was voorgevallen mocht
in de verste verte geen aanspraak maken op de naam van
een verklaring. Nog altijd wisten zij niet recht, wat zij aan
elkander hadden. 't Was best mogelik, dat hij haar volkomen
vals beoordeelde.
't Is waar : zij schreef niet ; maar bewees dit, dat zij niet,
net als hij, hoopte en wachtte op een verzoenende brief?
Zij was een vrouw ... en dan ... wie had in deze schuld?
Was hij niet belachelik jaloers, onredelik wantrouwend en
zeldzaam taktloos geweest?
Te zeggen : je verleden gaat mij niet aan en er bij te
voegen : maar ik wil, dat je geen geheimen voor me hebt 1
Te beweren : ik meet niet met twee maten en tegelijkertijd
't kwalik te nemen, dat zij vroeger anderen had liefgehad!
Te verkondigen : voor mij is liefde het wegschenken van
mijn hele persoonlikheid, het opgaan in een ander leven en
een ogenblik later haar te willen behandelen als de eerste
de beste!
Dat was immers dwaas, onlogies, haast krankzinnig geweest. Zij had toch wel gelijk gehad daarover verontwaardigd
en geërgerd te zijn.
Zou een mens met de jaren dan ook zijn takt verliezen?
Alles het gevolg van Jans verhalen 1
Nu ja ; maar ook al stonden de feiten, die Jan hem had
medegedeeld, als rotsen vast, wat beduidde dit dan nog?
Irma had immers zelf een verklaring gegeven, waarbij haar
tegenwoordige affeksie voor hem volkomen zuiver kon blijven,
onbesmet door al wat zij had doorleefd.
Had zij niet gezegd : een vrouw behelpt zich met vele
kleine iedealen, als ze haar éne grote iedeaal niet tegenkomt?
Moest hij dus, in plaats van haar te veroordelen, niet medelijden met haar koesteren ? Zolang alleen de man kiest, is 't
immers onzinnig van de vrouw te eisen, dat zij in hem, die haar
vraagt, ook per se het iedeaal zal vinden, dat haar bevredigt 1
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Als de omstandigheden Irma terstond met een betere man
in aanraking hadden gebracht, dan was er misschien nooit
iets op haar te zeggen geweest. Nu heeft ze gewacht, gezocht,
telkens gehoopt te vinden en ... altoos te vergeefs.
Maar die eerste, die vriend van Jan?
Die had zij toch lief gehad en ook met hem heeft zij geen
duurzame band begeerd.
Nu ja ; maar wie kon zeggen waarom?
Was 't onaannemelik, dat zij, na een poos van zoete verblinding, had ingezien met deze evenmin op den duur gelukkig te kunnen zijn ? En als dit zo was, had zij dan niet
juist eerlik en flink gehandeld door hem dit bij tijds te
tonen ? ... .
Terwijl hij aldus oprecht meende zijn best te doen om zich
onbevoordeeld te verdiepen in Irma's gemoedsleven, werd 't
hem allengs te moede, of hij ootmoedig ongelijk moest bekennen en aanbieden gepleegd onrecht te herstellen. Uit
zijn zelf begoochelend redeneren met het illustrerend herdenken van hun omgang in Wiesbaden bezonk de opjubelende,
dronkenmakende gedachte : Irma's éne grote iedeaal, dat
moet, dat kan, dat zal ik worden 1
Had hij voorheen gelachen om de zoetige leer, dat liefde
wederliefde wekt, tans was hij zeer geneigd die stelling als
bewezen te aanvaarden.
»Jij, die zoveel eist, wat geef je zelf" had zij hem toegevoegd. Lag daar niet in opgesloten, dat zij alles geven wilde,
als zij maar zeker was ook alles te krijgen ?
Indien hij haar nu eens onmiskenbaar duidelik bewees hoe
veel ernstiger dan de anderen, met wie zij hem nu misschien
maar dan ook door zijn eigen schuld
nog op één lijn
stelde hij 't met haar meende ?
En op eens riep hij bijna luid uit:
»Ach, heb me lief, heb me lief ! Ik wil immers alles
voor je doen, alles voor je zijn, wat ik maar doen en zijn
kan 1 Maar in 's hemels naam heb me lief!"
Wat zou 't een zaligheid voor hem wezen weer eens
aldoor met tintelende verrukking aan haar te kunnen denken,
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weer eens helemaal vol te kunnen zijn van een verleidelike
vrouw 1
Toen dacht hij weer aan een huwelik.
Wat had hij er eigenlik tegen?
Wat kon hem tans, op zin leeftijd, nu hij zo bang was
geworden voor het eindigen van een affeksie, wat kon hem
tans de prozaïèse hechtheid van een wettelike band nog
deren ?
't Is waar, toen hij trouwde had hij zich iets dergeliks ook
al opgedrongen ; maar nu was hij dan toch wel vijftien jaar
ouder en ... als hij zich alles eens goed herinnerde ... erg
veranderd. Zou hij, eenmaal vijftig, nog naar vrijheid verlangen?
Dat was immers ondenkbaar.
Indien hij dus eens schreef ?
En zo werd het nog eenmaal lichter en warmer in zijn
ziel. Wel was dat licht al zo helder en zo koesterend niet
meer als vroeger ; maar het straalde uit in een veel zwartere,
veel killere ruimte en daardoor werd hij het verschil in 't
geheel niet gewaar.

Middernacht was al lang voorbij, toen hij zijn brief voor
't laatst nog eens overlas.

Beste Mevrouw!
De moed ontbreekt mij u weer met uw voornaam aan te spreken,
omdat ik er mij bewust van ben u diep beledigd en gegriefd te
hebben. Ik vraag u ootmoedig om vergiffenis. Hooghartig heeft u
mijn kwetsende propoziesie afgewezen en hoewel ik al deze dagen een
brief van u heb verwacht, ben ik blij, dat u mij teruggestoten en
deze brief niet geschreven heeft. Wijt het aan mijn leeftijd, »mon
áge critique", aan de invloed van praatjes, misschien ook aan mijn
jaloerse ijdelheid, dat ik zo dwaas, zo slecht heb gehandeld. Niet
alleen zie ik mijn fouten in ; maar ik voel tevens, dat mijn bedoelingen altijd veel beter en veel zuiverder zijn geweest dan mijn
handelwijze u moet hebben doen denken. Wil u mij in de gelegenheid stellen weer goed te maken, wat ik misdreven heb ? Ik
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vrees van neen en het recht ontbreekt mij u dit euvel te duiden.
Toch kan ik een flauwe hoop, dat u medelijden zal hebben met
mijn oprecht berouw, niet onderdrukken. Stel uw voorwaarden ; ik
neem ze blindelings aan. Op gevaar af van bij u door te gaan
voor verwaand, durf ik verklaren, dat u ongetwijfeld over me
tevreden zal zijn. Wat u echter besluit, ik waag 't u één verzoek
te doen. Laat mij een portret van u mogen bezitten als aandenken
aan de gelukkige dagen, die wij samen in Wiesbaden hebben doorgebracht. Morgen om drie uur zal ik de vrijheid nemen bij u aan
te schellen. Indien u mij vergeeft, dan schenkt u mij dit portret
eigenhandig. Zo neen, zal ik 't dankbaar aannemen van uw dienstbode en ... mij nooit weer aan uw ogen vertonen. Verdwijn ik dan
op uw verlangen en om uwentwil, in moeilike omstandigheden zal
u nimmer te vergeefs een beroep doen op:

Uw U blijvend toegenegen
HENRI RAVENS.

Met opgewekte tred, als gold het anderen voor te zijn, bracht
Ravens deze brief zelf, eer het daagde, naar Irma's woning;
langzaam, als bedrogen in een verwachting, keerde hij naar
zijn hotel terug.
En toen hij, na een onrustige slaap vol dromen, waarin
zij hem aanhaalde en afstootte, uitlachte en liefkoosde, ver
in de morgen ontwaakte, met een zelfverwijtend bewustzijn
van schuld en een angstig week, maar toch genotvol verlangen, toen begon hij weer te luisteren naar de stappen in
de gang, die opklonken uit de doodse stilte. Bang bonsde
nu zijn hart, als zij galmend zijn deur naderden en een zucht
van verluchtiging ontsuisde de spanning van zijn borst, als
zij weg dreunden in de verte.
VI.
Toen er tegen kwart voor drieën brief noch boodschap
was gekomen, verliet Ravens zijn hotel en sloeg hij, zenuwachtig gespannen, de richting in naar Irma's woning.
De meid met het poney-haar deed hem weer open, liet
hem in de achterkamer en zei, dat mevrouw aanstonds zou
komen.

TO
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Dus wilde zij hem spreken 1
Verwachtende blijheid doorzong zijn gemoed, terwijl hij
rondkeek in het opschemerend vertrek, alle meubels en kleuren begroetend als oude, lieve bekenden.
Deze keer verscheen ze dadelik, gekleed in een zwart
blauw jakje druk bezet met vergulde knoopjes, dat op de
borst over een wit vest gelijk een jongensbuis was geopend.
Blank als ievoor rezen hals en hoofd uit de donkere stof;
mystiek als een diep woudmeer glansden de blauwe ogen;
tegen het dikke, kastanjebruine haar lichtten voorhoofd en
slapen van blauwdooraderde witheid. Op hoog gehakte
laarsjes leek zij groter dan gewoonlik en geen wijde plooien
verborgen van daag de slankheid van haar fieguur, de sierlikheid van elke beweging.
Nooit had zij hem bekoorliker geleken l Warmer dan ooit
te voren voelde hij zijn affeksie opgloeien in zijn gemoed
en op eens was 't hem, of al zijn gedachten wegsmolten in
een teerhartig medelijden met haar onervarenheid, haar hulpeloosheid, haar behoefte aan liefde.
Wederom was zij door de nauw geopende deur naar binnen
geschoven en wachtend daarvoor blijven staan ; nu echter
was hij in twee stappen bij haar, greep haar beide handen
en riep uit:
»Dus ... je vergeeft me
De druk van haar vingers was slap als voorheen ; maar
een glans van voldoening gleed over haar trekken en twee
kuiltjes beefden eventjes aan weerszijden van de flauw lachende
mond. Doch haar gelaat effende zich dadelik weer en de
blauwe kijkers blonken als koud metaal, toen zij, strak hem
aankijkend, met zware klemtonen ten antwoord gaf:
»Ja ... voor deze keer ; maar ... ik herhaal, wat ik eergisteren zei : vertrouw me, of ..."
Een zoen smoorde de rest van haar fraze.
»Spreek 't niet uit, spreek 't niet uit !"
Onhoorbaar lachend zag zij hem aan, als iemand, die een
griezelig verhaal is begonnen, waarvan zijn toehoorder het
slot niet durft vernemen.

VIJFTIG.

t1

Daarna zei ze:
> Kom,"
greep hem bij de hand, trok hem mee naar het boudoir, wees
hem een laag stoeltje aan en nam zelf plaats op de >chaiselongue" vlak voor het vuur.
Ravens blij voldaan gevoel deed hem even hopen, dat nu
Irma eens 't eerst zou spreken en iets harteliks zeggen om
hem tegemoet te komen ; doch gelijk altijd zweeg zij afwachtend stil.
Toen ving hij, aarzelend, haast verlegen aan:
»We hebben elkaar verleden niet goed begrepen. Naderhand heb ik dat ingezien. Ik geloof, dat ik niet eens mezelf
begrepen heb."
Zij trok haar mooie wenkbrauwen eens omhoog, greep een
vouwbeen van het lage tafeltje, dat hen scheidde en trommelde daarmede een poosje op de palm van haar linkerhand.
Daarop sprak ze erg eenvoudig, ja, veel te eenvoudig, met
afgewende blik:
»Ik heb ' me toch heus niet anders voorgedaan dan ik
ben ; ... maar ... jij hebt het kapelletje de vleugels uitgerukt ..."
en nijdiger, met een neerdrukkend gebaar:
> Het moest gedeukt, gepijnigd worden ... en dat was
wreed, heel wreed."
Nog altijd werd Ravens beheerst door zijn sentiementeel
mededogen. Die vrouw mag onvoorzichtig, lichtzinnig wezen
klonk 't in hem
slecht is ze niet. Wat anderen in haar
gefausseerd hebben, dat kan een man, die ernstig van haar
houdt, gemakkelik in het rechte spoor terugbrengen.
Zou hij die man wezen?
Hij hoopte 't zo vurig.
»Ach, je hebt gelijk ... Ik ben wreed geweest en onrechtvaardig. Ik wilde goed en lief zijn en ... Wat is een mens
toch een wonderlik wezen 1 Niet eens kan hij konsekwent
zijn. Het lijkt zo gemakkelik en 't is zo lastig."
»Vooral voor iemand, die ijdel is en jaloers. . Gelukkig
zie je dit nu zelf in."
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Ze lachte niet ; maar er was toch iets spotachtigs in de
blik, die ze, vluchtig opkijkend, hem toewierp.
Beter dan voorheen begreep Ravens, wat zij met die ijdelheid
bedoelde, en daardoor klonk zijn antwoord weer enigsins
geraakt.
» Nu ja ; ik geef toe, dat ik ijdel ben in de zin, die jij aan
dat woord hecht ; maar ... voor die ijdelheid valt toch wel
iets te zeggen. Als ik er voor bedank op één lijn te staan
met...."
»Begin je weer?"
»Neen, neen!"
Snel boog hij zich voorover om haar hand te kussen;
maar nu trof hem het grof-brede van haar pols en 't was
hem, of dit vlekte op de zuivere mooiheid van zijn gevoel.
Waarom toch ? Hij wist 't niet ; maar kon bij de vraag
niet stilstaan.
»Ik wilde maar zeggen ... wat ik je al eens meer heb
gezegd ... dat een affeksie voor mij altijd iets heel ernstigs
is geweest. Geloof 't toch ! Wat ik je geven wil, is veel
meer dan anderen je gaven. 0, ik spreek in 't algemeen.
Ik mag toch wel mijn gevolgtrekkingen maken uit 't geen
je me zelf hebt gezegd ! Niewaar ? Ik ben zo goed als zeker,
dat je nooit met een degelike man te doen hebt gehad.
Dat klinkt nu wel verwaand ; maar 't is 't toch waarlik niet.
Mannen, die iets anders willen dan een vrouw met mooie
woorden voor de gek houden, totdat hun egoïste begeerte
bevredigd is ... zulke mannen zijn met een lantaarn te zoeken.
Ik mag dus gerust aannemen, dat die anderen ...."
Voor de tweede maal sprak hij het woord »anderen" uit,
gedreven -- ondanks al zijn betere voornemens ----- door een
onweerstaanbare drang om haar te tonen, dat hij alles wist,
en voor de tweede maal deed de kalmte, waarmee zij de
afschuwelike klank liet wegsuizen, hem allerpijnlikst aan. Hij
had wel uit willen schreeuwen : word toch woedend, laat ik
toch eindelik eens presies horen, wat er in je omgaat!
Haar stilzwijgen verlamde hem weer. Opeens wist hij niet
meer wat hij zeggen wilde en stotterde:
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» ... ik bedoel ... als ik veeleisend ben, dan is 't niet ..
niet om misbruik te maken ; maar ...."
Eensklaps sprong Irma op, ging naar het venster toe en
maakte het koord van de jaloezie los. Rammelend rolden
de plankjes naar beneden.
»Vind je 't hier te licht ?"
»Dat niet; maar ... je kunt nooit weten ... Buren zijn
altijd nieuwsgierig."
Teruggekeerd naar de »chaise-longue" trok zij haar voeten
er op en lei ze 't hoofd neer in de holte van de schuin
oplopende leuning.
Weer kwam 't in Ravens op, dat die liggende houding
een aanbieding was ; maar hij vond het neergevlijde kopje
zo bekoorlik, dat zijn sentiementele stemming toch weerkeerde
en de kiemende gedachte als een vijandige lelikheid verstikte.
En nu ving hij aan haar uitvoeriger te vertellen van zijn
jeugd vol dartelheid, waarin zijn gevoelig hart elke grap in
een drama had doen einden, van zijn ernstig bedoeld huwelik
met het mooie begin en het ondermijnende verloop en van
zijn laatste hoop, zijn laatste roman, zijn laatste liefde.
Daarna roerde hij de vraag aan, of liefde wederliefde wekt
en toen haar antwoord beslist ontkennend luidde, hield hij
toch aan de mogelikheid in sommige omstandigheden vast.
Wie weet, of zij dat naderhand niet uit eigen beweging zou
erkennen ?
Zo kwam hij er van zelf toe haar een genegenheid te
schilderen, die even zeldzaam als voortreffelik zou zijn, niet
te vergelijken met wat anderen voor haar en zij voor anderen
konden hebben gevoeld. Dát was de liefde, waarvan hij
altijd had . gedroomd. Al doorpratend beklom hij argeloos
een hoog voetstuk, alleen om Irma er op te kunnen trekken
en in een veredelende atmosfeer van reine toewijding haar
te ontrukken aan haar besmettend verleden. 't Was, of hij
met zijn klinkende woorden de ontnuchterende gedachten in
zijn ziel wilde smoren en hun beider fantazieën zodanig
opzwepen, dat zij in de echtheid van hun illuzies wel zouden
moeten geloven.

'4
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Maar Irma hoorde in zijn ontboezeming iets geheel anders.
Zodra hij zweeg viel zij in:
»En nu vind je me lichtzinnig, je liefde niet waardig."
Hij schrok.
»Dat heb ik niet gezegd 1"
» Maar wel gedacht ... Nu ... helemaal ongelijk heb je
niet. Ik ben lichtgelovig en veel te goed van vertrouwen
en ook ... zwak ... geweest. Maar, daarom juist moet je
niet hard tegen me zijn en vooral ... me niet ... loslaten. Als je 't heus goed met me meent ... nu ... steun
me dan."
Wat er ook stuitends verscholen was in deze bekentenis
een bekentenis, die Ravens verlangd en toch maar voor
een deel verkregen had geen vurige liefdesverklaring had
hem meer in verrukking kunnen brengen.
Irma's woorden klonken hem tegelijkertijd als het eerste
vertrouwende ja van maagdelike lippen en als de bede om
mannelike bescherming van een mishandelde jonge vrouw.
Op de knieën naast haar neerzinkend lei hij zijn hand tegen
haar wang en streelde die met de schroomvallig sensuele
tederheid van een twintigjarige verloofde, die het voorwerp
van zijn verlangen veel te hoog stelt, om 't anders te durven
genaken dan met eerbiedige adorasie. Hij voelde, dat hij
haar verdedigen moest tegen een vijandige wereld en vond
er iets verrukkeliks in om harentwil de smaad van een lasterend mensdom te trotseren.
»Ja, steunen ; juist, dat wil ik je en daarom zullen we het
woord liefde niet weer uitspreken, eer je me door en door
hebt leren kennen en er zeker van bent, dat je evenveel en
even ernstig van mij houdt als ik van jou. En dan ...
Irma, wil je dan mijn vrouw worden ?"
Glimlachend, de ogen neergeslagen, had zij met haar fijn
gespitste vingers eerst zijn pols gestreeld, daarna dieper in
zijn mouw het blankere vel van de arm. Haar blik rees
niet op en haar antwoord bleef uit, terwijl het strelen van
haar vingers aanhield.
Doch nadat hij, angstiger vragend, herhaald had:
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»Irma ... wil je?"
zei ze zacht en aarzelend:
»Ik geloof wel, dat je 't goed met me meent. Nu ... ik
heb dan ook meer van jou verdragen dan van iemand
anders ... Je hadt me niet neer moeten drukken. Ik kan er
niet tegen en ..."
0, wat voelde hij zich slecht en berouwvol!
» Vergeef me, vergeef me ! Ik zal 't niet ... ik zal 't nooit
weer doen 1 Je hebt gelijk : het is verkeerd van me geweest;
maar ik was jaloers, weet je. Vind je dat heel slecht ? Ik
kan al niet meer buiten je. Als ik nu maar denken mag,
dat je eens echt veel van me zult houden ... van mij alleen
en meer dan ..."
»Noem je dat niet egoïst?"
»Neen, Irma, neen ; dat is niet egoïst 1 Ik verlang immers
niets meer voor me zelf. Belang te mogen stellen in al
wat jou aangaat : je kind, je werk, alles, alles ; helemaal
voor jou te mogen leven, dat is . . . "
»Zal je me dan nooit weer vernederen of plagen ?"
» Dat heb ik je al gezegd 1"
»Je zoudt er alleen bij winnen, dat ik me weer schrap
zette en hard met hard vergold."
»Ik wil niet hard zijn ; maar mag ik dan hopen, dat je
eens ... als 't nu blijkt, dat wij 't op den duur samen goed
kunnen vinden ... als je me echt hebt liefgekregen ... dat je
dan mijn vrouw zult worden ?"
Vreemd lachend keek zij hem recht in de ogen, richtte
zich met een schok overeind, stond van de »chaise-longue"
op en riep haast tartend uit:
»Wie weet 1"
Dovend als een rimpeling over effen glanzend water,
verkillend als een luchtstroom uit vochtige rotsspleet gleed
de teleurstelling over het warme schijnsel in Henri's gemoed.
Hij had iets heel anders verwacht. Voor een paar sekonden
rees het fantazie-beeld van Jans vriend weer in geest op en
was 't hem, of hij hoorde hoe koud luchthartig ze geweigerd
had die man te trouwen. Maar tegelijkertijd welde uit de
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duistere diepte van zijn ziel zijn angst voor het verlies van
zijn laatste bron van emosies, voor het levend-dood-zijn van
een oude dag weer met zulk een geweldige kracht omhoog,
dat aanstonds het lastige viezieoen taande en zijn geest nog
eens de oude argumenten afwerend opzweepte, om in zijn
droomleven te kunnen volharden en niet te vertwijfelen aan
de toekomst.
Hoe kon Irma nu al ja zeggen op zijn vraag, als hij zelf
de beantwoording afhankelik had gesteld van een nadere
kennismaking ? Haar uitroep was immers niets anders dan
logies en oprecht geweest.
Intussen had zij het kleine gouden horloozje, dat onder haar
jakje neerhing, omgekeerd en nu riep ze, als geschrokken, uit:
Zo laat al? Je moet weg, hoor 1 Mijn broer kan elk
ogenblik komen."
Al weer iets onaangenaams 1 Waarom moest hij voor die
broer uit de weg gaan ? Die broer, waarvan Jan had gezegd:
hij zet hoogst zelden een voet over haar drempel l Wilde zij
hem dan dwingen haar te wantrouwen?
»Je broer ?"
»Ja."
»Mag ik dan geen kennis met hem maken ?"
Ze lachte haast luid, zo grappig vond zij het denkbeeld.
» Nu ? ... Hier ? Dat zou al heel verkeerd zijn. Ik moet
hem eerst langzaam prepareren. Je kent hem niet. 0, dat
is zo'n rare 1"
Ravens berustte en, nogmaals zijn, handen op haar schouders
leggend, met een terugkeer van zijn heerlik beschermend
gevoel, vroeg hij:
»Maar wat ik je voorstelde, vind je dat goed ? Zal 't
tussen ons ernst, heilige ernst zijn ?"
Nogmaals sloeg zij de ogen neer.
»Je weet nu dat ik zwak ben. Ik vind dus alles goed ...
als je me maar niet meer hard valt."
»Neen, neen ; ik zal je niet hard meer vallen 1 Denk toch
niet, dat ik je plagen wil 1 Wat verlang ik anders dan goed
en lief voor je te mogen zijn ? Ik wil je liefhebben, Irma,
;
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altijd ... levenslang je liefhebben, maar ... ernstig, zie je
heel ernstig 1"
Ze zei niets en bleef naar de grond kijken.
»Irma, heb je nu geen enkele lelike gedachte meer van
me? Is alles tussen ons nu ... zooals ik 't wens?"
»Ik geloof 't wel."
Ondanks al zijn bespiegelen was Ravens nog niet tot het
inzicht gekomen, dat zijn oprechte begeerte om hun verhouding te veredelen door een ernstig elkander-gelukkig-willenmaken zijn verlangen niet had gedood om nog eenmaal
willoos te bezwijken voor een overmachtige verleiding. Niets
had hij heerliker gevonden dan te mogen zien, te mogen
voelen, dat ondanks zijn vijftig jaren, zijn koel verstand nog
het onderspit moest delven in de strijd met zijn warm hart
en zijn vurig begeren. Hij wilde vallen als een vrouw door
passie meegesleept, verblind, waanzinnig gemaakt en gelijk
een vrouw 't aan een man zou verweten hebben, zo verweet hij 't aan Irma, dat zij hem nu niet aangreep, om de
hals viel en dwong tot hetgeen hij zeide niet te willen.
En omdat hij dit niet van zich zelf begreep, vatte hij ook
niet waarom haar toestemmend, maar koud uitgesproken
laatste antwoord hem nog meer teleurstelde dan de vorigen.
Gegriefd liet hij haar eensklaps los ; doch nu vroeg zij op
haar beurt:
»Vind je 't verkeerd me nu al een zoen te geven ?"
Ogenblikkelik vlamde hij weer op en, haar hoofd tussen
zijn handen nemend, kuste hij haar tweemaal vlak boven de ogen.
»Neen, mijn liefste, neen 1 Zeker niet P'
Nu viel 't haar in, dat zij nog geen woord hadden gewisseld over het doel, waarvoor hij heette te zijn gekomen.
»En mijn portret 1 ... Wil je er een uitkiezen ?"
Zijn hand grijpend trok zij hem terug naar de grote achterkamer; maar hier aangekomen riep zij uit:
»Neen, toch niet ; ik weet beter. Ik • zal een nieuw portret laten maken .. , expres en alleen voor jou. Is dat goed ?"
»Uitstekend 1"
Tot dank en afscheid tevens omklemde hij haar beide
. , .
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handen ; maar hoewel zij geen poging deed hem te weerhouden, viel 't heengaan hem zwaar.
»Irma ... mag ik niet eens komen eten ? Van daag bijvoorbeeld ?"
Geen spier van haar gelaat vertrok.
»Vind je dat nu wel goed?"
» Neen, neen ; je hebt gelijk."
't Was, of 't hem plotseling weer tot een genot werd zich
krachtig te kunnen tonen, vol mannelike zelfbeheersing. Nog
eenmaal kuste hij haar op het blanke voorhoofd, fluisterde
daarna zacht, zenuwachtig:
» Tot morgen,"
en ging, zonder om te zien, haastig heen.
VII.
In het leven, dat Ravens de volgende weken leidde, vond
hij aanvankelik een ongewone bekoring. Hij verbeeldde zich
nooit te voren een liefde zo kalm en toch zo innig te hebben
genoten.
Sedert hun ernstig onderhoud had hij zijn broer maar één
keer op straat gesproken.
Ongeneigd meer woorden over mevrouw den Exter met
hem te wisselen, had hij zijn gezelschap vermeden en Evelien
in de late namiddaguren bezocht, wanneer er weinig kans
bestond de dokter t'huis aan te treffen. Op een van die bezoeken had zij hem nogmaals ten eten genodigd ; maar in haar
erkenning, dat Jan op een vierde persoon aan tafel niet gesteld was, had hij gemakkelik aanleiding gevonden zich met
een vriendelike dankbetuiging voor goed van haar invietasies
af te maken.
In hun gesprek op straat had Jan hem toegevoegd:
»Ik heb nog eens rijpelik over je toestand nagedacht. Weet
je, wat je doen moest ? Trouw. Trouw met een fatsoenlike
vrouw van vijf-en-dertig à veertig jaar. Je kunt de eenzaamheid
niet langer dragen en je zoekt huiselikheid. Al weet je 't zelf
niet, dat is de kern van 't geen er bij je omgaat."
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Natuurlik had hij over die raad zijn schouders opgehaald.
Moest hij, die altijd liefde had gezocht, die meende, dat liefde
alleen aan het leven waarde kon geven, een huwelik uit berekening gaan sluiten, omdat hij negen-en-veertig jaar oud was?
Ba, welk een slot zou dat zijn !
Toch kon hij Jan in zoverre gelijk geven, als hij nooit te
voren huiselike gezelligheid zo op prijs had gesteld als tans.
In dit opzicht viel 't niet te loochenen, dat zijn smaak was
veranderd, en nu hij die smaak er meer in harmonie mee
voelde, kreeg hij ook meer vrede met zijn leeftijd. Des te
beter gelukte hem dit, wijl hij zich toch nog jong voelde
en zijn onvoldane affeksie als een jeugdige gloed in zich
waarnam.
Zo dikwijls hij dan ook, tot Irma gaande, weer dacht aan
de getrouwde mannen in hun huizen, wier emosieloze sleurbestaantjes hij een ogenblik benijd had, was 't hem, of hij niet
alleen hun geluk nu vermeesterde, maar tegelijkertijd over hen
trieomfeerde door het veel rijkere, veel kleurigere van het zijne.
Zijn morgens besteedde hij aan lange wandelingen, die
hem tot een groot genot waren door het denken aan dit
geluk en zijn vrije avonden bracht hij door in de schouwburg
of in de leeskamer van de Witte.
Irma had hem toegestaan om-de-andere-avond bij haar
aan te bellen, en hoewel daar de uitdrukkelike verklaring
mee gepaard was gegaan, dat zij zich door deze afspraak in
't minst niet gebonden achtte, vond hij haar meestal t'huis
in gezelschap van Annaatje. In de regel kustte hij haar bij
aankomst de hand. Dat mocht de kleine wel zien. Verlangde zij nu, dat hij vertrok, eer het kind naar haar bedje
ging en daar begon zij mee —, dan begeleidde zij hem
tot in de gang en gaf hij haar daar een afscheidskus op het
voorhoofd. Zo gebeurde 't de eerste avonden. Maar nadat
't eenmaal voorgekomen was, dat Annaatje al vroeg over
slaap had geklaagd en naar boven was getrokken, bleef hij
elke volgende avond wat langer met Irena alleen en dan
kwam 't wel voor, dat hij haar kustte op de wang.
Als zij nu die kussen ontving met een onbewegelikheid
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van houding en van neergeslagen ogen, die hij uit kon
leggen als het stil savoereren van een genotvolle senzasie;
als zij aandachtig naar zijn woorden luisterde, zonder de kracht
van, zijn hoogdravende of sentiementele frazen door een ontnuchterende opmerking te ontzenuwen ; als zij hem eens
koesterde met een strelende blik uit haar fluwelen kijkers,
of aaide met een genietend wrijven van haar fijne vingers,
dan bruiste zijn verliefdheid zo heerlik omhoog, dat hij,
zwijmelend verjeugdigd, als een sober man na een paar
glazen Champagne, weer in de volheid van zijn illuzie geloofde en opnieuw de zaligheid kende van het verlangendnog-respekteren, van het afgodies-zich-vereerd-wanen, van het
optrillen-tot-hogere-en-hoogste-extaze.
Dan genoot hij weer eens dat haast vergeten gevoel uit
zijn jongelingsjaren, dat 't hem was, of hij van binnen enkel
goud licht werd, en of er in die glans iets, iets onbeschrijfbaars hij noemde 't zijn eigenlik ik, de kern van zijn
wezen lachend en jubelend ronddartelde en opsprong. Soms
was 't hem zelfs, of hij de klanken niet in kon houden, of
de dartelheid naar buiten drong en moest hij op eens wat
zingen, danste hij plotseling als een dwaas kind door de kamer
rond. En als zij hem dan met haar onhoorbare lach, op
haar gewone, kalme toon had toegevoegd:
»Wat ben je toch een ongewoon mens ; zo verbazend
ernstig en zo kinderlik koddig tegelijk."
... dan kon hij 't niet laten haar eensklaps aan zijn hart
te drukken en haar te danken, omdat zij hem zo gelukkig
maakte, zo onuitsprekelik gelukkig.
Die avonden eindigde hij meestal met haar te vragen hem
iets moois voor te spelen en dan ... terwijl hij toeluisterde,
naast de pieano -haar bekoring indrinkend met zijn ogen en
zich herinnerend, dat hij weinige ogenblikken geleden naast
haar gezeten had met haar kind op zijn schoot ... doorlachte hem een blij verbazen over zijn geschiktheid om huisvader te zijn.
Hoe gek, dat hij voorheen zo bang was geweest voor de
dufheid en de gebondenheid van zulk een bestaan 1
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Was een leven zonder banden niet veel duffer ? Voerde
dat niet onvermijdelik tot volkomen onbevredigheid?
Lokte het vooruitzicht om dag aan dag, immer-door, in
deze warm-lichte, huiselike gezelligheid voor haar en voor
Annaatje lief te mogen zijn, hem niet aan als de heerlikste
vulling voor zijn leeg leven, als het enige, maar ook wisse
middel om de afschuwelike wegslijting van de ouderdom niet
te bemerken?
En dan ook met haar op reis te mogen gaan, nog eens
te mogen ronddwalen door al de mooie streken, die hij kende
en waar hij bij elke schrede, met zijn liefelike soeveniers iets
terug dacht te zullen vinden van zijn jeugd, die hij er genoten had ... o, wat zou hij nog genieten, wat zou hij nog
zalig gelukkig zijn i Maar al gauw zweefden er raadselachtige momenten aan,
die, als grauwe wolken-flarden op effen hemelsblauw, vlekten
op de rustige glans van zijn lichtend geluk.
Eerst waren ze heel vluchtig. Dan kreeg hij op eens
net als vroeger
een onverklaarbare, zelfs-niet-onder-woordente-brengen, onaangename indruk.
Op zulke ogenblikken was 't, of er plotseling een nieuw,
rul-scherp licht over Irma heengleed en haar helemaal doordrong, een licht, dat alle geheimzinnige bekoorlikheid van
haar weg helderde en koud-bleek hem bleef tegenstralen uit
haar ogen. Een ontnuchterende kilheid doorsijpelde dan zijn
voelen en zijn denken ; onwillekeurig zocht zijn blik de afgesleten naden in het tapijt, de vetvlekken op de deuren, de
barsten in het plafond, de stofpluizen onder de meubels en
onderwijl voelde hij zijn kleurige liefde verleppen gelijk een
bloem in een benauwd giftige balzaal-atmosfeer.
Na een dergelik samenzijn kreeg hun afscheid altoos iets
gedwongens en onvoldaans. Dan had hij het verlangen om
van haar weg te komen en alleen te zijn al te lang en te
heftig in zijn gemoed voelen opleven, om voor zich zelf het
gemeen leugenachtige te kunnen verbloemen van de lief
klinkende woordjes, waarmee hij haar dankte voor die avond
en zijn verlangen betuigde naar het volgend wederzien. En
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in het besef van zijn gehuichel vroeg hij zich dan af, of ook
zij haar lieftalligheid niet veinsde en maar gauw een dag en
uur vaststelde, om voorlopig van hem bevrijd te kunnen
zijn.
Die nare indrukken hielden maar kort stand ; hij schreef ze
op rekening van zijn naderende oude dag. Hij was moe
geweest, anders niet. Meestal taanden zij van zelf en losten
zich dan op in een berouwvol medelijden, dat tegen de
volgende bijeenkomst zijn liefde hoger dan ooit deed opvlammen
en warmer dan ooit deed stralen. Maar dan gebeurde 't niet
zelden, dat Irma, zodra zij alleen waren en soms midden in
een gesprek, plotseling van haar stoel opsprong, naar de
sofa ging en daar achterover op neer viel, met de armen
onder het hoofd gekruist en de ogen half gesloten.
Op zo'n ogenblik schoten hem Jans woorden te binnen:
»Je hadt haar gemakkelik binnen de vier en twintig uren
tot je maitres kunnen maken. Als ze 't niet belachelik vindt,
dat je dit niet gedaan hebt, dan vindt ze 't toch stellig onaangenaam. Je hebt er zeker sentiement bij gehaald ?"
Vervloekte gedachte 1
Ja zeker, hij had er sentiement bijgehaald 1 Hij was toch
geen kwajongen meer, die nog behoefte had aan ... een meid.
Had zij hem dan nog altijd niet begrepen ? Verlangde ze ook
met hem niets meer dan een banale »liaison" als met ...
die anderen?
Waarom had ze dan gezegd : laat me niet los?
Uit zuivere koketterie ?
Het ontging hem volkomen, dat Irma niets anders deed
dan in de liefdeskomedie onbewust door hem geknutseld, de
rol spelen, die hij zelf haar opgedrongen had. Ze vond die
rol wel aardig, omdat ie zo ongewoon voor haar was ; maar
zij bleef 'm toch voelen als een rol en hun gehele verhouding
als een komedie. Werd de begeerte haar dus te machtig, of
sleepten zijn woorden haar te veel mee, of verveelde haar
het spel, dan viel zij er uit en zegevierde haar natuur, die
genot en genot alleen begeerde.
Ook na zulke avonden was hun afscheid niet liefelik teer
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of opgewonden hartstochtelik en ging Ravens heen met die
andere nare gewaarwording van niet begrepen, niet gewaardeerd te worden in zijn oprecht streven om hun liefde tot
iets heel moois, iets heel ernstigs te maken, zijn leeftijd en
haar moederschap waardig. Ook dan voelde hij zijn affeksie
verleppen gelijk een bloem en toch mocht ze niet verleppen:
ze was immers de laatste bloesem van zijn hart.

Ondertussen groeide langzaam in de duistere diepte van
zijn ziel zijn wantrouwen aan.
Wel hadden Jan's zwart glanzende woorden hun lichtkracht
verloren in het vroliker gekleurde schijnsel, dat weer over
zijn gedachten lag uitgebreid ; maar verdwenen waren zij toch
nog niet en bij de geringste versombering van zijn denken
doemden zij telkens weer spookachtig-dreigend in hem op.
Nu had vroeger dit wantrouwen zeker zijn liefde kunnen
aanzetten tot de hevige passie-opbruisingen, die in jaloerse
naturen als onvermijdelike reaksies volgen op de perieoden
van neerdrukkende angst ; maar deels door zijn leeftijd, deels
ten gevolge van Jans mededelingen kwam zijn hele gemoed
in opstand tegen de mogelikheid van in dit geval jaloers te
zijn. Hij voelde te goed, dat Irma niets meer voor hem
betekenen zou, zodra hem het flauwste bewijsje gewerd van
door haar op één lijn te worden gesteld met een vroegere
of gelijktijdige aanbidder. En juist daarom zocht hij niet
naar zo 'n bewijs, hoewel zijn jaloerse aard hem er toe
scheen te moeten dwingen ; juist daarom werd elke nietigheid,
die ondanks zijn niet-willen-twijfelen toch zijn argwaan prikkelde, hem tot een telkens-vlijmender foltering.
Was 't in de beginne al eens gebeurd, dat hij voor niets was
gekomen, of zelfs afgewezen met een »belet", zijn redenering
had over zijn teleurstelling gezegevierd en uitgemaakt, dat
Irma zeer verstandig hun verhouding niet prijs wilde geven
aan de kwaadwillige uitlegging van een onverschillig famielielid
of zogenaamde vriendin. Maar allengs kon hij het ver-
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moeden niet meer smoren, dat zij belet gaf om van jonger,
prettiger gezelschap te kunnen genieten en meende hij zelfs
spot te lezen in de brutale ogen van de meid met het
poney-haar.
Nadat Irma hem een paar maal elders zooals in Pulchri's
» rendez-vous" had gegeven, begon hij zich in 't hoofd te
zaal
zetten, dat zij vrij wilde zijn daarvoor of daarna en ging hij
zijn hersens aftobben om te doorgronden, waarom zij juist
dit uur en deze plaats had gekozen.

Op een avond, dat zij met Annaatje
voor wie hij al
een vaderlike genegenheid koesterde en dikwijls speelgoed
en lekkers meebracht huiselik gezellig als mensen, die
reeds jaren gehuwd zijn, in de voorkamer om de grote
eettafel zaten, hoorde hij op eens het kind een vergelijking
maken tussen hem en een meneer van gisteren.
Hij vroeg geen verklaring, te duidelik gevoelend hoezeer
zijn wantrouwen in strijd was met zijn geloof in Irma's bede
om steun en verheffing. Toen zij echter ongevraagd vertelde,
dat die zogenaamde » meneer" de horloozjemaker was geweest,
hoorde hij zich denken : dus beseft ze wat er omgaat in mijn
ziel en als ze dit beseft, wat stelt ze dan weinig prijs op
mijn vertrouwen.
Diezelfde avond opperde hij het plan om het aanstaande
Sint-Nikolaas-feest met hun drieën te vieren,
Irma had er in 't geheel geen lust in.
»Zo 'n oudbakken tradiesieoneel feest 1"
» Voor ons ; maar niet voor Anna."
»Die kan 't best alleen vieren."
»'t Zal haar toch niet hinderen als ik er bij ben."
»Och, neen ; op Sint Nikolaas niet."
'Maar waarom niet ?"
» Omdat ... omdat ik dan alleen wil zijn met het kind
Doe me nu het plezier er niet meer op aan te dringen.
't Is misschien een gril ; maar , .."
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Zij voltooide de fraze niet en hij liet de zaak rusten ; maar
toen hij op straat was, vroeg hij zich af, of zij soms geschenken
verwachtte, die zij liever voor hem verborgen hield.
Zou die gedachte nu alleen het gevolg zijn van Jans
onmenskundig harde aantijgingen, waartegen zijn verzwakt
gevoel van vijftig jarige niet meer bestand was?
Of had hij toch werkelik reden ... moest hij inderdaad
toegeven ... kon alleen iemand, die niet verkoos te zien,
loochenen .... ?
Dwaasheid 1 Als Jan niets had gezegd, zou 't niet in
hem op zijn gekomen haar te verdenken.
Verdenken ... ? Neen ; maar dat hij haar soms heel weinig lief
en teer vond ... dat dagtekende toch al van voor Jans wenken.
Ook was 't geen verbeelding, dat zij elke avond haar aandacht iets langer op een werkje samentrok, terwijl dan noch
haar kijken, noch het uitstrekken van een hand, noch enige
andere beweging van een begeerte getuigde om hem naast
zich te weten, om dicht bij hem te zijn, om in aanraking
met hem te komen.
En het naarste was, dat hij dan zelf zo leuk werd en in
zijn onwillekeurig observeren altijd iets hinderliks moest ontdekken.
Nu eens was 't een slordigheid in haar toilet, dan weer
een telkens weerkerende onaangename wending van hand of
hoofd, eenmaal zelfs een toenemende gelijkenis met het terugstotende portret van haar moeder. Natuurlik kon zijn ontstemrning haar niet ontgaan ; soms deed hij zelfs zijn best
haar die ter dege te laten merken.
Vroeg zij nu, wat hem scheelde, dan maakte hij wrevelige,
gezochte aanmerkingen, of gaf hij algemene pessiemistiese beschouwingen over het leven en de liefde ten beste en ontspon zich doorgaans een even overdreven als bitter gesprek.
Zweeg ze, dan vond hij haar onverschillig, harteloos, koud
en ging hij stil aan het vergelijken.
Dan zag hij de vrouwen weer, die hij vroeger had liefgehad, dan voelde hij de verrukking nasidderen, waarmee zij
zijn ziel hadden doortrild, en dan voelde hij dat daarnaast
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de emosies, die hem aan Irma bonden, opgeschroefd waren
en toch nog zwak. 0, wat waren die anderen lief geweest
in hun eenvoudig aan-niets-anders-denken dan aan hem, naarniets-anders-verlangen dan naar hem, in hun zaligheid van
hem weer te kunnen geven de zaligheid, die hij schonk
Tot hen had hij van geen trouwen gesproken ; zij hadden
't ook niet verwacht. Verschillen van stand en andere omstandigheden hadden zelfs de gedachte aan een huwelik niet in
hen doen opkomen. Maar juist dat : dat zwijgend afstanddoen van alle maatschappelike gelukswaarborgen zonder de
bijgedachte aan een vrijheid, om onbevredigd door één genot
zich schadeloos te kunnen stellen door meer dan één, bewees
dit niet hoe echt, hoe intens, hoe onbaatzuchtig, hoe overweldigend veel zij van hem hadden gehouden ?
Ennu?....
» Ce n' était pas du tout ca," had Irma van haar eerste
man gezegd. Zou 't nu zin beurt worden die woorden te
uiten ?
Na zulke overdenkingen klonk 't hem haast prettig in de
oren, als zij hem gedurende een paar dagen niet verlangde
te zien.
Maar juist alweer, dat hem dit zo klonk en dat hij, naar
zijn hotel teruggekeerd, in de eenzaamheid van zijn banale,
uitgewoonde kamer iets vrij's en gezelligs vond, juist dit
stemde hem zo wrevelig en zo diep melankoliek.
Hij besefte te goed, ,dat zijn behoefte aan liefhebben, die
hem dierbaar was als aan de diabetes-lijder de honger, waarvan hij de herstelling wacht voor zijn zinkende krachten, toch
op den duur niet bestand zou zijn tegen de nawerking van
Jans onthullingen en de ontnuchterende macht van zijn eigen
onwillekeurige observasies. Wat was er toch in hem gevaren,
dat hij 't niet meer laten kon zo te pluizen en te rafelen
aan zijn geluk ?
Werd in Irma's bijzijn zijn liefdesbehoefte hem ten slotte
toch nog wel de baas, weg van haar overkwam 't hem van
zijn • huwelik als van iets weerzinwekkends te gruwen.
Dan voelde hij zich als een bergstijger, die te laat zijn
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tocht heeft ondernomen en nu halfweg de spits al bang
wordt voor de verschrikkingen van de nacht op zijn terugkeer.
Dan stuitte 't hem, dat hij aanstonds in haar bijzijn moest
gaan veinzen met woorden, blikken en kussen.
Dan zon hij op een vlucht naar het Zuiden, naar een
warm, zonnig land, waar hij niemand zou kennen en waar
geen impressies van welken aard ook zijn gemoedsrust meer
konden verstoren.

En niet alleen stompte haar bekoring voor hem af; maar
er kwam zelfs ergernis voor in de plaats.
In zijn ijver om haar een nieuw leven te doen beginnen,
dat haar tot een nieuw mens zou maken, had hij er al gauw
op aangedrongen, dat zij de neergelegde pen weer op zou
vatten en een degelik werk op touw zetten. Zij had er in
toegestemd en tot tema genomen : een jong meisje wordt
verliefd op een getrouwde man en pleegt zelfmoord, omdat
haar genegenheid onbeantwoord blijft. Reeds dit onderwerp
was Ravens niet naar de zin geweest ; maar zo dikwijls zij
over de uitwerking er van begon te praten, groeide zijn ontevredenheid tot boosheid aan. Deze boosheid uitte zich in
een tegenspraak van al haar gevoelvol klinkende stellingen
over behoeften, rechten en plichten van het hart en nu vatte
hij maar niet, wat hem noopte voor haar gefingeerde novellen
zo anders te spreken dan voor hun levende roman. Eindelik
stootte hij eens in een tijdschrift op de fraze : wanneer een
schrijver de moraal van zijn kunstwerken in zijn eigen leven
buiten toepassing stelt, dan slaat die moraal hem in het aangezicht. Toen was 't hem, of er over zijn boosheid een
licht opging en meende hij te beseffen waarom hij uit Irma's
mond veel liever gehoord had een hartstochtelik warme,
zuiver sensuele liefdes-opvatting dan een eteriese, die van het
lichamelik genot als van een onrein element was gezuiverd.
En 't was uit dit besef, dat zijn ergernis voortsproot. Het
werd hem nu al te duidelik, dat zij altijd komedie speelde.
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Had zij dit alleen gedaan om hem in te nemen, ongetwijfeld
zou de misleiding genade hebben gevonden in zijn ogen.
Nu 't hem bleek, dat zij er in de eerste plaats zich zelf mee
wilde foppen, kreeg hij lust haar toe te snauwen : heus, Irma,
je moest niet proberen je zelf en mij wijs te willen maken,
dat liefde altoos zo 'n reine zielevreugde is.

En toch was er nog steeds zo weinig nodig, om hem op
eens weer het gevoel te geven van een warm lichtend verliefd-zijn vol medelijdende vergevensgezindheid en beschermend
neerziende hoogheid.
Keken haar grote, blauwe ogen hem weer eens lief kozend
aan, streelden hem weer haar zachte vingers, voelde hij
onder zijn lippen weer het koele satijn van haar hand, dan
doorweekte hem op nieuw zijn heerlike sentiementalieteit, dan
trilde zijn herinneringsvol verlangen weer als een zwijmeling
in hem op, dan besefte hij alleen nog, dat hij liefhad, verrukkelik lief had net als voorheen.

Het portret was gekomen ; maar onmiddellik door hem
afgekeurd. Het geleek, o, ja ; maar zo keek zij immers nooit.
Neen, ze moest nog eenmaal pozeren, of liever : niet pozeren.
Ze lachte even om deze woordspeling en vroeg, ongewoon
schuchter tot hem opziende, haast angstvallig:
»Vind je heus, dat ik pozeer ?"
Meer dan de bezorgde toon, waarop die vraag was geuit
en de ootmoedige blik, welke 'm had vergezeld, was er niet
nodig geweest om hem geheel te vertederen,
Haar bleke hoofd tussen beide handen nemend keek hij
lang diep in haar ogen neer, als zocht hij daarin het gloeiende
liefdeleven te ontdekken, waaraan hij zijn eigen, telkens
dovend vlammetje brandend zou kunnen houden.
Maar wat zeiden die ogen?
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Konden ze liegen ? Ze waren zo mooi ...
Nog eenmaal doorsidderde hem een hoopvol vertrouwen.
»Neen, neen ;" riep hij uit, »'t is geen verwijt. Je weet:
zelden is een man tevreden met het portret van de vrouw, die
hij echt lief heeft. Irma ... heb je mij nu ook ... echt lief?"
»Ik dacht, dat we niet meer over liefde zouden spreken."
» Voor een poos ; maar dan ... dan zou je me immers
zeggen ..."
»Wat?"
»Of je me liefhebt."
»Ben je bang, dat ik van een ander houd ?"
Het »wat" had zijn opwinding reeds doen bedaren : de
laatste weer-als-altijd-ontwijkende, kokette, ja misschien bedriegende fraze ergerde hem zelfs weer.
VIII.
De vierde Desember zou Ravens vijftig jaar oud worden.
Voor de tweede ontving hij een uitnodiging om bij een oud
vriend te komen eten.
Dit was de derde invietasie van dien aard, welke hem sinds
zijn terugkeer gewerd ; voor de beide eersten had hij bedankt;
deze nam hij aan, wijl ook Irma was gevraagd.
Zij waarschuwde hem, dat er tot haar grote vreugde gedanst zou worden. Hij vond dit minder aangenaam en noemde
er zich te oud voor.
» Te oud ? Maar te Wiesbaden hebben we toch samen in
de »Kursaal" gewalst."
»Nu ja ... daar ... dat éne toertje."
»Wie daar één toertje kan dansen, kan er hier toch wel
meer voor zijn rekening nemen."
» Neen ... dat is ... Om je de waarheid te zeggen : ik zou
't niets plezierig vinden, als je met anderen danste. Ik begrijp, dat je voor mij geen uitzondering kunt maken en dus ..."
»Dus zou je willen, dat ik in 't geheel niet danste. Hoor
eens, Henri, dat is onzin 1 Dansen is een van mijn grootste
genoegens ... Ik dans haast nooit meer en dus ..."
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» Zou je 't dan niet willen laten, als ik 't je vriendelik vroeg."
Stug klonk het antwoord:
» Neen."
»Laten we er dan maar niet meer over praten."
De weigering had hem zeer gedaan ; maar hij voelde ook,
dat zijn verzoek onredelik was geweest.
In het dansen op zich zelf stak toch geen kwaad.
Na dit gesprek dacht hij er ernstig over nog ter elfder
ure, onder 't een of ander voorwendsel te bedanken ; doch
er was iets in hem
een mengelmoes van nieuwsgierigheid,
jaloezie en zelfkwellingslust
dat hem juist naar die dansavond heen dreef.
Het dienee zou een schitterende afdoener zijn ; dat wist
iedereen. Alle vrienden en kennissen van den huize, onverschillig of zij bij elkander pasten en van dansen hielden of
niet, waren genodigd. Zij zouden lekker eten en goede wijnen
krijgen ; mooie, ruime salons en een onvermoeide pieanist
werden ter beschikking gesteld. Veel verder gingen de zorgen
van gastheer en gastvrouw echter niet. Zij wilden zich wel
een ogenblikje met ieder bezighouden ; maar dachten er niet
aan moeite te doen om de algemene vrolikheid te bevorderen.
Van daar op hun feesten altijd een zekere gedwongenheid,
die de mensen in groepjes bijeenhield en een verbroedering belette.
Toen Ravens tegelijk met een zeer jong echtpaar binnentrad, trof hij in de rode, hel verlichte achterkamer behalve
gastvrouw en gastheer pas een tiental genodigden aan, die
in een wijde sirkel geschaard, argwanend rondglurend, met
gemaakte lachjes hun gedempte gesprekken begeleidden.
Irma was er nog niet ; maar nauwelijks was hij voorgesteld,
of zij verscheen in het lichtgroen en zeer laag gedekolleteerd.
Zij was natuurlik niet de enige, die een blote hals en blote
armen vertoonde ; toch gaf haar toilet Ravens dadelik aanstoot
en verbeeldde hij zich, dat de meeste heren -- die haar zo
stijf begroetten -- iets dergeliks ondervonden.
De japon zat ook slecht en de kleur stond haar niet. Hij
vond haar armen te mager, haar boezem te weinig gewelfd
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en voelde, dat de iedeale bekoring van haar ogen verfletste
door het brutale glanzen van zoveel vlees. 't Was hem, of zij
zich, nu aanbood aan iedereen en een jaloezie van alle mannen, een jaloezie, die hij zelf allerbespottelikst vond, knaagde
in hem op. Veel liever zag hij haar in het blauwe jakje met
vergulde knoopjes ; dan had ze wel iets kokets, maar toch ook
»lady-like's."
Na de eerste begroeting sprak hij haar niet aan. Hij durfde
't niet, en toen de gastheer hem verzocht Mevrouw den Exter
naar tafel te willen leiden, schrok hij.
Zou zij ....
Het »mag ik het genoegen hebben" kwam zo deftig over
zijn lippen, als bood hij zijn arm een geheel vreemde aan en
zonder een woord te uiten voerde hij haar naar de plaats,
waar de kaart lag met haar naam.
Zodra iedereen plaats had genomen, gleed zijn blik snel
langs de dubbele rij van om-de-andere een witgeborste mannebuuste en een bleek-roze, uit-kleurige-zij-oprijzend vrouwelijf,
om een antwoord te zoeken op zijn vermoeden, dat Irma de
hand in hun plaatsing had gehad ; maar de gezichten monsterend
moest hij erkennen, dat voor zover hij kon nagaan --- een
stipt-in-acht-nemen-van-de-vormen van zelf tot deze uitkomst
had geleid. Ten overvloede vroeg hij 't haar rondweg en
als zij leuk-beslist ontkende, bewerend met de gastvrouw niet
intiem genoeg te zijn om zo iets te durven vragen, vond hij 't naar
haar te moeten geloven ; maar was hij tegelijkertijd gerustgesteld.
Ondertussen meende hij herhaaldelik te zien, dat men hun
naast-elkaar-zitten oplette en er over sprak.
Verbeeldde hij 't zich misschien maar?
Hij kwam tot geen besluit, maar bleef zich gezjeneerd voelen.
Irma at haast niets en dronk weinig van de tafelwijn;
daarentegen sloeg zij geen van de fijnere wijnen over en
ledigde zij haar glas Champagne, zodra 't was gevuld. Allengs
kregen haar bleke wangen en haar oren een mat rode tint,
begonnen haar ogen scheller te lichten, haar wenkbrauwen
te rijzen en werd haar spreektoon hoger en luider. Van haar
bijna voorname onaandoenlikheid met de kalm ingetogen
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oogopslag, de sierlik lenige bewegingen en de bedwongen,
onhoorbare lach was al gauw geen spoor meer over. De
wendingen van hoofd en arm werden schichtig en ongrasieëus,
de rondzwervende blikken driester, haast uitdagend en overmoedige schetterláchjes schaterden haar keel uit, tussen haar
slap-vaneen-wijkende lippen door.
Nog nooit had Ravens haar zo aanschouwd. Hij vond,
dat zij zich aanstelde en het ontstemde hem erg, dat zij zich
juist van daag en op deze manier zo buitengewoon amuzeerde.
Haar luidruchtigheid maakte hem treurig, bang, geërgerd en
hij verwenste de knecht, die haar telkens weer inschonk.
Toen eensklaps haar stem biezonder scherp uitklonk boven
het- algemene rumoer, voelde hij zich blozen en onwillekeurig
gluurde hij rond, om te zien, of ook anderen haar bleven
gadeslaan.
Dit scheen gelukkig niet het geval te zijn.
In het gegons, dat hij op eens ongewoon duidelik om zich
heen waarnam, leek ieder tweetal hem veel te veel met
elkander bezig en op de dwaas glimlachende gezichten las
hij alleen aandacht voor de gelegenheid om een klaargemaakte
opmerking te plaatsen.
Haar glas uitdrinkend had Irma zijn rondkijken gezien.
Toen zij haar waaier weer had omvat, tikte zij er Ravens
eerst mee op de vingers, toen op de wang, breidde daarna
de struisveren breed voor haar mond uit en fluisterde hem
toe, terwijl haar ogen folater lichtten:
»Bijna vijftig en nog een kleur 1"
Ravens trachtte zich met een gekheidje van ' de zaak af te
maken ; maar toen zij 't even uitgilde om een dubbelzinnigheid,
die haar bij ongeluk ontsnapte, was 't hem, of de klanken
smoorden in zijn keel, en keek hij beschaamd op zijn bord
neer, als was hij reeds aansprakelik voor haar daden en
haar woorden.
Zijn niet-antwoorden deed haar aandacht afdwalen ; een
ogenblik later had zij zich met een dartele interrupsie in het
gesprek van de overzittenden gemengd.
Daarna boog zij zich van hem af en fluisterde
weer
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achter haar waaier -- tegen haar andere buur, een man met
zwarte knevel, van wie Ravens de naam van avond voor
't eerst gehoord en dus weer vergeten had.
Zo werd zij geruime tijd zijn afkeurend stilzwijgen niet
gewaar ; maar toen zij 't eensklaps oplette, als geboeid
door zijn zwaarmoedige blik, hief zij haar glas omhoog en
nodigde hem uit, arm in arm gestrengeld, » Brttderschaft"
te drinken. Hij weigerde, gedwongen lachend, onder het voorwendsel, dat hij te goed Hollander was, om zich niet te
wachten voor het navolgen van Duitse gebruiken.
»Wat een patrieotisme 1 Jelui, mannen, leven toch van
inbeelding l Al je zogenaamde deugden zijn niets dan serebrale opvattingen, waarvoor je in de grond niemendal gevoelt."
Was dit een hatelikheid of argeloze scherts ? Hij wist 't niet
en zweeg maar weer stil, al banger en banger wordend, vol
berouw, dat hij was gekomen.
> Wil je ook geen lijntje met me trekken?"
»Wel zeker, mevrouw."
»Ad fundum, hoor 1"
Zij klonken en toen haar glas leeg was, vroeg zij:
»Trek nu mijn mouwtje eens op, dat voortdurend afglijdt."
Het mouwtje, dat als een breed band haar schouder omsloot,
gleed inderdaad aanhoudend naar beneden ; maar tot nog
toe had zij 't telkens zelf weer opgeschoven. Wat bewoog
haar nu op eens, aan tafel, onder zoveel mensen, te verlangen,
dat zijn hand haar blote arm zou aanraken ?
Een onoverkomelike weerzin maakte zich van hem meester;
fluisterend, maar toch bars duwde hij haar toe:
»Neen ; dat doe ik niet."
Nijdig beet zij zich in het vlees onder de lippen, vouwde
haar waaier weer open en wuifde haar verhit gelaat met
driftige bewegingen lucht toe.
Een ogenblik later vroeg zij hem om een dans.
»Ik dans niet; dat weet u."
»Met mij ook niet ?"
»Met u vooral niet 1"
»Waarom met mij vooral niet?"
3
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» Omdat er in ons modern beschaafd dansen een huichelarij ligt, die mij stuit. Op de keper beschouwd is 't een
zuiver sensueel genot. Nu heb ik niets tegen sensuele genietingen, mits men ze maar niet voor mooier uitgeeft dan
ze zijn en ... mits ... men er iets werkelik mooiers niet door
bederft."
Heel goed besefte hij, dat hij nu zelf huichelde. Vroeger
had hij immers dol veel van dansen gehouden en er nooit
iets kwaads in gevonden. Zijn edele verontwaardiging sproot
dus uitsluitend voort uit een lust om Irma te kwetsen ; maar
hij voelde ook, dat hij haar kwetsen moest, omdat hij scherper
dan ooit elke blik uit haar ogen, elk woord uit haar mond
als een krenking gevoelde van zijn ernstige affeksie.
Zij scheen echter van deze afstraffing niets te bemerken.
»Al weer zo'n serebrale opvatting 1 Vind je 't nu heus
mooi zo helemaal hoofd te zijn ?"
Hij beantwoordde de vraag niet en bood haar bonbons
aan voor Annaatje.
Eensklaps dempte een stilte het gegons van stemmen;
handschoenen aantrekkend rees men op.
De dames werden naar een andere kamer begeleid ; daarna
keerden de heren terug om te roken.
Al dampend deed Ravens zijn best te luisteren naar de
langdradige uiteenzetting van een oud-mienister, die in zijn
tijd over een inkomsten-belasting was gestruikeld en dus
tegen de voorgestelde vermogens-belasting zwaarwichtige
bezwaren had ; maar 't was hem niet mogelik genoeg aandacht : aan het onderwerp te wijden, om zelf ook eens een
opmerking te kunnen formuleren.
Immerdoor zag hij Irma te midden van de dames, verbeeldde
hij zich te horen, hoe zij in haar opwinding zich daar nu
bloot gaf zonder te bemerken met hoeveel minachting men
haar zwijgend veroordeelde en was 't hem, of hij zich daarvoor moest schamen.
Toen eindelik de gastheer de geijkte fraze ten beste gaf:
'Wat zouden de heren er , van denken?"
... kwam even de lust in hem op, onder het voorwendsel
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van hoofdpijn, liever dadelik heen te gaan ; maar toch druilde
hij met de anderen het achtersalon binnen.
Hij vond er Irma al in gesprek met twee andere heren
en sprak dus andere dames aan.
Gedurende het tee-drinken wisselden zij geen woord.
Nu en dan wierp hij haar een blik toe ; maar nooit keek
zij terug.
Zodra de eerste akkoorden van de pieano in de voorkamer
weerklonken, zag hij haar aan de arm van de man met
zwarte knevel, door de »porte-brisée" verdwijnen.
Jammer, dat hij de naam van die man zich niet meer
herinneren kon.
Bijna al de gasten gingen nu de achterkamer binnen en 't
was Ravens, of plotseling een iezolerend ledig hem omhulde
en afscheidde van het gezelschap.
Achter hem waren enige dames en een paar oudere heren
blijven zitten ; vóór hem marsjeerden in een dubbele sirkel
van zwart gerokte mannen-gestalten naast kleurig uitgedoste
vrouwen, op de maat van een Polonaise, de paren achter
elkander aan en daar-tussen-in stond hij alleen, niet wetend
waarheen zich te wenden, met de nare gewaarwording van
een ijle ruimte om zich heen.
De gastheer, die uit de voorkamer kwam, vroeg in 't
voorbijgaan, of hij niet danste ; maar hij hield woord en zei,
dat 't hem tegenwoordig duizelig maakte.
Terwijl hij zo sprak, was 't hem te moede, of hij 't toch
graag gedaan had.
Een ogenblik dacht hij er over zich om te wenden en wat
te gaan praten met de overschietende dames en de oudere
heren ; maar daar kon hij niet toe besluiten. Hij voelde zich
ook niet in staat zijn gedachten bij een onverschillig gesprek
te bepalen. Dus liet 'hij de burgerlike beleefdheid maar in
de steek, naderde de dansenden tot in de dubbele deur en
ging daar staan kijken, schijnbaar vol belangstelling voor het
onzinnige ronddrentelen van giegelende mensen in groot toilet.
Dadelik kreeg hij Irma in 't oog. Haar wangen gloeiden,
zij praatte ongewoon druk en hij verbeeldde zich, dat zij
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zwaar leunde op de arm van haar » cavalier". Toen zij voor
't eerst langs hem henen schreed, keek zij hem maar lachend
aan ; toen zij weer voorbij kwam, beet zij hem toe, luid genoeg
om door minstens nog twee paren te worden verstaan:
Iedealist 1"
Ravens voelde zich donker rood worden, deed een mislukte poging om te lachen en bleef, als aan de grond
genageld, strak voor zich uit kijken.
Hij wilde heengaan, maar kon weer niet en aldoor werd
hij banger, zonder recht te weten waarom.
Nu sloeg de pieanist een wals aan.
Juist van walsen was Henri een hartstochtelik liefhebber
geweest. Hoe dikwijls had hij 't niet een zaligheid genoemd
met een mooi meisje, goede danseuse, dicht tegen zich aangedrukt, op het ritmus van zo'n verleidelik dartele melodie,
in een vast golvend ommezwaaien zo lang te mogen rondgieren, dat heel de omgeving in een nevel voor zijn blikken
verdween en hij zich, met dat heerlike vrouwelichaam in zijn
armen, voelde wegzwijmelen in een roes van zinbedwelmend
genieten.
En hoe heel anders vond hij 't nu!
Onder het galmen van de pieano, het gonzen van de stemmen, het schuifelen van de voeten, het dwarrelen van de
paren viel 't hem in de beginne moeilik te begrijpen, wat er
omging in zijn gemoed. Hij wist alleen maar, dat hij iets
ellendigs ondervond, iets, dat als de eerste, nog onverklaarbare
leugen van een geliefd wezen, zijn denken verbijsterde en
hem afschuwelik lijden deed. Hij zeide zich, dat er toch
niets buitengewoons voorviel, dat Irma immers wel dansen
mocht met een andere man ; maar 't hielp niet. Het akelig
weëe gevoel, een gevoel van verloren-hebben, van bedrogenzijn, van alléén-staan-met-een-overstelpend-verdriet-middenonder-louter-vrolike-mensen week niet meer uit zijn ziel. De
jolige muziek schrijnde op zijn bang-strak gespannen zenuwen.
De wals werd hem tot het dronken pretgeschetter van harteloze vrouwen, die bedrogen en bedriegend een avond kunnen
genieten zonder te denken aan de ellende, die hen morgen
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wacht, tot de schaterlach van een arm krankzinnig kind, dat
zijn ouders ziet sterven en het ontzettende van zijn verlies
niet beseffen kan. Bij ogenblikken was 't hem, of hij uit
moest roepen : houd op met die muziek ; houd op met dat
gedartel ; zie je dan het vreselike niet, dat hier gebeurt?
Dan perste hij zijn tanden knarsend op elkander, dan kneep
hij zijn nagels in het vlees van zijn handen, dan liet hij zijn
hoofd achterover tegen de deurpost leunen, om te vergeten
wat hij hoorde, te vergeten wat hij zag, op te gaan in enkel
vergeten.
Een tik tegen zijn kin deed hem opschrikken. 't Was Irma's
waaier geweest. Lachend zwierde zij verder, gewiegd in de
omarming van haar danser. En weer moest zijn blik haar
volgen tussen de omdwarrelende paren, weer moest hij zien,
hoe zij in een verrukkelike zwijmeling de ogen sloot, zich
gaf aan die man, beseffend, dat zij er Henri mee kwelde
misschien wel behagen scheppend in zijn leed.
Hij rilde ; maar toch hield hij haar in 't oog tussen het
duizelig-makend zwaaien en gieren van de zwarte rokken
en kleurige japonnen en het schijnen en doven van bleek-roze
vel en wit glanzend linnen. Op eens leek ze hem stil te staan,
omgolfd door de zinnestrelende melodie midden in die verblindende warreling van tinten en lijnen. En 't was, of er
iets van haar afgleed, een masker, dat haar gelaat had bedekt,
een hulsel, dat haar gestalte had omgeven. Hij zag 't van
haar neerzinken en verdwijnen, als het vorstelik gewaad en
de blanke verf van een teater-prinses, die weer tot de onaanzienlike toneelspeelster wordt, tot de vrouw uit het volk met
het groezelige »teint." Wat hij onder vier ogen nog niet
anders dan gedeeltelik, bij momenten had beseft, altijd weer
de onaangename impressies smorend onder de gewilde illuzie
van zijn mooi verlangen, dat zag hij nu, als voorgelicht door
al die mensen, machteloos tegen de ontnuchtering van zijn
weerzin, blijvend, in zijn geheel: ze was vulgair, afschuwelik
vulgair, een grofgevoelende plezier-meid achter het mom van
een fijnbesnaarde dame. Genot wilde ze, genot van elk
allooi en geen gelegenheid was haar daarvoor te _min, iedere
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man was haar daarvoor welkom. Als ze maar een sportje
lager was geboren op de maatschappelike ladder, zou ze
alle veinzerij op zij hebben gezet en driestweg de rol vervuld, waarvoor de natuur haar had geschapen. Tans dwong
haar de nawerking van een beschaafde, zelfs artistieke opvoeding
tegenover anderen over haar leegheid het masker te dragen,
dat alleen in vlagen van opwinding haar gelaat ontviel, en
voor zich zelf haar banale pretlust te kleuren met vals gevoel
en ingebeelde verfijning.
Een zwaar akkoord en de muziek zweeg.
Het warm gedanste hoopje spatte uiteen als een snorrend
stoomwerktuig, dat in stukken springt, en verspreidde zich
door de kamer met een luid rumoer van stemmen en een
druk gebeweeg van zakdoeken en waaiers. Knechts schuifelden door het gedrang heen met brede presenteerbladen, dicht
bezet met volle glazen en in 't schuren der lichamen langs
elkander, in het stoten van arm tegen arm, hand tegen
hand was 't niet langer mogelik zich af te zonderen als een
toeschouwer buiten het gonzend gedrang. Ravens voelde, dat
hij vormelike woorden moest gaan zeggen en dat hij 't niet
meer kon ; instinktief drukte hij de hand tegen zijn voorhoofd, schoot naar de deur en verliet de kamer.
Maar de gastheer had 't gezien en was hem gevolgd.
'Ravens ... je bent zo bleek geworden ... voel je je
niet wel ?"
»Ach, 't is niets. Het gaat al weer over."
»Wil je wat Eau de Cologne hebben ?"
»Dank je. Geef je geen moeite. De frissere lucht doet me
al goed. Laat me maar een ogenblikje aan mijn lot over."
»Zoals je wilt. Indien je anders Eau de Cologne verlangt...
die staat ginds in de zijkamer."
» Best ... misschien ... straks. A propos 1 Je hebt me wel
voorgesteld ; maar ik heb een paar namen niet goed verstaan. Wie is die man, die kleine vierkante met zwarte knevel.
Hij heeft daar net met mevrouw den Exter gedanst."
»0, dat is von Stiasny."
»Een Duitser ?"
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»Van oorsprong, ja. Hij heeft in Atjeh gediend ... is nog
al dikwijls om gezondheidsredenen over geweest ... en is nu,
gepensieoneerd, voor goed teruggekeerd."
»Heeft hij ook in zijn eigen land gediend ?"
Ja, ja. "
»Heen moeten gaan ?"
»Natuurlik. Eine Ehrensache."
Een spotachtig lachje had het antwoord vergezeld ; met
een : »neem me niet kwalik" keerde de gastheer in het joelend gewoel terug. Nogmaals dacht Ravens over heengaan,
fluks onopgemerkt verdwijnen.
Waartoe nog langer gebleven ?
Was niet zijn affeksie veranderd in afkeer ? Zou hij
ooit nog iets als genegenheid kunnen voelen voor een schepsel, dat zich zo aanstelde, dat de willoze prooi was van haar
genotzucht, dat schaamteloos een man, die haar ernstig liefhad, kon prijs geven aan de bespotting van een onverschillig
publiek?
Nooit, nooit, klonk het in zijn binnenste ; maar terwijl die
woorden hem doorschalden, was 't, of er uit een onzichtbare
zwarte verte een ijzige luchtstroom hem tegen woei.
Hij rilde ; doch zijn ondoofbaar leven-willen reageerde tegen
de verstenende kou. En terwijl hij, -- gelijk telkens tegenover Irma, een tweede, veel zwakker, veel laffer, veel
kortzichtiger mens in zich gewaar werd, een wezen, dat nog
altijd smekend de handen naar haar ophief, bereid zich elke
vernedering te laten welgevallen, indien ze maar die kou,
die aansluipende doodsadem door warm liefhebben wilde
afweren, voelde hij uit zijn verstandelike verbittering tegen
die vrouw zijn verontwaardiging over zich zelf weer opborrelen en hem doortrekken met een hete zucht naar wraak.
0, zij had nu lang genoeg met hem gespeeld 1
Als ze 't niet begreep, misschien 't niet geloven kon, dat
hij haar iets moois, iets liefs had willen geven, iets, waardoor
zij zich weer geheel had kunnen opheffen, waarmee hij zijn
ganse verdere leven aan haar voeten lei, waarom had ze
dan haar twijfel niet uitgesproken en ophelderingen gevraagd ?
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En indien ze dit wèl had begrepen, wèl geloofd ; maar niet
gediend was van zijn offer, geen bekoorlikheid vond in dit
mooie en lieve, waarom had ze hem dan niet eerlik afgewezen,
waarom had ze hem dan laten doorhollen tot in deze walging van zich zelf en walging van haar?
Ba, hij had lust haar in 't openbaar om de oren te slaan,
haar te krenken en te vernederen in haar huichelachtige aanstellerij van fatsoenlike, fijngevoelende vrouw, zoals zij hem
gekrenkt en vernederd had in zijn ernstige begeerte om haar
op te heffen, haar te stempelen tot zijn laatste heerlikheid.
Maar ach, waarom zou hij niet heengaan, zich eenvoudig
minachtend afwenden, gelijk hij zich 's avonds op straat
afwendde van een meid, die hem aansprak?
Ja, waarom niet ? Hij vroeg 't zich af, vond geen antwoord en ... bleef.
Hij wist niet, wat hij wilde, wist niet, waarop hij wachtte;
maar ... bleef.
Zodra de eerste akkoorden van de volgende dans uitgalmden boven het gegons van de gesprekken, slenterde hij de
salons weer binnen.
Nogmaals stuwden de dansende paren de voorkamer in;
nogmaals bleven enige dames met een paar oudere heren in
de andere kamer achter ; nogmaals stond Ravens op eens
alleen daartussen met een ijle ruimte om zich heen. Maar nu
dacht hij er niet meer aan zich nog te bekommeren om de
eisen van een burgerlike beleefdheid. De hele bende was hem
onverschillig geworden. Wie hem had toegesproken zou hij
hebben afgesnauwd en zonder aarzeling trad hij op de » portebrisée" toe, om te kijken naar het dansen.
Het polka-gehuppel was in volle gang. Ritmies trappelden
de voeten op de parketvloer, gingen de hoofden als klotsende golfjes op en neer. De zwarte rokken en de kleurige
japonnen, de blote halzen en de witte borsten schokten heen
en weer, vóór- en achteruit ; doch van Irma geen spoor,
Dit verwonderde hem, maakte hem zelfs nieuwsgierig;
maar vooroverbuigend kreeg hij eerst von Stiasny, daarna
haar, vlak naast zich achter de deurpost in 't oog. En op
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't zelfde moment, terwijl hij snel het hoofd terugtrok, als
vreesde hij ontdekt te worden, ving zijn oor de woorden op:
... »maar toch jaloers."
Hij twijfelde er geen ogenblik aan, dat dit op hem
doelde.
Was 't dan nog niet genoeg, dat zij de algemene aandacht
op hem gevestigd had?
Moest zij met zijn teerste gevoelens de draak steken ..
aan die onuitstaanbare kerel het vermakelike historietje opdissen van de vij ftige j arige dwaas, die haar trouwen wilde
en nog jaloers was, ofschoon ... ?
Op eens zwierde zij weer rond onder de huppelende
dansers.
Zij walste, terwijl de overigen polkeerden.
En nu, nadat zij al eens voorbij was gesuisd zonder hem
ook maar even aan te kijken, gebeurde 't, dat zij, nogmaals
langs hem henen gierend, eensklaps haar ogen opende en hij een
schelle, schichtige, verdwaasde blik opving, de blik van een
dronken mens, de blik van iemand, wiens overprikkelde zenuwen verlammen en die dus meer opzweping, meer bedwelming,
meer genot, nog meer, altijd meer verlangt.
Toen werd 't hem plotseling klaar, dat hij de hele diepte
van zijn ellende gepeild, de volle bitterheid van zijn laatste
ervaring geproefd had en nu ontzonk hem ook zijn lijdenslust, dat laatste overschot van elke emosieoneel-geluk-zoekende
liefde.
Niets bond of boeide hem langer in dit huis. Hij dacht
niet meer aan wraak.
Toen het gezelschap weer uiteenspatte, om zich schetterend
te verspreiden in de beide vertrekken, sloop hij langzaam
naar de deur en ging, zonder afscheid te nemen, heen.
Ix.
Gelijk iemand, die wat meer dan gewoonlik gedronken
heeft, soms vd6r het naar-bed-gaan menen kan volkomen kalm
te zijn gebleven, om dan in de nacht aan de wildheid van
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zijn dromen, aan het woelen in zijn halfslaap en aan het
telkens-verhit-ontwaken te bemerken, dat het gift niet werkeloos door zijn lichaam heen is gegaan, zo geloofde ook
Ravens in een leuke ontnuchtering de danspartij te hebben
verlaten en zo bespeurde ook hij in de nacht zich geheel te
hebben vergist,
Nauweliks lag hij te bed, of zijn bonzende hartslag dreunde
door al zijn aderen en hij voelde ze zwellen over de hete
golven van zijn koortsachtig gistend bloed. De tong in zijn
mond, de ogen in hun kassen, de hersens in zijn hoofd : alles
brandde en stak en straalde een gloed uit, die hem omhulde
met een benauwende atmosfeer. Doordenken kon hij niet
meer ; doch omgeven door stilte en duisternis zag hij in zijn
geest het doorleefde zich eindeloos herhalen. Het luidruchtige dienee ... Irma, die hem tartte haar mouwtje op te trekken ... de mensen, die hem gadesloegen ... de wemelende
danszaal ... Irma, die hem lachend aantikte met haar waaier .._ .
die langs hem henen wiegde in de omarming van die Duitser ..
die over hem sprak ... o, jakkes 1
Zelfs onder het denken voelde hij zich gloeiend rood worden
van schaamte en van drift.
De dekens beklemden zijn borst tot stikkens toe ; de kussens gloeiden tegen zijn schedel. Uit het bed gesprongen
moest hij lange tijd haast naakt rondlopen, eer de dikke
blauwe strepen op zijn voeten, zijn polsen en zijn slapen
begonnen te slinken, eer de hitte, die hem doorwoelde als.
hete luchtbellen kokend water, langzaam neerzeeg, wegkromp
voor de indringende kou van de ijzige Desembernacht.
Eindelik viel hij onbedekt op de kanapee neer en sluimerde even in ; maar aanstonds joeg de angst van een
nachtmerrie hem op nieuw overeind, helder wakker en toch
haast niet in staat de werkelikheid van het droomviezieoen
te onderscheiden.
Wederom wierp hij zich op het bed, dat bekoeld was,
smeet de kussens op de grond, trapte de dekens weg en
ging weer zien : het luidruchtige dienee, de wemelende danszaal, Irma, die hem aantikte met haar waaier en vertelde ... .
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Mijn God, mijn God, kon hij die vrouw dan niet van zich
afzetten ?
De vraag doorschemerde hem, of hij misschien krankzinnig
was geworden, de machteloze prooi van kolderende gedachten?
Wat ging dat schepsel hem nog langer aan ? Verachtte hij
ze dan niet ? Twijfelde hij nog in enig opzicht aan de
juistheid van Jans woorden?
Waarom kon hij dan niet inslapen, zijn denkbeelden-orkaan
tot bedaren laten komen, voor een poos verdwalen in een
stil zonnig dromeland?
Zou dit het eerste symptoom zijn van de langzame verwording, die, na een perieode van stuurloze opgewondenheid,
uitloopt in seniele verdwazing?

Eerst tegen het aanbreken van de nieuwe dag wolkten
zijn scherpe viezieoenen in bloedrode, allengs vergrauwende
dampen weg en omnevelde hem voor een uur tijds een lichte,
ontzenuwende slaap.
Ontwaakt voelde hij zich afgemat, dof-zwaar in het hoofd,
lusteloos tot walgens toe.
Nu was dan werkelik alles ... alles ... gedaan!
Toch dacht hij niet als vroeger aan het levend-dood-zijn.
Hij verbeeldde zich, dat niets hem meer schelen kon, omdat
hij nog buiten staat was aan de toekomst te denken.
En op eens zag hij weer de dansende paren, voelde hij
weer het tikje van de waaier, hoorde hij weer haar : > toch
jaloers."
Dus altijd nog : zij ? —
Langzaam, heel langzaam kwamen zijn hersenen wel tot
kalmte ; maar zij bleven herdenken, de bittere ervaring
aanhoudend verwerken.
Plotseling stuwde het nauw bedaarde bloed op nieuw in
een hete gulp naar zijn wangen op.
Daar waren dus al die mensen getuigen van geweest 1 Zij
had hem geaffiesjeerd, belachelik gemaakt 1 Von Stiasny wist
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alles ! Van daag zou half den Haag er over spreken : de
dames op hun bezoeken, de heren in hun sosieteiten ; de een
had dit gezien, de ander had dat gehoord ; de een lei 't zo
uit, de ander zus. Zijn naam zou op aller lippen komen;
overal zou hij worden bespot, gehoond 1
Hoe dom ook, dat hij naar de naam van die kerel had
gevraagd!
In de losgewoelde lakens en dekens van zijn ontredderd
bed, met de vuisten tegen de kloppende slapen gedrukt, de
elbogen gesteund op de omhoog getrokken knieën, bleef hij
als verstompt zitten suffen. 't Was hem, of hij geen voet
meer in den Haag zou kunnen verzetten, zonder met de vinger
te worden nagewezen en uitgelachen achter zijn rug. En dan
nog te moeten denken, dat die vrouw al, de hemel weet
hoeveel »amants" had gehad, die er luider dan iemand anders
over zouden schateren t Heb je 't gehoord van die Ravens:
vijftig jaar en nog zo naïef 1 Mijn God, wat was hij verblind
geweest; hij, die zich verbeeldde te horen tot »les hommes
qui savent l" Zó was hij er toch voorheen nooit ingelopen 1
En Jan had hem zo duidelik gewaarschuwd 1
Die von Stiasny was natuurlik een van haar vroegere intiemen 1
Wie weet, of er gisteren avond nog geen andere waren geweest,
Hij vermoedde ze nu overal: op de Witte onder zijn vrienden,
op straat in de onbekende menigte en nergens zou hij zich
meer veilig achten voor hun stille, vernederende spot.
Zouden ze niet zeggen, dat hij zich tevreden stelde met 't
geen zij niet meer lustten?
Dieper dan ooit te voren voelde hij zich beledigd en 't was
hem tans niet meer, of zij hem met anderen op één lijn,
maar of zij hem lager dan allen had geplaatst als een oude
impotente gek, met wiens verliefde kletspraatjes zij zich zelf
en anderen zeldzaam amuzeerde.
Jan had wel gelijk gehad, dat hij vroeger gelachen zou.
hebben om de mogelikheid van zo'n vrouw te kunnen liefhebben ; maar nu had zij om hem gelachen en hij had 't
niet eens bemerkt.
Zij had zich artistiek geamuzeerd met het kurieëuze feno-
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meen en zonder de wijn, die haar gedwongen had zich te
tonen gelijk zij was, zou hij de dupe zijn gebleven van het
zonderlinge liefdesdrama, dat zij hem zo kunstig liet spelen.
Hij had zijn ganse leven prijs gegeven ; zij ... niets 1
Misschien amuzeerde zij zich nog altijd met hem en noteerde
zij op dit ogenblik, al grinnikend om zijn gek figuur, haar
opmerkingen en senzasies, ten einde de vuile rommel te verwerken tot een iedealistiese novelle?
Bij die gedachte schuitnde zijn woede weer omhoog, joeg
hem overeind, zweepte hem het bed uit.
Neen, neen ; zo kon dat niet eindigen 1
Ze moest nu eindelik eens horen wie ze was, eindelik eens
ondervinden wat haar toekwam 1
Hij zou zich wreken!
Ja, bij God , hij zou zich wreken 1
Als een rode wolk stond die wil voor zijn geest, zijn blik
naar binnen verblindend voor elke andere gedachte.
Doch kalm verzinnen waarin die wraak zou bestaan, was
hem ten enemale onmogelik.
Wel besefte hij flauw, dat al zijn heerlike sentiementen
en mooie voornemens waren uitgewist, als op het strand
vestingen van kinderen door een vloedgolf van de zee ; wel
siste 't telkens tussen zijn opeengeklemde tanden door : gemeen
kreatuur, gemeen kreatuur ; maar op welke wijze hij haar in
woorden of daden zou aantonen, dat hij haar nu doorzag en
de lage genotzucht kende, die, als liefde vermomd, al, wat
er goed en edel in zijn ziel was overgebleven, voor immer
had verstikt, bevuild, gedood, geen ogenblik was hij in staat
zich daar helder rekenschap van te geven.
Terwijl hij zijn eenzaam »déjeuner" gebruikte, kwam 't ook
weer in hem op, dat hij veel wijzer zou handelen door eenvoudig heen te gaan en nooit meer iets van zich te laten
horen ; maar gelijk iets onweerstaanbaars hem naar dat dienee
had gedreven, dreef nu ook iets onweerstaanbaars hem naar
Irma's woning heen.

De grijze dag was grimmig koud : een fletse pauze tussen
twee lange, zwarte nachten. Een snijdende Oostewind zweepte
van de bleek gevroren steenen het rulle stof in dichte wolken
omhoog. Achter dat opzwirrelend stof vergrauwden de roodbruine huizen, de donker geklede mensen, de zwarte rijtuigen,
en van het vuil witte sneeuwzwerk doezelde een ijzige blauwende damp neer, wegvagend de spitsen van kerktorens en
de dorre kruinen van bomen. Grauwheid groezelde achter de
ruiten in de kamers, grauwheid groezelde in de diepten van
straten, grauwheid groezelde over de weiden om de stad.
Weinigen waagden zich naar buiten en' die weinigen stapten,
warm ingebakerd, zwijgend, haastig voort, staag naar de straatstenen blikkend, als liepen ze te slapen. Door de ruiten van
een kantoor straalde Ravens de warm-gezellige gloed van
gaslicht tegen en een gevoel van bevrijding, het gevoel van
de gejaagde vluchteling, die een huis met asielrecht ontwaart,
doorweekte even zijn versteend gemoed. Maar voorbij het
licht stremde alles in hem weer tot een stramme wil om voor
zijn onverdiende ellende een slachtoffer te doen boeten en hij
zou de vriendehand, die gepoogd had hem de warme, lichte
kamer te doen binnentreden, ruw en hardhandig hebben
afgeduwd.
Stug opwerkend tegen de striemende windvlagen, de tanden
bijtend op elkander gedrukt, de vingers tot vuisten ballend
als om te stompen, kreeg hij de lust tegen iemand aan te
stoten, hem omver te lopen in zijn vaart.
Even doorflitste hem de gedachte, dat hij nu niet boos,
maar diep treurig zou zijn, als hij Irma ooit werkelik lief
had gehad. -Na een poos lette hij vlak voor zich een korte gestalte
op, gehuld in . een pels.
De man nam de Amaliastraat, die ook hij moest nemen,
ging de Zeestraat door, die ook hij moest doorgaan en sloeg
aan het eind linksom, waar ook hij links moest omslaan.
Allengs meende hij de gedaante van Von Stiasny te herkenzien en nu vertraagde hij zijn tred, nu voelde hij zijn drift
bedaren, nu werd hij verlangend nieuwsgierig.
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Naar de overkant afwijkend hield hij de pels op een afstand in het oog.
Bij Irma's woning aangekomen stond de gedaante stil,
strekte een hand uit en schelde aan.
Onopgemerkt schreed Ravens aan de overzij voorbij, keek
en herkende de ex-offiesier van gisteren avond. Een paar
huizen verder omkijkend, zag hij hem verdwijnen in de wijd
gapende deur.
Nu wachtte hij een poos, of de deur zich wederom zou
openen.
Geen zweem van jaloerse verbittering was er meer in zijn
gemoed.
0, neen, hij gunde haar aan die man en voelde zich haast
blij met het wegvallen van zijn laatste twijfel. De zweep lag
in zijn bereik ; nu zou hij haar dan ook geselen. Want hij
verfoeide haar tans, zoals dwepers verfoeien wat zij vroeger
hebben liefgehad, met een onweerstaanbare lust om haar te
vernederen, ja, als 't kon langzaam heel langzaam en wreedaardig te folteren.
Op zijn schreden teruggekeerd belde ook hij aan.
De deur week dadelik ; maar toen hij binnen wilde treden,
bleef de meid met het poneyhaar in haar volle breedte de
opening versperren.
>Mevrouw is niet t'huis."
Een ogenblik wist hij niet wat te zeggen, overbluft door
de onbeschaamdheid, waarmee het schepsel hem aankeek en
voorloog. Toen herhaalde hij, als om tijd te winnen:
»Niet t'huis ?"
»Neen, meneer."
Was er nog maar een greintje liefde in zijn ziel aanwezig
geweest, ongetwijfeld zou hij met geweld naar binnen zijn
gedrongen, om zich tot elke prijs zekerheid te verschaffen.
Maar 't was hem, of hij een »des te beter" in zijn binnenste
hoorde en bedaard vroeg hij door:
»Weet je, waar mevrouw heen is ?"
» Ik zou 't u niet kunnen zeggen."
»Ook niet, hoe laat ze t'huis komt?"
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»Ik zou 't u niet kunnen zeggen.,'
»Zo ... Nu ... doe dan mijn kompliementen."
» Zonder mankeren."
De deur viel in het slot en gedachteloos, als versuft wandelde hij terug.
Bij zijn hotel aangekomen ging hij de brede deur niet
binnen, maar voorbij en tot aan het eten liep hij zo voort,
straat in, straat uit, niet flink meer doorstappend en opstuwend tegen de windvlagen, maar slenterend en telkens stilhoudend als een stofzuil hem omwervelde. En ondertussen
leefde hij al in het ogenblik, dat komen zou, het ogenblik,
waarop hij haar zou zeggen wie ze was, wat ze gedaan had,
dat hij haar niet meer ... lustte en hoe ze nu kreeg 't geen
ze verdiende : verachting. Hij hoorde de zinnen reeds galmen door zijn hoofd : je hadt de oprechte, warme, ernstige
genegenheid van een eerlik man kunnen hebben, zijn laatste
liefde, waaraan hij hechtte als een vrek aan zijn schat,
zijn enige heerlikheid voor de tijd, die hem nog rest te leven,
een liefde, die louter toewijding aan je geluk, louter aanbidding van je kussen, louter vergoding van je ziel wilde wezen
en die liefde heb je miskend, bespot, met die liefde heb je
gespeeld, op die liefde heb je getrapt, die liefde heb je bezoedeld. Ik heb je voor een vrouw gehouden met een hart,
met een geweten, een vrouw van fijne beschaving, wan deliekaat gevoel en je bent maar een harteloze komedieante, een
» courtisane", die genieten kan van de man, door wie zij
wordt geminacht en mishandeld. Ik heb je hoog gesteld en
nog hoger willen verheffen en in mijn verblinding zag ik niet,
dat je zo ver beneden me bleef, dat je me zo diep in het vuil
neertrok 1 ...
0, wat zou 't hem goed doen zo te kunnen spreken

Even acht uur schelde hij nogmaals aan.
'Mevrouw nu thuis ?"
> Zeker, meneer."
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Terwijl hij in de gang zijn jas uittrok, hoorde hij op een
pieano enige onsamenhangende noten aanslaan ; een paar ruwe,
maar onverstaanbare snauwen volgden en daarna weerklonk
het gehuil van een kind.
Een deur werd opengeduwd ; het gehuil verstomde en een
ontzenuwende hitte gloeide hem uit de achterkamer tegen.
De fel verlichte ruimte binnentredend lette hij juist nog
de vinnige uitdrukking op van Irma's trekken. Ogenblikkelik
veranderde haar gelaat en toen ze, met lome elegansie haar
boek neerleggend, van de sofa oprees, stond het vriendeliker
dan ooit, ontstraalde een warm zachte blik het donkere blauw
van haar ogen. Ravens vond, dat die ogen zelfs buitengewoon glanzend en bewegelik waren, als trilde er de streling van een groot genot in na, en hij vroeg zich af: is dat
van gisteren of ... van Von Stiasny?
»Dat is nu nog eens lief! Ik heb plan gehad je onder het
eten een boodschap te zenden ; maar ik dacht : 't is zulk afschuwelik weer ..."
Hoe kwam ze zo vriendelik ? Had ze hem dan gisteren
avond niet eens gemist of speelde zij ook nu komedie?
Voor 't eerst sedert lange tijd kustte hij haar niet op het
voorhoofd. Ook sprak hij haar niet dadelik toe. De krachteloze druk van haar vingers voelend, dacht hij : die zijn ten
minste nooit onoprecht geweest ; maar haar vriendelike blik
belette hem de toespraak te uiten, die hij klaar had gemaakt
in zijn hoofd.
» Kom, Annaatje, zeg meneer Ravens goeie nacht en ga
naar bed."
Terwijl Irma naar de deur ging om op het schelknopje te
drukken, kwam het kind, dat pruilend bij de pieano was
blijven staan, grootogig en ernstig op Ravens toe. Gewoonlik
nam hij 't op en zoende 't ; deze keer streelde hij 't slechts
over het haar, wenste 't goede nacht en liet het gaan.
Irma kuste 't wel tienmaal, eer zij 't overliet aan de meid
en noemde 't : »kleine snoes, moeders lieveling."
Ook van deze misselike komedie, dacht hij, ben ik dupe
geweest.
4
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»En nu wil je zeker wel een kopje tee, hè ? Schuif ondertussen een stoel aan."
Nog altijd had hij haar geen woord toegevoegd.
Schuin onder de drie breed glanzende vlammen van de
kristallen gaskroon had Irma bij het gloed-uitstralende kooksvuur zitten lezen ; Ravens keerde het gekapietonneerde stoeltje
aan de overzij van de haard naar het licht en liet er zich
zwijgend in neer.
Zij stond nu aan de teetafel, met de rug naar hem toegedraaid en terwijl zij de koperen waterketel om bij te schenken
omhoog hief en weer nederzette op de spierietus-vlam, gleed
zijn blik onwillekeurig over haar nek, schouders en armen,
die hij gisteren avond ontbloot had gezien : eerst naast zichzelf,
daarna naast von Stiasny, tegen hem aangedrukt, vlak onder
zijn lippen.
Ze waren niet mooi van ronding ; maar wel heel blank.
Toen zij zich met het kopje omkeerde, vond hij ook haar
gelaat buitengewoon blank : zoals iemand er uitziet, die op
een smoorhete dag tot kalmte komt na een verhittende
wandeling.
Von Stiasny?
En op eens dacht hij aan al de anderen, die haar genoten
hadden en ... weggeworpen, toen zij beu waren van het genot.
Wat waren zij verstandig geweest in vergelijking met hem,
die voor zulk een vrouw zich zoveel ellende had bezorgd 1
Er lag iets ondrageliks in deze gedachte.
Was dit nog altijd jaloezie?....
Plotseling beving hem een hevige aanvechting om haar aan
te raken. 't Was, of die lust tintelde in zijn vingertoppen,
gloeide in zijn ogen. Hij begeerde haar ; maar tans gelijk
een man soms een publieke vrouw begeert : uit perversheid,
vol verachting voor het schepsel. Hij wilde nu juist wèl
hebben, wat ook anderen hadden gehad, en haar dan duidelik
doen gevoelen, dat hij van haar niets mooiers verlangde.
't Was hem, of zijn handen haar wilden knijpen en zijn
tanden haar bijten. Vreemd was hem die Sadise wreedheid;
maar hij onderging 'm, zonder er over na te denken.
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Als las zij zijn ongewone zielstoestand in zijn donker
gloeiende blik, vroeg ze plotseling:
»Je zegt niets en je kijkt zo vreemd 1 Scheelt er wat aan ?"
»Kijk ik zo vreemd? Nu ... dan zal 't wel zijn, omdat ik
vreemde dingen gezien heb t"
Haar fraaie wenkbrauwbogen trokken trillend samen en
de warm-zachte mobielieteit van haar kijken verstaalde tot
een koud-scherpe, strakke straal. Achteloos liet zij zich
neervallen in het lage stoeltje, waaruit zij zo even was opgerezen, zag hem een poos uitvorsend aan, sprong toen met
een even-ontevreden-als-onverschillig : »ach" overeind en ging
naar een tafeltje bij de »porte-brisée". Hier nam zij een
enveloppe op, keerde terug en reikte het papier Ravens toe.
»Daar."
»Je portret ?"
Ja... Mijn portret, dat ik voor de tweede keer expres
voor jou heb laten maken."
Ravens nam het beeld uit zijn omhulsel, bekeek 't ; maar
zweeg.
»Als je 't niet hebben wilt ..."
»Zeker wil ik 't hebben. Waarom zou ik geen blijvend
soevenier van je verlangen ? Je bent immers mijn laatste lief,
mijn laatste lust."
Het kille, haast sarkastiese van zijn toon was in zonderlinge
tegenspraak met de inhoud van zijn woorden. Irma voelde
't ; maar wist kennelik niet hoe dit te verklaren.
»Alleen. . .
»Alleen ... wat ?"
»Ik zal er onder schrijven : hoe jammer."
Het portret werd hem uit de hand gerukt.
Een minachtend lachje beefde in het boze wit om haar
neusvleugels en driftig viel zij uit:
»Is 't weer zo laat ? ... Dus weer aanmerkingen, hè ? Nu
begrijp ik, waarom je gisterenavond zo vroeg bent heengegaan, zonder van iemand afscheid te nemen. Aan lieve
praatjes en mooie beloften geen gebrek ; maar op stuk van
zaken ben je niets anders dan jaloers en vind je mij ...."
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Hij liet haar niet uitspreken.
» Anders dan ik gedacht heb, presies. ja. hoe ben je
eigenlik? Zoals jij je toont, wanneer we onder vier ogen
zijn, of zoals je gisterenavond was?"
Het beetje verontwaardiging, dat Irma driftig uit had doen
vallen, luwde terstond en toen zij antwoordde, klonk weer
koud-kalm haar stem:
» Ik heb je al meer dan eens gezegd, dat ik nooit komedie
speel. Ik geef me zoals ik ben. Misschien ben ik inkonsekwent : de ene dag zus, de andere zo. 't Is wel mogelik.
Ik weet 't niet en 't kan me ook niets schelen. Ik kan er
toch geen verandering in brengen. Maar dit wil ik je wel
zeggen : ik voel me nog veel te jong om me nu al te draperen
in de Hollandse deftigheid. Ik ga weinig uit `, maar die
weinige keren bedank ik er voor met een lang gezicht de
ontroostbare weduwe voor te stellen. Wie dat verkeerd vindt,
moet bij zulke gelegenheden maar een andere kant uitkijken."
Alsof dat het punt in kwestie was 1 Nog nooit, meende
Ravens, had hij haar,' zo onbewimpeld horen verklaren, dat
zij in de grond niets om hem gaf. Daarin zeker was zij
oprecht ; maar welke naam verdiende dan haar gedrag?
Onwillekeurig had hij op zij gekeken naar de kleine sofa
met het groezelige overtrek onder het losse Perziese kleed
en 't was hem, als zag hij haar daar in de armen van die
Von Stiasny. En sarkasties lachend sarde hij:
»Een andere kant uitkijken? ... Aha 1 Jij doet, waar je lust
in hebt en ik mag ... een andere kant uitkijken !"
»Ik begrijp je volstrekt niet."
»Denk je soms, dat ik doof ben en blind tegelijkertijd?"
Hoe doorborend de blik ook was, die hij op haar vestigde,
door de morele ongevoeligheid, welke de ijzerharde schors
uitmaakte van haar wezenskern, drong ie niet heen. Onverschillig de schouders ophalend, antwoordde ze volmaakt kalm:
»Ik dacht 't niet ; maar nu begin ik 't toch te geloven."
»En van morgen was je uit, niewaar?"
» Nu dat weer 1 Wat bezielt je toch ?"
» Ik vraag, of je van morgen uit was 1"
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»Ja ... ik was uit. Toen Von Stiasny kwam, was ik uit
en toen jij kwam, was ik nog altijd uit. Jij bent dadelik
heengegaan en Von Stiasny is even binnen geweest om
Annaatje g'n dag te zeggen. Ik ken hem al heel lang al
heb ik hem nu zeker in een jaar niet gezien, doordien hij
naar Parijs is geweest -- en Annaatje is erg op hem gesteld.
Heb ik me nu verantwoord?"
Ravens twijfelde er geen sekonde aan, dat die Von Stiasny
zich beroepen had op oude, in onbruik geraakte rechten en
dat zij zich niet lang had laten bidden na zoveel weken van
opgedrongen deugdzaamheid. Zij beloog en bedroog hem;
maar dat deed hem geen pijn meer. Wat hem hinderde
was, dat hij nog altijd geen dwingendere bewijzen had,
die hij haar zo graag met minachting voor de voeten had
gegooid.
Dus hield zij vol hem te willen bedotten.
Ongeduldig sprong hij op.
»Verantwoord, verantwoord 1 Waarom zou je j verantwoorden ? Heb ik recht op enige verantwoording ? Heb je
me ooit gezegd, dat je me echt liefhebt ? Kom, laten we
elkander niet langer voor de gek houden. Bepaal jij je bij
je oude ... relasies en laat mij er nieuwe zoeken."
Heb ik je dan gezegd, dat ik een ander liefheb ?"
Het flikkeren van haar ogen bewees, dat'zijn woorden haar
hadden geprikkeld. Zolang zij zich zeker waande, kon zij
koel blijven en als hij eensklaps uit haar leven verdwenen
was, had zij er zich weinig van aangetrokken. Maar te moeten
dulden, dat hij haar van zich stootte ... neen, dat kon zij
niet en nu zij dacht, dat hij maar weer jaloers was, bekoorde
hij haar bovendien nog meer dan genoeg.
Een bijna honend schaterlachje was zijn enig antwoord.
Henri, waarom ben je weer wreed ?"
»Wreed ? Ik wreed, omdat ik 't niet als van zelf sprekend
beschouw, dat je liefde voor me moet gevoelen ? Ik, wreed,
omdat ik inzie, dat je niets om me geeft en dat ik dus beter
doe mijn affeksie elders te -plaatsen ? Je hebt me eens gezegd,

dat je gevoel zo ragfijn en teer is. Ik wil 't geloven ; maar.
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als die fijnheid nu ten gevolge heeft, dat zo'n grof bewerktuigd wezen als ik van 't hele gevoel niemendal bemerkt ?"
Al sprekend had hij duidelik beseft, dat het tussen hen
geworden was : komedie tegen komedie en nu .voelde hij ook
dat er geen beter middel bestond dan die komedie om haar
te beledigen, gelijk zij hem beledigd had, om haar ingebeeld
fijn gevoel te bezoedelen, zoals hij meende, dat zijn echt, zijn
eerlik gevoel door haar bezoedeld was geworden.
Zij gaf er in.
»Henri, wat je daar zegt, is schandelik f Waarom praat
je zo ? Wat had je dan van me verwacht ?"
Eensklaps sloeg hij de beide armen om haar heen, trok
haar tot zich, klemde haar vast, tilde haar op, tot haar voetpunten ter nauwernood de grond meer raakten en beet haar toe :
» Wat ik had verwacht ? Ik had verwacht, dat wij samen
een genot zouden genoten hebben, zoals wij geen van beiden
er ooit een hebben gekend. Je vindt toch ook, hè, dat het
verboden genot het heerlikste van allen, het enige heerlike
is. Welnu, dat verboden genot had ik met jou willen kennen.
Maar nu niet het triviale verbodene, dat Jan-en-alleman zich
permitteert en dat eigenlik al niet verboden meer is. Neen,
het echte, het geraffieneerd verbodene ... het genot, dat wij
eerst ons zelf zouden verbieden en dat wij dan toch zouden
nemen, omdat wij niet anders konden ... omdat wij meegesleept werden door de kracht van ons begeren ... door de
heerlike verleiding, die uit zou stralen van jou tot mij en van
mij tot jou 1.... Ik had verwacht, dat je liefkozingen van
zelf het ogenblik hadden doen komen, waarop we dronken
van verlangen in elkaars armen waren neergezonken 1.. .
Ik had verwacht, dat we al lang samen bezweken zouden
zijn en die hoogste zaligheid . hadden gevoeld van het geluk,
dat de hele wereld veroordeelt, dat we zelf veroordelen,
en dat door al die schande, al die schimp niet wordt aangetast, omdat iets oppermachtigs in ons er toe dwingt en
er ons door opheft hoog boven ons zelf en hemelhoog
boven al de oordelende mensen 1 Zie je, dát had ik verwacht 1"
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Zo sprekend : oog in oog, zijn mond bijna op de hare, vervoerd door de onuitgevierde opwinding in zijn zenuwen, haast
woedend op die vrouw, wijl ze nooit geweest was gelijk zijn
fantazie had haar vermooid, dronken door de woorden,
die zijn lippen ontsuisden, zonder dat hij wist hoe ze waren
ontstaan, voelde hij, dat de stramheid van haar rug verweekte, besefte hij, dat zij hem nu wilde, gelijk zij hem nog
nooit gewild had.
Tussen de half gesloten oogleden door gleed even haar
blik weer langs zijn lippen - o, hij kende dat kijken als
koos zij de plaats uit, waar zij aanstonds haar kussen zou
drukken. En toen vielen haar ogen dicht, zeeg haar hoofd
achterover, sloten zich haar armen om zijn hals.
Nu hief hij haar helemaal op, boog haar terug, drukte haar
op de sofa neer.
Een ogenblik bleef hij gebukt op haar nederzien, voldaan,
dat hij haar nu hebben kon, net als die anderen haar hadden
gehad en in dat ogenblik voelde hij een grijnslach trillen
om zijn neus en de lust in zich opkomen haar te nemen en
dan weg te stoten met een brutaal kwetsend schimpwoord.
Maar eensklaps zag hij haar weer op het bal, zag hij haar met
die - von Stiasny en zag hij ook de hoonlachende Hagenaars
om zich heen, die spraken van zijn bespottelik fieguur. En
toen zwond zijn opwinding zo snel en zo volkomen, kwam
er zulk een boosaardige nuchterheid voor in de plaats, dat,
gelijk na een plotselinge schrik, ook zijn laatste begeerte vlood
en afkeer van die vrouw, af keer van zich zelf, af keer van
van de daad, die hij ging doen, zijn hele wezen met walging
vervulde.
Nu leek zij hem afzichtelik.
Ba, wat een schepsel 1 Hij verachtte haar toch al te diep.
Als van een terugstotende zieke deinsde hij af en in zijn
haastig wijken naar de deur welde er uit de bitterheid, waarin
ten slotte zich al zijn gevoelens oplostten, een woord
naar zijn lippen, zo grotesk en tegelijkertijd zo onmenselik
vernederend, dat zijn plots opeengeklemde tanden 't niet
anders doorlieten dan versmoord tot een nijdig gesis.
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Pas toen hij al in de gang was, ontklonk 't hem duideliker
nog eens, haast in een lach:
>Kariekatuur 1"
En met zijn jas in de hand duwde hij de tochtdeuren
vaneen, rukte hij de voordeur open, snelde hij naar buiten in
de striemende kou.
X.
Scherp ratelend rolde een trein voorbij ; daarna ging het
stommelen van zijn wagen, dof dreunend, weer gelijkmatig voort.
Al geruime tijd had Ravens naar buiten getuurd zonder
iets te onderscheiden. Nu zag hij, dat grijze stoomwolken
zijn wagen omwervelden en wegkronkelden over de bruinzwarte akkers.
't Was een gure, grauwe dag.
Een loodkleurig sneeuwzwanger winterzwerk zweefde mee met
de staag doorijlende trein en weende kille grijsheid over de
voortschuivende blauw-zwarte popelrij aan de horiezont, over
de heenglippende gore boerewoningen en fiets glimmende
slootjes midden in de velden, over de wegflitsende huiverende
spinnewebben van wilgen- en iepenkruinen vlak paast de baan.
Nergens een mens of een dier te zien en in die vale
leegte joeg hij maar voort, maar voort, zonder illuzie omtrent
het onbekende, dat hij tegensnelde, zonder spijt over het
bekende, dat hij verliet.
Sinds zijn heengaan van Irma had hij maar één gedachte
gehad : hoe zo gauw mogelik weg te komen en in het
stomp-bezig-zijn met de talloze kleine beslommeringen van
inpakken, betalen, wisselen, plaatsnemen, aangeven, had hij
al de indrukken en beelden van het pas-doorleefde slechts
flauw, diep-achter in zijn hoofd waargenomen als een wilddooreen-woelende herinneringen-massa van schel gekleurde
tafrelen, pijnlik galmende geluiden, vlijmende senzasies,
opschuimende woede, logge neerslachtigheid. Ozndaverd door
het gestamp van de voortrollende wagen ontwaakte hij nu
uit zijn verstomping en maakte hij weer een begin met dat
-
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duizenden-malen-herdenken, waardoor de scherpe ervaring, van
zijn verbindingslijnen met het brede leven ontdaan, tot het
persoonlik soevenier wordt : de troost of de wroeging van
heel een verder bestaan.
0, wat stond ze al ver van hem af: een onbeduidend
mensje, niet mooi, niet lelik, niet dom, niet verstandig, zeker
niet goed, maar ook niet zo heel slecht, sluw, koket, genotzuchtig en overigens bitter .... onbeduidend.
Had hij voor dat schepseltje werkelik iets als liefde gevoeld?
Was van haar een bekoring tot hem uitgegaan?
Had hij om harentwil slapeloze nachten en dagen vol angst
en twijfel doorworsteld?
Was zij 't geweest, die hem had opgezweept tot zulk een
zinneloze razernij ?
Hoe was 't mogelik ? Hij begreep 't niet meer en kwam
zich voor als een herstellende waanzinnige, die nog wel weet
wat voor viezieoenen, welke abnormale lusten, wat voor
onzinnige gedachten, welke onweerstaanbare neigingen in zijn
binnenste hebben gewoeld ; maar toch dat alles reeds zo van
buiten beziet, dat hij niet meer voelen kan, hoe ft in hem
heeft gewerkt.
Een dorp met hoge koepelkerk suisde voorbij ; reeksen
goederen-wagens rammelden aan ; strakke lantaarnpalen lijnden henen.
De trein vertraagde ; Rozendaal dook op.
Mensen slenterden langs de wagen ; stemmen en stappen
galmden hol aan en geluidden weg.
En weer lijnden lantaarnpalen henen, glipten dorre bomen,
kale velden, verlaten huizen voorbij ; weer joeg hij door de
vale leegte voort onder het meezwevende grauwe zwerk, dat
kille grijsheid weende over de oud geworden natuur.
- -

Kariekatuur l
Ja, ze was 't, al hoopte hij nu, dat zij 't woord niet had

vernomen.
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Wel was ze kariekatuur van al, wat er in een vrouw heerlik
vrouweliks kan wezen.
Zij was door en door onecht : een komedieante voor anderen
in al wat ze deed, een komedieante voor zich zelf in al, wat
ze zich opdrong te gevoelen.
Toch was ze oprecht geweest, zo dikwijls zij hem begeerde
en tegelijkertijd op zijn sentiementalieteit geen weerklank gaf.
Maar hij zelf, hij de vijftig jarige, hij, die zich kleurige
illuzies, warme emosies had pogen toe te dichten, terwijl hij
toch had kunnen weten, dat ze niet meer spontaan konden
opwellen, noch leven blijven in zijn gemoed, was hij geen ..
kariekatuur?
Zijn liefde, die niet verblind kon zijn en de vrouw, die hij
wilde aanbidden, eerst aanbiddelik wilde maken
Zijn jaloezie, die zich schaamde te verkrijgen, wat ie zich
toch wou diets maken een benijdenswaarde verovering te zijn 1
Zijn verontwaardiging, die wist een fraai stuk Strass te
bezitten en toch die Simili-dieamant een verwijt er van
maakte, dat ook anderen zijn onechtheid kenden!
Waren al die gevoelens ook niet onecht, ook niet kariekaturen
van echte liefde, echte jaloezie, echte verontwaardiging?
ja ... meer, veel meer nog dan Irma's geblanket ragfijn
gevoel, dat knutselwerk van een ongezonde verbeelding, was
zijn zogenaamde affeksie, dat levenloze produkt van een late
horror-vacui, een kariekatuur geweest, niets .. . niets dan een
kariekatuur 1
En daartoe was 't dus geworden, dat glanzende, verheffende, ziel-en-lichaam-doorjubelende willen-liefhebben en willenliefde-wekken, waarmee hij zich voorheen zo gelukkig, zo
rijk had gewaand, waarop hij zo prat was geweest, waardoor
hij zich zo hoog boven duizenden had voelen uitsteken 1 Wat
hij vroeger argeloos als iets menswaardig moois in zich had
waargenomen, dat leek nu iets bespotteliks, haast krankzinnigs,
waarvoor hij zich schamen moest.
0, jan had wel gelijk gehad, dat een mens alleen in zijn
jeugd hebben kan, echte illuzies, illuzies, waarin hij gelooft en die
hij te goeder trouw tot werkelikheid meent te kunnen maken.
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Wat hij daar later voor wil uitgeven zijn fantazieën, die hij
al wil hij dat
zich opdringt, waarvan hij 't wel beseft
dat ze voor geen verwezenliking vatbaar zijn en die
loochenen
hij kleurt met de gevoelsverf van zijn herinneringen afgeweekt,
om zich toch tot het geloof in hun echtheid te kunnen dwingen.

Maar is 't wel de liefde alleen, die zo tot een kariekatuur
wordt en ons tot kariekaturen maakt?
Behoefte voelend, gelijk zovelen, om verzachting te vinden
voor zijn smart door te zoeken naar slachtoffers van hetzelfde
lijden, ging hij zijn kwaal veralgemenen tot een noodzakelik
menselik kwaad.
En hij dacht:
Heeft niet elk menselik streven zijn tijd van echt leven,
waarin 't ons illuzies voortovert, zo mooi, dat wij er al
onze krachten en ons hele bestaan aan willen wijden, zc
duidelik, dat hun verwezenliking ons dunkt niet veel meer
dan kinderspel te zijn?
En als die verwezenliking uitblijft, als de stil woekerende
twijfel ons geloof heeft ondermijnd, als wij schouderophalend
troost hebben gezocht bij de gedachte, dat wij nu horen tot
»les hommes qui savent," dringen wij ons dan niet kunstmatig toch weer illuzies op, omdat we nu eenmaal niet zonder illuzies kunnen voortleven, werken wij dan niet allen mee
tot de reusachtige kariekaturen-fabriek?
Jans dor huweliksgeluk met het zwijgen over 't geen hem
't naast aan het hart lag tegenover het vreugdeloos berusten
van zijn vrouw en kind ; Jans rusteloze werkzaamheid met
zelfmisleiding als hoofddoel .... waren 'dit soms geen kariekaturen van 't geen hij zich eens had voorgesteld als de heer
likheid van het samenleven met een geliefde vrouw, als de
voldoening van een bestaan voor anderen?
En al het werken en strijden van zijn sosieteitsvrienden,
begonnen met de illuzie van grote dingen tot stand te kunnen brengen voor de belangen en het aanzien van de nasie,
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voor de rechten en behoeften van misdeelden en onderdrukten, en ten slotte verworden tot het gewroet om een tegenstander uit de *eg te ruimen, om een maatschappelik
onderscheidinkje te vermeesteren, om tijdelik een nieuwe
opvatting te doen zegevieren over een oude, werd ook dat
niet tot zijn eigen kariekatuur en maakte ook dat niet die
mensen tot kariekaturen?
Op eens begreep hij, waarom hij soms met minachting op
hen neer had gezien en begreep hij ook, waarom zij met
presies evenveel minachting neerzagen op hem.
Tot welk een kariekatuur een mens is geworden, dat ziet
ieder van zijn buurman gemakkelik genoeg ; maar wat voor
iedeaal eens die buurman zodanig heeft verblind, dat hij er
zich nog altijd door bestraald waant, dat weet niemand
anders dan hij alleen.
Maar kort heeft het leven
schoon bij de een langer dan
bij de ander ons nodig voor zijn onbekend doel.
Die korte tijd woont het in ons, tovert , het echte illuzies
in onze geest, wekt het echte begeerten in onze ziel, jaagt
het ons voort naar de onbereikbare voldoening.
En slechts die korte tijd kunnen wij eerlik zijn in ons
streven, krachtig door ons geloof.
Daarna werpt het ons af naast de weg, waarop het voortjaagt in nieuwe inkarnasies, en wij, die de gedachte niet
dragen kunnen van al te hebben uitgediend en weggegooid
te zijn om te versterven, wij fabrieken ons levensdoeltjes op
eigen hand en maken daar weer illuzies van en merken 't
niet, dat wij worden en maken ... kariekaturen.
Zo gaat het met het indieviedu en zo gaat het ook met de volken.
Is zo ons recht niet geworden tot een kariekatuur van de
gerechtigheid ?
Zijn onze godsdiensten soms geen kariekaturen van 't geen
hun stichters heeft bezield?
Onze samenleving, onze vormendienst, onze moraal ... zij n
't allen niet de kariekaturen van 't geen mensen eenmaal
gevoeld hebben als een maatschappelik samenwerken, als ware
beleefdheid, als echte zedelikheid?
-
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Ach ... onze hele vooruit-gang met al zijn wetenschappelike
trieomfen ... wordt ie ook niet tot de kariekatuur van al,
wat wij ons als beter-en-gelukkiger-worden hebben voorgesteld?
En zien we niet midden in onze maatschappij al weer
een nieuwe verrijzen, waarvan de voorlopers nog echt hebben
de illuzies en het geloof in hun bestaanbaarheid ?
Zij zullen wel evenmin hun iedealen bereiken, wel evenmin
iets blijvends tot stand brengen als ooit een vroeger geslacht
heeft vermocht ; maar zij zullen in de echtheid van hun vertrouwen en in de echtheid van hun begoocheling altans voor
een poos... gelukkig zijn.

Brokken vestingmuur, lage poorten, alleenstaande rode
huizen op groene grasveldjes gleden voorbij ; groepjes huizen
volgden. Eindelik was 't, of een dicht aaneengerijde reeks
grauw gepleisterde woningen op de spoorbaan aanstuwde en
toen vertraagde de trein zijn vaart, toen druilde Henri's wagon
het stasieon van Antwerpen binnen.
Het portier werd opengerukt en een koude luchtstroom
vulde op eens de kleine ruimte.
Gewemel van haastende mensen leidde zijn aandacht af en
een paar minuten lang rustte zijn denken.
Toen de trein weer in gang was, schijnbaar terugrollend
in de doorlopen richting, inderdaad voortijlend naar Brussel,
moest hij onwillekeurig die beweging vergelijken met zijn
bestaan, dat hem ook was voorgekomen nog eens terug te
keren in het oude spoor en dat toch werkelik niets anders
had gedaan dan verder snellen, aldoor verder weg van het
verleden, van het verleden, waarin hij had ... geleefd.

Eensklaps dacht hij aan het vers, dat nog altijd onvoltooid
in zijn portefeuille meeging.
Hij haalde 't te voorschijn en herlas het eerste koeplet.
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Mijn laatste lief, mijn laaste lust,
Ik had je zo graag goe-nacht gekust,
In 't oor je fluisterend: sluimer zacht,
Ik houd de wacht
Bij mijn lief, mijn laatste lust.

Nu vond hij een tweede koeplet en schreef 't er achter,
terwijl de trein te Mechelen stilstond.
Ik weet, dat je hart al in slaap is gesust
En er niet meer naar vraagt wiens mond je kust,
Mits zijn lippen maar fluisteren : sluimer zacht,
In mijn armen van nacht,
Mijn lief, mijn laatste lust.
En het derde koeplet sloot aan:
Zo gauw, te gauw komt d' eeuwige rust;
Maar als de dood je lippen kust,
Hoor je altijd nog mijn sluimer zacht,
Ik houd de wacht
Bij mijn lief, mijn laatste lust.
Toen de trein weer doorreed, las hij 't gedicht over ...
eens .. , en nog eens. Daarna liet zijn hand het papier
zakken en bleef zijn starende blik een lange poos op het
trijp van de lege plaats tegenover hem gericht.
Met een schok kwam hij weer tot bezinning en, het beschreven papier in stukjes scheurend, fluisterde hij haast
hoorbaar:
»Vijftig jaar en nog zó kinderachtig! ... Wat een onzinnigheid ! Ach ... ten slotte is alles ... onzin of. . . wordt het."
Het raampje openend hield hij de hand vol snippers er
even gesloten buiten, strekte toen de vingers uit en liet de
witte stukjes wegdwarrelen, zich verspreiden in de grauwe
ruimte. En nu eerst voelde hij, dat werkelik alles, alles
voorbij was. De hele geschiedenis taande voor zijn moege-

63

VIJFTIG.

staard geestesoog, gelijk de lijnen en kleuren van huizen
tanen in een aandikkende nevel. Weldra zou hij de biezonderheden zich niet eens meer duidelik kunnen herinneren.
Zo is de man van vijftig jaar -- dacht hij --- verhard en
verweekt tegelijkertijd.
En wat nu verder?
Aanknopen aan het leven van een paar maanden geleden?
Weer rond gaan dwalen in de vreemde, de lege tijd vullend
met wandelingen, babbeltjes, kaartspelen, hangen in teaters
en konsertzalen, altijd geplaagd door het verlangen om nog
eens .... voor 't laatst...?

Twee dagen later ontving dokter Lanser de volgende brief:

Amice I
Aanvaard mijn dank voor je welgemeende gelukwensen met mijn
vijftigste verjaardag, die ik nog juist vóór mijn vertrek uit den Haag
ontving en wees zo goed mijn dankbetuigingen over te brengen aan
Evelien en Jetje.
Al, wat je me gezegd hebt omtrent Mevrouw den Exter en omtrent
mij zelf is volkomen juist geweest. Als je deze brief ontvangt, ben
ik al op weg naar Monte-Carlo. Tans is ook voor mij de tijd aangebroken om me te gaan vergenoegen met 'la dernière passion, qui
me reste." Leef zo gezond en zo gelukkig mogelik.
U.
HENRI.

,

BRIEF AAN HERMAN GORTER
naar aanleiding van zin Kritiek op de litteraire beweging;
van z88o in Holland i )
DOOR

ALBERT VERWEY.

Waarde Gorter!
Uw schrijven over de letterkundige beweging van '8o en
over mijn deel daarin heeft mij, in de eerste plaats, teleurgesteld. Dacht ge werkelijk dat dergelijke flauwe weergalm
van meeningen die sints jaren, in ook door mij geredigeerde
tijdschriften, Van der Goes met zoo oneindig meer geest,
kracht en helderheid ontwikkeld heeft, ons als iets nieuws en
hoopvols treffen kon en ons de oogen doen heffen naar het
door u bemind ideaal?
Een andere vraag is -- zooals ge terecht doet uitkomen
of uw ideaal wel een ander dan het onze is. Of wij niet
sints lang en zonder bevreemding dat voor u nieuwe beeld
in het oog hielden. Of het verschil tusschen u en mij op
dit oogenblik niet enkel daarin ligt dat gij met de oogen van
de ekonomen, uw meesters, ziet en ik enkel met die van den
poëet.
En dan bedroeft het mij dat gij, die toch een begenadigd
dichter zijt, dat gij, Gorter, de wetenschappelijke en materialistische vlegel zijn wilt, die uw eigen gouden dichtgraan
niet dorschen maar stukslaan zult, tot meerdere glorie van
het wetenschappelijk kaf.
1) Januari nummer De Nieuwe Tijd.
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en het
Gij betoogt dat de poëzie uit onze jonge jaren
proza daarbij de laatste kreet van een stervend tijdvak
was. Het is mij wel. Toch geloof ik dat zulk een kreet
dikwijls tevens de eerste is van een tijdvak dat geboren
wordt. Ik voor mij, die de beweging van den beginne aan
heb meegemaakt, zag er nooit iets in dan een poging onze
kunst tot inhoud te geven een werkelijk leven, en indien in
onze verbeeldingen nog veel is meegekomen dat had uitgeleefd en moest ondergaan de kiemen van het toekomstige
waren er ook en waren hun kracht.
Hieruit volgt al dat wat gij hebt geprobeerd dat vergankelijke aantoonen heel wel te doen moet zijn. Zeker
de verschijnselen van vereenzaming en zelfvergoding, het
heele op de spits gedreven Individualisme, verwant als het
aan een bleekbloediger Dandysme werd, al wat zulkersoort
in ons optreden voorkwam was van een zichzelf overschattenden, zichzelf ten ondergang drijvenden tijd. Beproef eens,
indien ge ook over onze dichterlijke uitingen een opstel
schrijft, dit aan te toonen. Het Boek van Kind en God, Mei
en Cor, Cordium zullen uitstekende paralellen zijn. Beproef
het en ik zal in u den bondgenoot toejuichen dien ik behoef
en vereer. Maar beproef het goed. Beproef het beter, in
duidelijker voorstelling, met deugdelijker kunde, in waardiger
toon en met slaander argumenten dan die gij goed genoeg
hebt geacht in uw eerste stuk.
Sta mij toe dat ik u van elk van de vier één voorbeeld
geef, in de hoop dat ge er de andere door herkennen zult.
Eerst dus van onduidelijke voorstelling. Ik had in mijn
boekje Toen de Gids werd opgericht aangetoond dat, terwijl
de t 9de eeuwsche dichter Shelley een leerling was van Kant
en Berkeley, de 1 9de eeuwsche prozaschrijvers ten slotte in
de broeders De Goncourt schenen te komen tot het geloof
aan de leer dierzelfde filosofen. Ontkennen wilt gij dit niet:
integendeel, het ligt geheel in den loop van uw betoog dat
aan te nemen. Juist dat die schrijvers geloofden of schenen
te gelooven aan de stelling van Kant en Berkeley, nl. aan
deze : Wat wij zien weten wij, wat wij voelen weten wij,
5
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maar wat is weten wij niet,
juist dit was het krachtigste
bewijs voor wat gij beweren woudt, dat deze schrijvers zich
steunden op hun zintuigen en hun gevoel.
In plaats daarvan wat doet ge nu ? Gij laat Berkeley
verder ongenoemd. Gij zegt : »Shelley en de Goncourts,
etc. waren misschien daarin Kantianen dat zij zeiden "
Misschien ? En dat, daar de eigen kracht van uw betoog
vereischt, dat zij het daarin zeker waren? » misschien daarin
Kantianen dat zij zeiden : wat de werkelijkheid is weten wij
niet, maar zij zijn daardoor niet-Kantianen, dat ze niet
vroegen : welke wetten beheerschen onze waarnemingen en
onze gevoelens. En dát maakt hier juist het groote onderscheid."
Waarde vriend, dezen volzin ontdaan van de schoolsche
uitdrukking, staat hier, zooals ge erkennen zult : zij zijn daardoor niet-Kantianen, dat ze niet wijsgeeren, maar dichters
waren. Wilt gij de stelling dat dichters ook wijsgeer en man
van wetenschap zijn moeten, verdedigen, mij is het wel,
maar dát maakt hier niet het groote onderscheid. Dit maakt
hier enkel dat ge uw eigen duidelijke voorstelling veronduidelijkt door dezen te onpas hier aangebrachten zwaai. Wat
zoudt ge veel wijzer gedaan hebben indien ge gebleven
waart bij uwe alleszins duidelijke bewering dat deze schrijvers
zeker verwanten van Kant en Berkeley waren, en dat gij
hun dát niet vergeeft.
Vindt ge het onbillijk, dat ik van u, die uw eerste proza
schrijft, verlang dat ge zoo helder zijt ? Antwoord mij eerst:
zoudt gij het goed keuren, als ik het den vertaler van
Spinoza's Ethica niet kwalijk nam, dat hij over onderwerpen
die ons beiden zoozeer ter harte gaan, schrijft in een die
onderwerpen troebelmakenden stijl ?
Deugdelijke kunde, in de tweede plaats.
Een enkel voorbeeld : »Wij verbeelden ons, als zij (als
Milton en Vondel o. a.) individueel te kunnen zijn, aan
persoonlijk gevoel zonder wetenschap, genoeg te kunnen
hebben." Of het voor ons waar is, ooit waar is geweest
dan voor enkelen, ik wil het daarlaten. Maar als Milton en
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Vondel 1 Ik kar} u verzekeren, dat indien ooit twee dichters
groot in de wetenschappen van hun tijd waren, het deze
twee zijn geweest. En deze twee kiest ge als voorbeelden
van dichters zonder wetenschap l
Waardiger toon, zei ik.
Of acht ge het waardig, als ik beweerd heb dat wij na
'8o voor vernieuwing van de taal streden, daarop te antwoorden met een luchtig : » ook hier stelt Verwey de zaken
nog niet juist voor." ? Hoe weet gij dat? Gij hebt aan die
beweging geen deel genomen. Gij ondergingt er op een
afstand -- en ik juich erin den gelukkigen invloed van.
Gij kondt, zeker, in een schoone verborgenheid, alleen met
uw gevoel leven, zonder er voor te strijden. Gij genoot en
gebruikte de taal waar met menig anderen uw vriend voor
streed. Ziet ge, dit is wat ik niet waardig noem. Of begreept
ge : dat als dit waar was, als dit waar was dat strijd voor
de taal het bewust beginsel van die dagen was begreept
ge dat dan uw philippica tegen een stervende gevoels-kunst
zonder zin zou zijn ? Begreept ge dat er dan toch wel iets
waars liggen kon in mijn bewering, dat strijd voor de taal
het signaal geweest is voor strijd tegen de maatschappij?
Ten laatste moet ik een voorbeeld geven van het weinig
treffende van uw argumenten. Daar draait alles om. Een
argument in zulk een betoog moest onverslaanbaar zijn.
Het moest niet enkel ver van muggezifterij zijn, maar het moest
tot het verstand ook van den ongeletterden lezer spreken als
een van die vanzelffchheden waar in ernstige tijden de zoekende
menschegeest vangroeit. Zie nu hoe ge dit begrepen hebt.
Ik had in mijn opstellen gesproken van drie soorten van
geschiedschrijven.
De kronikeurs-manier van : Toen kwam ... en toen zei ...
en toen deed.
De methodisch-wetenschappelijke van : feiten verzamelen en
ze rangschikken naar een bepaalde methode.
De dichterlijk-historische van : nadat men van die feiten
kennis genomen en ze begrepen heeft, ze te verwerken in de
schildering van een beeld.
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Duidelijk was hier, dat geen van de drie het zonder feiten,
dat geen van de twee laatsten het zonder het begrijpen van
die feiten stellen kon. Alléén wat de methodisch-wetenschappelijke man, die feiten gerangschikt hebbend, doet,
enkel verstandelijk, en met als doel het schrijven van een
wetenschappelijke verhandeling, dat doet de kunstenaar, ook
met zijn gevoel die feiten doorgrond hebbend, met als doel
het schilderen van een beeld.
Wat is nu hier uw antwoord op ? »Wie niet de tweede
wijze van werken met de derde verbindt, wie dus niet de
wetenschap verbindt met de artistieke aandoening van verstand en gevoel, zal nooit tot kennis van een tijd of van
menschen kunnen komen."
Ziet ge uw fout wel ? Die is met den vinger aan te wijzen.
Niet de wetenschap in den zin van zijn onderwerp door en
door te weten ; ook niet de wetenschap in den zin van de
konklusies, die men uit de feiten trekken kan, is het kenmerkende van de tweede werkmanier. Niet de wetenschap,
in éénige waardevolle beteekenis, dus, maar alleen het methodische, het zoogenaamd wetenschappelijke van de voorstelling.
Weten moet de dichter zoo goed als de minste, begrijpen,
oog hebben voor alle mogelijke gevolgtrekkingen, zoo goed
als de beste ; maar de methodische man schrijft als einduitspraak een verhandeling, de kunstenaar geeft een beeld.
Waar blijft hier dus uw bewering dat in zijn verachteloozen
van de wetenschap de fout van den dichter ligt ? Zonder
grond, in mijn woorden ten minste, ontzinkt u het recht
er mee te besluiten, dat »de wijze van werken van Verwey
een verkeerde was."
Ik bepaal mij tot van alles éen enkel voorbeeld. Ik kon ze
alle vermeerderen. Vermeerderen totdat er van uw stuk niets
overbleef dan de onrechtvaardige bedoeling à tori et à travers
het levenskrachtige te ontkennen van een beweging waarvan
ik zoo helpe mij die - levenskracht zelf, diè ik nu nog en
onveranderd in mij voel tegen ieder zal volhouden, dat
zij ook de sociale kracht van dezen tijd heeft voorgewerkt.
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In één opzicht moet ik u huldigen. Uw daad komt voort
uit kleinheid noch vijandschap, maar alleen uit moedeloosheid
en ongeduld. Zoo gij andere priesters wilt overgeven om
geslacht te worden, in de allereerste plaats slacht ge u zelf.
Ik geef toe dat ook dit voor u zijn voordeel heeft. Als men
dan toch meent dat men moet worden terechtgesteld, laat
men dan ten minste zeker zijn van een fatsoenlijken beul.
Toch verhef ik mijn stem ook tegen uw eigen dood. Uw
leven is te zeer van beteekenis. Uw leven, waarvan de
kracht schuilt in uw dichterschap, moet niet door de fanatischheid van een wetenschappelijken beul verkort worden,
ook niet als die beul Herman Gorter heet. Den strijd voor
een nieuwe maatschappij aanvaarden, zooals wij het vroeger
dien voor gevoel en natuur, voor werkelijke taal en levenskrachtige verbeelding deden, goed ; maar zonder dat wij
in dwazen wanhoop en kinderachtige overhaasting de wortels
afsnijden van ons dichterschap. Gegroet.
ALBERT VERWEY .

De Brieven van Johan Thorn Prikker )
1

DOOR

L. VAN DEYSSEL.

... Daarvan wilde ik gaan schilderen, weet je
wel, ik noem een boom »Jan' of zoo, ik ken ze
tegenwoordig allemaal goed, als beste vrinden, en
wat zeggen ze veel tegen je, al die groote, cour.
pleete reuzen ...''
PRIKKER,

Brieven, blz. 26

-

127.

Ich hörte einst von alten Zeiten reden ; wie da
die Thiere und Bkume und Felsen mit den Menschen
gesprochen hutten. Mir ist gerade so, als wollten
sie allaugenblicklich anfangen, und als könnte ich
es ihnen ansehen, was sie mir sagen wollten.
NOVALIS,

h^einrich von Ofterdingen,
Erstes Capittel.

Ik heb mij dikwijls afgevraagd, hoe het toch komt, dat
dagboeken en brieven zoo veel prettiger zijn om te lezen
dan de meeste gedichten, romans en al wat verder kunst
of literatuur heet.
Want, laten wij beginnen met dit als een feit te erkennen:
de meeste gedenkschriften, dagboeken en brieven winnen
het verreweg van de meeste letterkundige geschriften.
Zelfs hebben sommige dagboeken en brieven, vergeleken
met waarlijk goede gedichten, romans en dergelijke, een aanvallige eigenschap, welke de laatste missen, al missen de
dagboeken en brieven dan ook de hoogere eigenschappen
der goede gedichten en romans.
Het kan best zijn dat dit komt door dat vele schrijvers
denken : > Kijk, nu schrijf ik mijn dagboek of een brief, nu
i) Amsterdam, W. Versluys, 1898.

DE BRIEVEN VAN JOHAN THORN PRIKKER.

71

kan ik mij laten gáan en schrijf precies wat ik denk en zoo
als ik het denk" ; en anders : > nu ga ik een gedicht of roman
maken, nu ga ik dus iets maken, en moet ik er op letten,
dat ik in een zekeren »stijl" heb te schrijven, enz."
Dit nu., is een glad verkeerde redenatie. En door dat zij
dan meer denken aan wat zij willen maken en aan hoe dat
wel zijn moet, dan aan wat zij eigenlijk zelf gewaar worden
en denken, dáárdoor ontstaan de leêge en slechte gedichten en romans.
Eigenlijk moest iedereen beginnen met maar eens een
dagboek of brieven aan een kennis of aan zich zelf te schrijven.
Zoo kon hij dan zien of er werkelijk wat in hem was, dat
er uit moest. Als dan vanzelf clie geschriften op een gedicht
of roman begonnen te lijken, dan was de zaak heelemaal
in orde. Een stijl, die op die wijze op een goeden dag
door den schrijver in zijn geschriften ontdekt wordt, dat
is de sekuurste stijl.
Kunst bestaat uit natuur en stijl. 1)
Stijl moet er zijn. Eerst moet er echter natuur zijn. Beter
natuur zonder stijl dan stijl zonder natuur.
Kunst mag niet intiem zijn. Neen, maar dit beteekent alleen
dat zij intiem, zeer intiem doch meer dan intiem moet zijn.
Zij onthoudt zich van intimiteit, niet door zich in tegenovergestelde richting te bewegen, doch door door het intieme
heen iets diepers te bereiken.
Wat gij, zoo heel voor u zelf, even innig als vluchtig,
wel eens gedacht hebt,
houd dat vast, schrijf dat op,
schrijf meer zulke gedachten op,
op die wijze zult gij tot
het voortbrengen van goede kunst kunnen komen.
Ik bedoel iets over den wenkbrauw van uw neefje of over
het staartje van een kanarie bij een oude jufvrouw, - zoo
iets waarvan gij dacht, dat dit nu juist al heel weinig overeenkomst had met den Apollo van Belvedère of Parsifal,
schrijf het op, schrijf meer zulke gedachten op. Als gij dan
i) Pierson.
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bij het overlezen eens op een avond iets merkt dat u vreemdaangenaam aandoet, .. net of het, ja, net of ... het woord
» mooi" durft gij niet uitspreken ...
dan wensch ik u geluk,
dan zijt gij een kleine kunstenaar, dat wil
mijn vriend,
zeggen iemant die tien duizend maal meer waard is dan een
schijnbaar groote kunstenaar.
Denk niet om voorbeelden, schrijf wat gij liefst, wat gij
het aller-liefst voelt. Wordt het dan toch niets, goed, dan
houdt ge 't voor u zelf, dan hebt ge het groote geluk, wel
geen kunstenaar, misschien zelfs geen fijn voelend mensch te
zijn, maar te zijn een gewoon mensch met vermaak in zijn
eigen gedachten. Dan blijft het voor u alleen, dan zal het u
een steun bij prettig herinneren wezen.
Het nut van scholen en voorbeelden kan niet in 't algemeen
ontkend worden ; maar toch komt het mij zeer waarschijnlijk
voor, dat de maker van het beste sonnet hij is geweest, die
den sonnet-vorm ontdekte, zij 't dan ook, dat die reeds lang
bestond en 't alleen voor hem een ontdekking was.
Het is om deze redenen dat een naturalistische roman meer
waarde heeft dan een akademiesch-klassiek prozastuk of gedicht.
Het is om deze redenen dat het dagboek van Marie Bashkirtseff
niet alleen eigenlijk preferent aan, maar feitelijk objektief
een beter boek, een beter kunstwerk is, dan vele der beste
romans van haar tijd.

Wat een charmante jongen is die Johan Thorn Prikker.
Och, zou ik tot al degenen, waartegen hij zoo bakkeleit,
willen zeggen, hoe is het mogelijk, dat gij daarom een hekel
aan hem kunt krijgen en naar tegen hem zijn. Als iemant
zoo nagenoeg tegen allen is, niet waar, dan scheelt het weinig
of hij is tegen niemant. Deze ommekeer kunt gij trouwens
in de Brieven zelf waarnemen. De beminnelijke raas-kaller
van de eene bladzijde, die tegen de geheele wereld uit varen
gaat, is de leuke minnaar der andere bladzijde, die alles goed
en mooi vindt en alle menschen bovenste beste luidjes.
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»Behalve de artiesten" nu ja, nu ja, éen schrede verder
en ook die worden door de laatst genoemde stemming omarmd.
»En als hij die schrede eens niet doet," wel, dat zou ik
mij dan maar niet aantrekken.
Ik zie het zoo in : Als iemant woedend is tegen ieder-een,
dan is hij óf een soort profeet, die u waarlijk zoo verbazend de
baas is, dat gij werkelijk voor hem hébt te buigen ; óf hij is en dan is het niet zoo groot maar toch zeer te waardeeren een mooi oprecht mensch met sterke neigingen, en die zich
voelt groeven maar nog gauwer groeyen wil uit begeerte naar
den schoonen volgroeiden zomer, dien hij reeds in zich aanvoelt,
en dan moet een voorbijganger niet tureluursch worden als de
lentestorm hem wat onstuimig haar bloesem in het aangezicht
gooit.
Ik weet niet of het komt door dat ik vroeger met zoo
iemant héél intiem bevriend ben geweest, maar ik gevoel
bepaald zekere sympathie voor iemant die jong is en dan alles
kort en klein slaat om zich heen. Mocht ik zelf ook tot zijn
prooyen behooren, nu, dan tracht ik mij daarin te schikken.
Dit is gegrond op eene redeneering, die rond loopt : als
het u werkelijk niet bezeert, waarom zoudt ge het dan niet
aardig vinden, en als het u wèl bezeert, nu, dan, ja, ik
bedoel, dan heeft misschien de aanvaller gelijk wat u aangaat
juist in de mate, waarin het u bezeert.
Dit is wel niet geheel juist, maar er is toch iets in. Er zijn
groote kunstenaars geweest, die uiterst kwetsbaar waren door
depreciatie. Maar toch ... kijk eens (laat mij het u ietwat
schoolmeesterlijk uitleggen), als mijn kleine neefje, sprekend
van eenige vellen papier, die daar liggen en waarop ik het
innigst van mijn wezen met bevende schroom en uiterste zorg
heb weergegeven, mij toevoegt : »zoo, ouwe pennelikker, heb
je daar de boel weêr 'es volgeklad ?" dan word ik geen zweem
van gegriefdheid gewaar en dreig lachend met een opstopper,
die uitloopt in een liefkozing. En nu wilde ik alleen maar
hèm geluk wenschen (en benijden), die zijn deprecieerende
beöordeelaars als kleine neefjes kan aanzien en behandelen.
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Naar mijne meening had nog meer dan reeds geschied is
in deze Brieven onuitgeefbaar geacht moeten worden. Het
zijn die gedeelten, wier toon alleen-intiem ' is en die niet, door
het intieme heen, stijgen tot het algemeen-aardige en algemeen-mooye. Zij bevinden zich in de eerste helft der verzameling.
Ik werd reeds een in mij stijgenden weemoed gewaar, want
dit is een omstandigheid, die ons met teêre verlegenheid
vervult : het bloot geven van kiempjes, die tot iets heel
moois zullen worden, maar die ... dat nog niet zijn, en die ...
den kouden buitenwind niet kunnen verdragen.
Zij behooren tot het innigste maar moeten verborgen blijven
en door ze openbaar te maken wordt iets in u vlijmend
gekwetst, iets dat heilig en onnoembaar is. Gij doet dan
min of meer tegenover uw ziel en uw kunst als een vriend,
die een in een tijd van hulpeloosheid van zijn boezemvriend
opgevangen stameling in de krant gaat zetten.
Naar mijne meening geldt dit alleen voor die passages,
die feitelijk, zoo als zij daar staan, onbeduidend zijn. Ik zou,
geloof ik, de kieschheid niet z66 ver uitstrekken, dat ik de
fijne mededeelingen van kunst-natuurkunde, de uitkomsten
van het bespieden door den kunstenaar van de kunst-wording
in hem, ook onuitgeefbaar zou achten om dat die kunstwording nog niet geheel had plaats gehad.

Wat een heerlijke natuur, die Prikker. Wat murmelt dat
gebabbel als een beekje door het bloeyend levens-bosch,
leuk mokkend in donker, glansend van pret op lichtere plekken,
achteloos dragend de schoonst gevallen bloemen, plotseling
schitterend en als even onbeweeglijk in den zonneschijn van
het sublime.
Dat het zoo mooi is ligt aan heele kleine dingetjes van
toon. Iets lager, en het was bijna ploertig hier en daar, iets
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hooger en het was lijzig op andere plaatsen. Nu is het precies
goed. Nu is het precies goed, om dat het klinkt als het
heerlijke zingen en roepen en lachen van een dorpsjongen
in het Bosch, om dat het teeder is en klaagt, als het verborgen
hoekje onder de blaáren waar hij zijn liefste speeldingen
bewaart, en als de heldere tranen over de morsige wangen
van dien jongen, die wij lief kregen om zijn open jubelen in
de heldere lucht.
De toon lijkt ook zooveel op een beekje, omdat een beekje
dikwijls verborgen is onder gras en lage donkere takken.
Die verborgenheid, dat bijna ondergrondsche geluid, is eigen.
aan de stem, die waarlijk de stem is eener ziel. Het diepe,
het diep vertrouwelijke, het innigst gemeende, dat is het méer
dan bekoorlijke dat wij voelen onder het dartelend bewegen
aan de oppervlakte.
Ik moet altijd aan een koffiehuis denken, zoo'n klein vreeselijk
gewoon koffiehuis ergends, met oude mahoniehouten tafeltjes,
stoelen met rieten zittingen, zelfs zand op de vloer. Achter
in donker is het buffet. Het is zoo karakterloos mogelijk. En
toch heeft het een onzegbaar, heel bizonder, bijna plechtig
karakter. Want 's avonds kwamen daar aan een van die
tafeltjes eenige jongelui bijeen, die veel glazen bier dronken,
met hun ellebogen op tafel zaten, zware sigaren en pijpjes
rookten, spuwden op den vloer, onder de zwartige muren,
de groezelige gaslichten en de wolken tabaksrook. En bij hen
was ook een jongen, de grootste schreeuwer van allen, die
ontzettend opsneed, en de menschen uitschold voor al wat
leelijk was. Soms, als het heel laat was geworden, ging hij
boven op de tafel staan en sprak het heele koffiehuis toe.
Maar alleen zijn vrienden begrepen zijn onderwerp. Want hij
had het over ... kunst ; natuurlijk dus over de hooge, de
goddelijke kunst, die hij verwachtte en de afgrijselijke die
er was.
En ieder-een bijna haalde zijn schouders op en men schuwde
hem een beetje, om dat hij zoo pochte en zoo schold.
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Maar let nu eens goed op, op dien vagebond, en hoor
eens wat hij zegt als hij stil is, tusschen zijn twee vuisten
aan zijn wangen en twee halen aan zijn pijpje door. Luister
goed wat hij zoo smoezelend tot zijn buurman zegt, een winkelbediende uit Rotterdam of zoo, die er overigens geen stom
woord van begrijpt.
Ziet gij dat gezicht ? Ziet gij die expressie ? ... Hoort gij
dát ? .. Já, dát was het wel wat hij zeide ... Zie nu eens op.
Is het niet, is het niet of die rookwolken mooi worden
daar, lentewolken eil en fijn, is het niet of er een licht schijnt
van fijn tintelende gouden zon in plaats van groezelige gaslampen ? Is er hier niet een bizondere atmosfeer en gaat er
niet als een geur, een naauw merkbare geur, een geur die
eigenlijk geen geur maar alleen reinheid is, een geur van
geurloze witte lelies voorbij?
Kijk naar zijn gezicht, naar het gezicht van dien éenen niet
grooten, wat in-een-gedoken jongen man.... Ik geloof, ja,
waarlijk, ik geloof, dat wij hier op de schoonste plek zijn,
die er in de stad te vinden is...

Ik zou het, dunkt mij, aangenaam vinden tot de in de
Brieven Zeelijk gescholdene te behooren en er dan toch zoo
over te schrijven als ik nu doe. Raas maar toe, beste, beste
jongen, hoop ik dat ik dan zou kunnen denken, wees maar
boos op me, ik houd toch van je. Ik houd toch van je,
want ik vind je, iets wat men heel zelden zoo van iemant
vindt, — ik vind je zoo mooi. En je bent zoo boos om dat
je iets veel mooyers in je voelt dan wat je van al die anderen
en van mij ziet. En dat veel mooyere, niet als je zelf, maar
als een van liefde omgeven schat ín je, miskend acht.
Misschien zul je eens boos op niemant meer zijn en het
bewijzen van je meerderheid overlaten aan de schoonheid
alleen, die uit je werk zal schijnen. Het zal zijn als een licht,
waar al dat andere donker bij wordt, of misschien ook iets
anders nog, misschien zal het zijn als een licht, waarbij je al

DE BRIEVEN VAN JOHAN THORN PRIKKER.

77

dat andere ook meer verlicht ziet dan het je tot nu toe scheen.
Je weet niet, er kunnen zulke vreemde dingen gebeuren.
En wil je boos blijven, ook goed. Mijn gedachte over
je zal niet veranderen. En wat zou mij bij zoo groote mooiheid
je boosheid hinderen, die ik zelfs als een deel daarvan
beschouw.
Ik geloof in je en ik hoop alles voor je. Ik hoop het zoo
zeer. Blijf dan die je bent, het heele leven door. Laat het
met jou nu eens waarlijk zoo zijn. Behoud dat eene, dat van
> ik kan niet liegen." Behoud je ziel, die zóo schoon is, voorzichtig en zuiver volkomen. Ik zal zoo blij zijn over tien,
over twintig jaar, in je werk de sublime jongen, die de Brieven
schreef, te herkennen.
Vin je me preêkerig en zegenend en dat ik een »bakkes"
zet als een dominee ? .... Het is wel een beetje waar, en ik
houd op. Ik vraag verlof je in gedachte de hand te drukken.

De kleine dingetjes van toon, waardoor de Brieven zoo
mooi zijn, zal ik niet ont-leden. Men moet ze zien, als even
blinkende bloemen in dauw-waas, in de atmosfeer van het
Boekje zelf.
Op blz. 40, waar hij van het zien en óver-denken eener
bloem spreekt, heeft hij dezen tusschen-zin : »mooi omdat de
blaadjes zoo éven mooi gebogen zijn".
Het geheim der waarde van dezen tusschen-zin die aan
den geheelen volzin de hare geeft, is hierin gelegen, dat de
schrijver zoo stout-moedig is geweest het in den volzin reeds
dikwijls gebruikte woordje »mooi", dat hier pas weêr aan
»omdat" ook voor-af-ging, nog eens te herhalen tusschen
éven" en »gebogen".
Ieder ander, niet waar, hadd' geschreven : » mooi om dat de
blaadjes zoo éven gebogen zijn", meenend daarmee al iets
heel fijns opgemerkt te hebben. Maar hij niet. Hij liefkoost
de ronding zijner gedachte nog met dit laatste gebaar, waarvan de overbodigheid juist de mooiheid aan het gedachtegeheel geeft, zoo als een hand-groet in het ledige na den
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handdruk den groet aan den vertrekkenden vriend mooi
voltooit.
Maar dit is nu ook alles, wat ik oplichten zal. Iedere fijnproever moge verder zelf naar hartelust grasduinen.

Dingen, die deze verzameling Brieven of wel den schrijvenden Johan Thorn Prikker kénmerken, zijn : ten eerste, dat
de lezing van dit boekje ons niet wijzer maakt wat aangaat
de symbolistische schilderkunst of dan de schilderkunst, die
de schrijver wil.
Hij zegt het ook zelf ergends, dat hij het eigenlijke van
zijn kunst wèl schilderen, maar niet schrijven kan. Op meerdere plaatsen zegt hij niet goed te kunnen uitleggen, wat hij
eigenlijk bedoelt.
Wij hebben hem er trouwens liever om, want de beminnelijkheid van het boekje komt grootendeels hieruit voort, dat
het zoo volstrekt het tegenovergestelde van theorie behelst.
Ten tweede is het merkwaardig zoo veel als de toon dezer
Brieven gelijkt op den toon, dien een realist van de Barbizonschool of dien een impressionist zou kunnen hebben.
Dit heb ik niet met zoo veel genoegen waargenomen, om
dat er uit zou volgen, dat Prikker van nature nog dichter
bij het realisme staat of bij het impressionisme, dan hemzelf misschien bekend is ; maar om dat het mijn vermoeden
bevestigt, dat het symbolisme door echte kunstenaars-naturen,
van wie alleen het ware symbolisme te verwachten is, alleen is
te bereiken langs den weg der realistiesch-impressionistische
gevoeligheid.
Tot het symbolisme komt men niet door theorie en ingespannen arbeid ; maar tot het symbolisme komt men door
exces van impressionistische gevoeligheid.
Zoo als hij spreekt van het glimmen der blaadjes in de
Scheveningsche boschjes op een regendag, -- zoo zou een
Fransche primitieve-realist ongeveer ook daarover kunnen
spreken.
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Zoo als hij in den verrukkelijken brief uit Visé, van zijn
wandelen tusschen de mooye kleuren vertelt, zoo zou misschien
een uitmuntend neo-impressionist ook kunnen verhalen.
Waar echter, ook te Visé, de rotsen figuren worden, groote
menschen, die elkaar vasthouden om samen de zware blokken
te dragen die boven hen zijn, -- daar begint iets symbolistiesch
te schemeren.
Terwijl de bewering in het laatste gedeelte der verzameling
over de heiligheid van alles en ieder-een even als die over
het groote geluk dat mag omgaan in kringetjes spuwende
baliekluivers, ons in de nabijheid van Emerson- en Milletsentimenten brengt.
Een der zijden van de diepe beminnelijkheid van de Brieven
is dat men de groote aanschouwings-wijzen en sentimenten
van onzen tijd er argeloos in ziet ondervonden en als bij
verrassing geuit door de heldere intuïtie eener ongeleerde,
ongeschoolde, onwetende, maar alles voelende en begrijpende
jeugd.
En in mij hebben zij de overtuiging bevestigd, dat er,
waar het kunst geldt, nu evenals voorheen, slechts twee
elementen bestaan : de bizonder onbevangen en gevoelige
mensch en de groote natuur om hem heen.
De groote natuur om hem heen, waarvan hij plotseling
merkt, dat hij haar gaat weergeven, zonder te weten hoe.
Terwijl hem later dan al weder ont-dekt kan worden, in
welken stijl het dier groote natuur behaagd heeft zich door
hem heen te styleeren.
Het zij mij toegestaan op te merken dat ik hier geenszins
oordeel over het schilderwerk van Johan Thorn Prikker. Ik
heb daarvan bijna niets gezien en zou het misschien niet
kunnen beöordeelen al had ik het gezien.
Ik weet dus niet of hij zeer goed werk heeft gemaakt,
noch of het waarschijnlijk is, dat hij eens zeer goed werk
maken zal.
Ik vraag daar ook niet naar. Want hier is iets anders.
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Hier is iets waar ik wèl min of meer verstand van meen te
hebben. Hier heb ik een boekje, en dat boekje nu is iets
héél bitonders. Want in dat boekje leeren wij kennen eene
zeldzame, eene kostbare menschen-natuur, eene menschenziel,
;puur en echt en de schoonste bezittingen rijk.
Dat zeg ik. Dat weet ik. Daarop geef ik mijn woord van eer.

Zooals ik reeds opmerkte, is het karakter van Prikkers
kunst uit het boekje niet af te leiden.
Noch de beschrijvingen van zijn werk zelf: een groote hand
zus, een kristus-kop zoo, een monnik hier, een kerkje daar;
noch de plaatsen waar hij tracht den aard der kunst, die hij
bewondert en wenscht, aan te geven, vooral in vergelijking
met de impressionistische, sprekende van de essence der
dingen, het mystische leven of het waarlijke leven, en niet
den schijn, der natuur, vertellende hoe de geziene bloem zich
vervormt in de herinnering en hoe hij de herinnering, het
meer essentiëele leven der bloem in de herinnering, en niet
de eerste, oppervlakkige weerkaatsing der bloem in de verbeelding, wil geven ; noch, eindelijk, de plaatsen in het boekje,
waar feitelijk reeds mooiheid zelve aanwezig is, de ontroerde
uitingen van wat het Leven hem doet denken en zien, zijn
beelden van symbolische aandoening of verduidelijken ons
het samenstel der psychische bewegingen van de symbolische
of eenige andere door hem bedoelde kunst.
Evenmin als het boekje ons een karakter, dat is een gevormd menschenleven, te zien geeft, kunnen wij er het
karakter eener kunst in vinden.
Maar wij vinden er in eene schoone natuur met plekken,
waar de innigste schoonheid der menschelijke natuur wordt
gezien. Wij vinden er in den vertrouweling van nature der
brooze geheimen die het gemeenschappelijk kenmerk zijn
van alle diepe, hoe zeer ook in verschillende stijlen uitgeloopen, levensbegrip en kunst.
Ik stel mij voor dat het zaad van de cactus en het zaad
van het madeliefje veel op elkaar gelijken (ik zeg maar zoo
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wat, weet helaas weinig van botanie, misschien heeft slechts
een van de twee, of hebben geen van beiden, eigenlijk zaad),
en tot elkaar zeggen : wij zijn allebei ongeschonden zaadjes,
zoo zullen wij blijven, nooit zullen wij liegen, nooit zullen
wij een metalen cactus en een papieren madeliefje worden.
En dat zij, op middelbaren tijd leeftijd elkaar ontmoetend
in een ruiker, zeggen : dag, cactus, dag, madeliefje.
e. - Wat
ben jij een prachtige cactus geworden ; en wat jij een
lief madeliefje. Ik stel mij voor dat een Madonna der beste Primitieven
een boerenmeid van Millet eerder als haar zuster omhelzen
zou dan zij het een Madonna der i 9e eeuwsche Dusseldorfers
zou doen.
En dit, geachte vrienden, lijkt mij de quaestie bij uitnemendheid.
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Gedwongen Winkelneringen Huis-industrie
in Noord-Brabant
DOOR

Is. P. DE VOOYS.

Er bestaan in de arbeidswereld eene menigte misbruiken,
die men gewoon is onder den vreemden naam van Truck of
Trucksysteem te vereenigen, en die men in 't algemeen zou
kunnen omschrijven als het misbruiken van oeconomische
macht, om door een kunstmatigen vorm van het loon woekerwinst te behalen.
Deze verschijnselen komen reeds zeer vroeg voor, en waarschijnlijk het eerst in den bergbouw, daarna op zeer scherp
geteekende wijze in de huis-industrie. Reeds in 1548 komt
in de Joachimthalsche Bergesordnung eene bestrijding van
Truck voor, terwijl Engeland reeds in 1464 zijn eerste wet
over dit onderwerp had, die tot 1887 niet minder dan i 8
vormverwisselingen zou ondergaan.
Bij alle groote veranderingen der industrie bleef Truck
soms in de oude, soms in meer moderne vormen bestaan, en
ook ons land heeft het misbruik gekend, en kent het nog
in brutaal optreden.
Het misbruik onder dien verzamelnaam Truck is bijna zoo
algemeen als de menschelijke hebzucht, zoodat bijna iedereen
iets dergelijks in zijn omgeving kent of gezien heeft, al
vertoonen enkele streken nog een eenigszins ander verschijnsel.
Men kan namelijk de vormen van Truck in twee groote
groepen splitsen, i° de geïsoleerde misbruiken, alleen bestaande door hebzucht of gewetenloosheid van één enkelling,
die in den arbeid macht heeft en daarvan gebruik maakt,
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maar dan 20 de meer algemeene misbruiken, die een gewoonte
van industrie of landstreek vormen, en zich dan ook stevig
in geschiedenis en heden van industrie of streek vasthechten.
Om een kort overzicht te verkrijgen van de velerlei vormen,
waarin 't misbruik in alle tijden en landen zich verborgen
hield, behoeft men slechts na te gaan, welke mogelijkheden
er bestaan, om van de oeconomische macht finantieel te
profiteeren, en men heeft een volledig schema van wat werkelijk voorkomt.
De werkman kan beknibbeld worden bij zijn arbeid zelf,
en in zijn privaat leven. Deze onderscheiding doet gevoelen,
dat de vormen in de practijk verschillend zwaar zullen
drukken. De werkgever of bestuurder doet een gewichtigen
stap, wanneer zijn hebzucht hem drijft in te grijpen in het
privaat leven van zijn ondergeschikte, en indien niet reeds
door andere oorzaken de zelfstandigheid van den loondienaar
geschokt is, doet hij tevens een gevaarlijke stap, daar hij
een band verbreekt, die in onze dagen toch reeds uiterst teer
is. Hij had dikwijls de gelegenheid het loon in te krimpen
zonder nog de vrijheid in het huishouden van den werkman
aan te tasten, maar geeft om velerlei baatzuchtige redenen
de voorkeur aan het laatste.
Vermindering van het loon om redenen binnen het gebied
van den arbeid kan geschieden voor lokaalhuur, voor verwarming en licht, voor werktuigen en gereedschappen, als boeten
voor de orde, schadeloosstelling voor bederf van grondstoffen,
producten of werktuigen, bijdragen in fondsen, en misschien
nog andere als gebruik van privaten, drinkwater, enz.
Het is duidelijk dat bij elk der genoemde redenen, de
loonsafhouding billijk, zelfs de instelling ervan in 't belang
van den werkman kan zijn, of hoogst noodzakelijk voor
ordelijk werk, maar ook is het duidelijk, dat elk dezer loonsafhoudingen onbillijk wordt, wanneer bedrag, en de aanwending ervan wijzen op de hebzucht van hem, die ze tot eigen
voordeel instelde.
Men kan in 't algemeen zeggen dat Truck zich altijd in
vormen voordoet, die evengoed een nuttige instelling- als het
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misbruik kunnen omsluiten, en het zijn meestal getalsverhoudingen, die denzelfden vorm één keer tot een weldaad, een
ander maal tot een misdaad zouden stempelen. Om dat goed
in 't licht te stellen wil ik een paar grepen uit de practijk doen.
Wie kent niet het groote nut van arbeiderswoningen, en
apprecieert niet de pogingen door industrieëlen gedaan om
voor hunne werklieden ten minste het woningvraagstuk op
te lossen ? Niemand zou daar af houding der huur van 't loon
als Truck beschouwen. Stelt men zich echter voor, dat
fabrikanten woningen bouwen, contracteeren wederkeerig van
elkaars werklieden de huur van het loon af te houden, om
zich op die wijze van een geldbelegging met een vaste
rente van 10 pCt. te verzekeren, dan zou menig Nederlandsch
rentenier dien fabrikanten zulke philantropie benijden, en het
type huisjesmelker hen kunnen bewonderen. Een dubbeltje
of een kwartje huur meer of minder in de week verandert hier
zeer veel.
Een zeer sterk voorbeeld heb ik gezien aan een fabriek,
waar de arbeiders gebukt gingen onder de lasten der
gedwongen winkelnering en de dikwijls daarmee gepaard
gaande schulden. Een jong humaan bestuurder van die
fabriek verbood den winkeldwang en richtte eene cooperatie
voor zijne werklieden in, zoodat de loonsafhouding, (ook
voor een spaarkas, en tot delging der schulden) bleef bestaan,
of misschien wel vergroot werd, doch de werkman voor
ziekte, ongeval, ouderdoms-invaliditeit een zekerheid van steun
verkreeg, terwijl door nog velerlei nuttige instellingen zijn
ontwikkeling en zelfstandigheid werden verhoogd. Onder één
definitie zouden oude en nieuwe toestand te brengen zijn,
en toch een tegenstelling als van herfst en lente.
Loonsverminderingen behalve die op 't gebied van den
arbeid, zijn die door middel der uitgaven van 's werkmans
huisgezin, en hieronder valt de indirecte loonsvermindering
door winkeldwang. Patroons familieleden of goede kennissen,
meestersknechts of ook winkeliers in contract met deze
personen, houden een winkel, waarin alle artikelen verkocht
worden die het werkmansgezin noodig heeft voor voeding,
,
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kleeding, reiniging en verwarming. De dwang kan geschieden
door systeem van bons of ongangbare munten, door gezegde
of verzwegen bedreigingen, of ook door een stelsel van
werkverdeeling, dat onwezenlijke en toch materieele geeseling
van den weerspannigen werkman kan bevatten.
Ook van de huur voor woning of grond, van bijdragen
aan begrafenisfondsen, aan ziekenfondsen kan de werkgever
profiteeren, terwijl ook het doen van kostelooze heerediensten
niet uitgesloten is.
Merkwaardig is dat er nog een ander soort macht bestaat,
namelijk die van den crediteur over den debiteur bij het
klein credietstelsel, waaraan in den regel ook vele misbruiken
van woeker verbonden zijn, en dat deze zoo vaak vereenigd
met Truck voorkomen.
Dat de opsomming van dit alles geen pessimistische droom
is, zal ieder blijken, die de uitkomsten eener uitvoerige enquête
in ' ons land naleest, zooals die gegeven werden in de memorie
van toelichting bij het Wetsontwerp, houdende bepalingen
tot waarborging van de vrije beschikking door werklieden
over hun verdiend loon, in Mei 1889 door den minister Ruysch
van Beerenbroek bij de ede Kamer ingediend. (Bijlagen i 10).
Den geïsoleerden vorm van Truck zou men aldus kunnen
beschrijven : Op een fabriek of in een bedrijf bestaat een
persoon, werkgever of werkbestuurder, die door zijn' invloed
bij de verdeeling van het werk en het toezicht daarover,
onder eenigerlei vorm van den ondergeschikte een soort
omkoopsgift weet te verkrijgen tot eigen bate.
Het is duidelijk, dat dit misbruik meestal een geheim,
zooal dikwijls een publiek geheim is, met deze bedoeling dat
ieder het weet, maar niemand het openlijk als eene beschuldiging durft uitspreken.
De uitroeiing zou zonder groote moeiten en in de meeste
gevallen reeds bij een wettelijke strafbedreiging kunnen geschieden, terwijl reeds dikwijls de vrees voor de publieke
opinie de afpersing binnen beperkte grenzen houdt, zoodat
dit geval van Truck wel ergerlijk en onrechtvaardig, maar
toch meestal niet ondragelijk genoemd kan worden.
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Ditzelfde kan men niet zeggen van het meer algemeen
verschijnsel, dat door zijn sociaal verband moeilijker te beoordeelen is, en dan ook nog helaas verdedigers vindt, al is
de verdediging slechts een verontschuldiging. Er bestaat een
oud gebruik, waaraan de geheele omgeving gewoon is, zoodat
er voor den woekeraar eene uiterlijke bescherming bestaat,
om tot de uiterste grenzen van uitbuiterij zijne werklieden te
exploiteeren. Het gebruik heeft het fatale kleed gekozen,
waaronder de schurk een fatsoenlijk man kan schijnen.
Doch ook het gebruik kan door sociale omstandigheden
leiden tot een toestand, die men gerust sociale misstand kan
noemen en geen duidelijken overgang tot het misbruik meer
vertoont.
Om een voorbeeld te geven hoe zoo'n gebruik op onschuldige wijze kan ontstaan, wil ik iets anders dan den winkel
nemen, daar deze toch reeds genoeg ter sprake zal komen.
Er bestaan in de omgeving van de Biesbosch ondernemers,
die het aldaar gegroeide kreupelhout laten vormen tot hoephout. Oorspronkelijk geschiedde dit geheel aan huis bij den
arbeider, die Pen 'partijtje hout ging halen en bossen hoepels
terugbracht. Voor enkele arbeiders hebben de handelaars in
hunne bergschuren een plaatsje ingeruimd, raampjes gemaakt
en snijbanken laten vervaardigen. Dit geschiedde op verzoek
en nu lag het voor de hand, dat zij die tegen 't zelfde stuktarief als de huiswerkers konden arbeiden, zonder echter de
onkosten van een eigen inrichting te maken, aan den schuureigenaar een huur moesten betalen ; voor eigen lamplicht,
enz. moesten zorgen.
Ook deze vorm heeft tot misbruik aanleiding gegeven, dat
ook hier gepaard ging met gedwongen winkelnering. De
sociale omstandigheden, die het gebruik tot een misstand
maken, vloeien voort uit den toestand der industrie, waaraan
de gewoonten van oudsher verbonden waren, en deze te beschrijven voor de gedwongen winkelnering in Noord-Brabant
had ik mij tot taak gesteld. Het vermoeden is misschien
niet ongewettigd, dat soortgelijke verhoudingen ook in de
Friesche veenstreken en misschien elders voorkomen, doch
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in staat om onze zuidelijke provincie goed te leeren kennen,
wil ik zoo juist en volledig mogelijk weergeven, hoe ik hier
de toestanden heb leeren inzien, en hoop dat deze poging
moge bijdragen, de beteekenis van Truck in ons land goed
te begrijpen, om met vrucht de uitroeiing onder handen te
nemen.
Het verdient misschien eene verdediging, dat ik de sociale
omstandigheden een gewichtige werking toeschrijf, en mij
niet beperk tot ongeoorloofde handelingen van enkele individuen.
Als aanhangsel van het loon kan men zeggen, dat Truck
één kwaal is van de velen, waarmee het »arbeidscontract"
behebt is. Waar men echter de meesten dier kwalen niet
'aan de personen der kapitalisten wijt, geeft men bij Truck
juist wel de schuld aan 't individu. De oorzaak hiervan is
te zoeken in de oude illusie van het »vrije arbeidscontract",
dat nog altijd door practisch aanhang vindt, en populair
vertaald luidt : »als het je niet bevalt, kun je gaan."
In den tijd toen dit »vrije arbeidscontract" gehuldigd werd
en dit blijft gelden voor de personen, die nu nog in
dien tijd meenen te leven nam men aan, dat de loonregeling op dezelfde wijze geschiedde, als bepaling van den
equatie-prijs bij vraag en aanbod. De werkgever kon dus
het loon zoo bepalen, dat hij de meest mogelijke winst behaalde, en handelde hierin volkomen eerlijk, doch hij, die op
heimelijke wegen het loon verkortte, maakte inbreuk op het
contract, of in rond Hollandsch : »Hij bestal den werkman
op zijn loon."
Wie daarentegen in ongezonde, bekrompen werkplaatsen
gedurende zeer lange dagen menschen deed arbeiden, had
geenerlei verantwoordelijkheid voor eventueele gevolgen van
ongevallen, beroepsziekte of vroege sterfte.
Hoewel niemand meer theoretisch het vrije arbeidscontract
in zijne uiterste consequentie zal verdedigen, en de bescherming der zwakkere contractanten door andere machten dan
de vrije werking der maatschappelijke krachten zal bestrijden,
is practisch het begrip nog te levenskrachtig. Het schijnt mij
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nu nog van bijzonder gewicht het wanbegrip met kracht te
bestrijden, en wel met het middel, dat onze tijd helaas al te
veel aangeeft, de werkeloosheid.
Elke eenling, die in bekrompen opvatting van eigen belangen zich aan het vrije contract vastklemt, moet dit gruwelijke feit in zijn ontzettende naaktheid voor oogen gesteld
worden.
De werklieden zelve kennen het gevreesde spook van
ellende, armoe en vernedering wel, maar zij, die hunne
arbeidskracht niet behoeven te verkoopen, moeten goed begrijpen wat zoo iets zeggen wil. Want niet alleen het bestaan
dier schare mannen, wien den ganschen dag de dikwijls
vaardige en bekwaam sterke armen slap langs het lijf hangen,
wier arbeidskracht niet verkoopbaar is, maar ook de gedachte
reeds, dat achter alle bezitloozen van onze i 9e eeuwsche
industrie-wereld een hel dreigt, waarin zij elk oogenblik met
of zonder schuld, en dikwijls door die onpersoonlijke conjuncturen en crises geworpen kunnen worden, is zoo ergerlijk,
dat alleen gewoonte de onnatuurlijkheid van dit verschijnsel
verbergt.
Want welk een hel van bittere, schuldlooze afhankelijkheid,
waarin humaniteit en philantropie geen hemel kunnen maken,
doch slechts wat bloemen en brood kunnen strooien uit de
groote vergaarbak van het »te veel" der rijker gezegenden,
zooals kinderen, die in den winter meelijden hebben met
hongerige muschjes, geen bloeiende boomen en lente voor
hen kunnen maken, maar alleen op de bevroren vensterkozijnen wat broodkruimeltjes kunnen strooien.
Is echter de illusie van het vrije contract verlaten, dan
kan men zonder bezwaren aannemen, dat sociale omstandigheden invloed op een algemeenen vorm van Truck, zooals de
gedwongen winkelnering, uitoefenen.
Deze omstandigheden kunnen verzameld worden in den
eisch, dat het loon nooit minder mag worden dan hoogst
noodzakelijk is om den arbeider en zijn gezin niet te doen
leven, maar helaas dikwijls in 't leven te behouden. Deze
grens toch schijnt practisch zeer rekbaar, al zal menigeen
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zich moeilijk een voorstelling van enkele arbeiders-huishoudrekeningen kunnen maken, want het blijkt, dat de leef kracht
der menschen, bijna bezwijkende onder ellende, zeer groot
is, en de liefdadigheid, die dikwijls niet in staat ís het leven
der armen te verblijden, verricht soms, hoe schoon ook
de taak der barmhartigheid zij, geen anderen arbeid, dan
het loon te verlagen beneden het practische minimum, dat
men gevoeglijk het 19e eeuwsche hongerloon zou kunnen
noemen.
Terwijl nu zoowel in streken waar de winkeldwang heerscht,
als waar zij onbekend is, dit hongerloon bestaat bij industrieën,
die in slechte omstandigheden produceeren, schijnt het vreemd
dat truck algemeen toegepast wordt, terwijl het winkeldwangstelsel toch hetzelfde resultaat zou hebben als een gewone
loonsvermindering, en daardoor ook dat sociale omstandigheden naast persoonlijke hebzucht schuld zijn aan een zoo
uitgebreid voorkomen van de ergerlijke gedwongen winkelnering. Toch geeft de geheele toestand een plastisch beeld
van het minimum loon, en meen ik de oplossing van bovengestelde moeilijkheid te kunnen geven in de beschrijving der
winkelnering, zooals zij zich in Noord-Brabant wel niet ontwikkeld, dan toch historisch heeft staande gehouden.
Ik wil nog opmerken, dat de invloed der sociale omstandigheden geen verontschuldiging voor den woeker bij truck
is, doch alleen eene verklaring, die voor mij juist daarom
gewichtig is, daar zij de bestrijding van de misbruiken meer
kans van slagen kan geven.
Want al zou blijken, dat de moeilijkheden om de gedwongen
winkelnering uit te roeien groot zijn, het onrecht en de gruwelijke gevolgen blijven bestaan ; en alleen het besef hiervan
is de stuwkracht tot verbetering.
Al is bij sociale vragen de organisatie en wetgeving lastig,
en al kan men zich niet met verkiezingsleuzen als » er moet"
en »er dient" van de zaken afmaken, toch zal voor ieder
die in zich de heiligheid van het »recht," gevoelt, geen
moeilijkheid oorzaak kunnen zijn, dat onrecht onbestreden
blijft bestaan.
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De provincie Noord Brabant is te splitsen in twee deelen,
die een geologische kaart aan kan geven als hei en vruchtbare grond. Op de hei- en zandgronden heeft zich sedert
lang een industrie gevormd, die van vroeger oorsprong reeds
huisindustrie was. De producten van dezen arbeid waren
en zijn nog voornamelijk : geweven stoffen van wol of linnen
(met katoen) en schoeisel. In veel kleinere ontwikkeling en
tot kleinere omgeving beperkt, komen nu nog voor klompen
en hoepmakerijen. De nieuwere Brabantsche industrie, grootendeels niet als huisarbeid, is de sigarenfabrikage, die dan
ook zeer onderscheiden is van hare oudere zusters, daar zij
de geschiedenis mist, welke ik mij juist voorstelde te beschrijven, namelijk de houding der oude nijverheid tegenover
de machinale productie.
De bevolking was in harmonie met de natuuromgeving
van een groote soberheid. Het land was bedekt met dorpen,
die zich tot ver over de hei uitbreidden, en groote stedencentra voor de industrie, tevens centra van meer luxe, bestonden er niet. En in deze dorpen of langs de heidenwegen
stonden de eenvoudige huisjes of hutjes, waarin 't houten
weefgetouw met spinnewiel, of de piktafel hun plaats innamen. De schoenmakers- en weversstreken liepen in elkaar
over, hoewel hoofdzakelijk het westen met de Langstraat en
meer zuidelijk naar Kaatsheuvel en Dongen Oosterhout het
domein der piktafel, oostelijk Noord-Brabant dat van het getouw
was. Toch komt ten zuiden van Eindhoven bij Valkenswaard
en in 't noorden der Belgische provincie Brabant de schoenindustrie met aanmerkelijke uitgebreidheid weer te voorschijn.
Reeds zeer vroeg schijnt de arbeid eene werkelijke industrie
te zijn geweest, met deze bedoeling, dat de producten niet
voor plaatselijke behoeften, maar voor de groote markt
bestemd waren.
De tusschenpersonen, die het product van den huisarbeid
in den handel brachten, waren meer kooplieden dan industrieelen, al leverden zij de grondstoffen, die in 't groot opgedaan aan de werklieden werden uitgedeeld, en zijn zij de
eigenlijke patroons van de huisindustrie. Deze personen
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hadden nooit zooveel arbeid van toezicht als een fabrikant
nu heeft, doch zullen dikwijls gewerkt hebben aan de eerste
bewerking der grondstoffen of de betere afwerking der producten ; meestal echter zullen zij handelaren geweest zijn die
de markten bezochten.
Denkt men zich in deze verhouding in, dan is het gemakkelíjk te begrijpen en natuurlijk, dat deze patroons-handelaars
de leveranciers waren van de levensbehoeften hunner werklieden, en dat zij met hunne winkels de huiswerkers veel
gemak konden bezorgen.
In de tijden toch toen deze huisindustrieën reeds bloeiden
en de schoenmakerij heeft evenals de weverij een lange
geschiedenis achter zich werden de afgelegen heidestreken
nog niet zoo bereisd als in onzen tijd, nu de treinen eiken
werkdag een leger van ijverige en spraakzame reizigers over
de dorpen verspreiden. Toen kostte het moeite in eenzame
dorpen zich van benoodigdheden te voorzien, die het eigen
land niet opleverde, en de handelaars, die naar de markten
reisden, waren de aangewezen personen om die producten
mee te brengen. Bovendien moest menig huiswerker een
grooten afstand afleggen om zijn product af te leveren, en
was het voor hem een groot gemak als hij deze reis tevens
kon benutten om zich van 't noodige voor het huishouden te
voorzien. Hierbij komt misschien, dat voor een afgelegen
woning, een loon uitbetaald in verbruikswaren de voorkeur
had boven het geld, dat toen nog niet die beteekenis als
ruilmiddel had, die het in onzen tijd heeft.
Zoo ongeveer zal de geboorte geweest zijn van de winkels,
gedreven door de patroons der huisindustrie. Reeds spoedig
zullen zich aan die winkels talrijke misbruiken hebben vastgeklemd, en een geschiedenis der volkstoestanden van de
provincie Noord-Brabant zou zeker treurige feiten van woeker
en uitbuiterij kunnen toonen, indien niet de onontwikkelde
eenvoud en goedmoedigheid der menschen die het onrecht
moesten dragen den toestand onbekend had gehouden.
Voor de huisindustrie kwam echter als groote vijand de
machine, die na de eerste toepassingen van stoom bij de
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mijnpompen, na Watt's machine, Stephenson's locomotief,
Arkwright's weefstoel, zich opdringt aan bijna alle industrieën.
Welk een schril contrast bestaat er tusschen de werkelijke
geschiedenis van de veroveringstochten der machine, en tusschen
de illusies die bij haar geboorte zullen bestaan hebben;
tusschen haar reëel machtsbestaan in onzen tijd en de groote
beloften die het begrip van haar macht nu nog in zich bevat.
Men behoeft slechts even in gedachten mee te leven met
den wever in den eentonigen gang van zijn werk, om altijd
in een zelfden maatgang de treden neer te bewegen, de spoel
te doen schieten en de lade heen en weer te brengen, als
het dag in dag uit neuriën van een zelfden galm, om met
blijde verwachting de uitvinding tegemoet te zien, die de
eentonigheid over zal laten aan de doode natuurkracht, welke
zonder vermoeienis en met telken jare versneld rythmus het
werk der verstijfde arm- en beenspieren zal overnemen.
En om bij de textielindustrie te blijven, wat heeft de
mechanische beweging van werktuigen bijna ongeloofelijke
dingen gedaan. De spin- en kamwerktuigen hebben zoo volledig alle menschelijke werkzaamheden nagebootst, dat een
naam als selfactor niet ten onrechte aan dat intelligente -zou men bijna zeggen spinwerktuig is gegeven. Doch op
allerlei gebied heeft het beginsel der toepassing van natuurkracht om eenigerlei arbeid te verrichten, als een geweldige
stroom zich vertakt in een buizennetwerk tot aan tal van
snel opvolgende ingenieuse uitvindingen. Waar de machine
in de geschiedenis der techniek, welke in tegenstelling
met de geschiedenis van 't menschelijk »weten", die van 't
menschelijk »kunnen" mag genoemd worden als een bekransde veroveraar op zijne zegetochten juichend wordt ingehaald, is er een slagveld vol dood en ellende achter zijnen
tocht aantewijzen, het terrein der loondienaars voor wie de
machine slechts vernedering heeft gebracht.
De gewone handswerkman (dat was eens elk arbeider, maar
stelt men zich nu voor een timmerman, metselaar of smid),
geeft zich veel moeite zijne gereedschappen van goede qualiteit
en in goeden toestand te hebben. Aan dat gereedschap kan
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men vaak ijver en bekwaamheid van den eigenaar afmeten;
de qualiteiten van gereedschap en werkman stonden in een
nauwe betrekking tot elkaar. Toen echter het gereedschap
zich ging bewegen door riemschijf, excentriek, stanggeleiding
of eenig ander mechanisme, en de getemde natuurkracht eens
voor goed door 't menschelijk intellect afgericht, gedwee de
voorgeschreven wegen naar 't arbeidswerktuig volgde, en
zich indrong tusschen den werkman en zijn werk, was die
innige samenhang tusschen den »werker" en de onder zijn
toezicht staande »bewerkers" geheel verbroken.
De ambachtsman werd fabrieksarbeider, een aanvulsel voor
de machine, een opzichter over levenlooze beweging, een
ontbrekend stel onbewuste raderen in de groote arbeidsmachine, die de fabriek vormt, aan de eene zijde ruwproducten opnemende om aan de andere zode het vereischte
product kant en klaar af te leveren in een profusie van gelijke exemplaren.
De eentonigheid bleef bestaan in een versnelden vorm,
nu niet eens meer afgewisseld, zoo niet door vergissingen,
ook niet meer door een gedachte van de verzamelwaarde dier
eentonigheid, dat is de eigen persoonlijke arbeid. En kregen
been en armspieren wat meer rust, de fijnere en niet
minder voor vermoeienis vatbare organen, oog en oor werden
te meer ingespannen, terwijl soms voortdurend dreigende
gevaren ook een vermoeiende geestelijke spanning eischten.
De arbeider is niet dezelfde gebleven en kon dit ook moeilijk blijven. Kracht en bekwaamheid van vak zijn voor den
gewonen arbeider niet meer hoofdvereischte. Het leeren van
eenige handgrepen was voldoende voor 't gewone werk, terwijl enkele bazen het weinigje verstandswerk bij het stellen
en verzorgen der machines op zich namen ; zoodat vrouwen
en kinderen de plaats van den volwassen man konden
innemen.
De grootere snelheid der produceerende beweging stelt den
eisch, dat óf het aantal arbeiders afneemt, óf de quantiteit
der productie vermeerdert, wat practisch en over geheele
industriën beschouwd wil zeggen, dat aan beide eischen te
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gelijk wordt voldaan, zodat nieuwe industrieën nooit om werkkrachten verlegen behoeven te zijn, zoolang de productie der
ouderen zich verbetert.
Waar de volwassen werkman bleef arbeiden, moest de
waarde van zijnen arbeid verminderen. De massa-productie
met het tot in uitersten doorgedreven systeem van arbeidsverdeeling stelde lage eischen aan den drager van de menschelijke arbeidskracht, en kon daarom ook minder voor de huur
daarvan betalen. De schijnbaar het teeken der evolutie dragende verklaring, dat minder van den arbeider gevergd werd,
bracht veelal ook mede dat vakontwikkeling, die uit haar
natuur gepaard gaat met een besef van mensch-zijn, met een
gevoel voor goed en daarom mooi werk, waardeloos werd,
dat de relatief mindere inkomsten medewerkten om het peil
van mensch-zijn der werklieden te verlagen, en dat zoodoende
die stands-tegenstellingen vergroot werden, welke door velen
nog zoo gaarne vergoelijkend over 't hoofd worden gezien,
maar die voor de arbeiders eene sterke wezenlijkheid bezitten.
De machinale productie heeft zich als een wig in de klove
tusschen bezitters en bezitloozen geplaatst, en de groote groeikracht van hare ontwikkeling drukt te sterker de standen uit
elkaar.
Een klasse-hervorming is tot stand gekomen door de machine,
die overal voor den arbeider voorbode was van persoonlijke
ellende, want van den arbeider sprekende, moet men aan de
massa denken en niet aan de enkelen, die een zwaarderen
denkarbeid moeten verrichten.
Over 't algemeen is de machine fataal geweest op bijna al
hare wegen, omdat zij lust tot den arbeid heeft trachten dood
te drukken, trachten, want haar resultaat was slechts een
vermindering van het veredelend vermogen, dat alle arbeid
bezit. Een totaal verlies van arbeidslust, een voorteeken van
algemeen verval, is nog niet mogelijk.
En toch droeg de machine bij hare geboorte de belofte
van den mensch-heerscher en bestuurder over de natuurkrachten, in plaats van met de zwakke spieren meeploeterend
om kracht te leveren. Het menschelijk verstand, dat de
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nijverheid moet leiden, kreeg ontzachelijke reuzeslaven in haar
dienst, die geen medelijden eischten, die niet het beginsel der
menschwaardigheid zouden aantasten, als de slaven-industrie
van Grieken en Romeinen.
Maar onverwachts hebben die reuzeslaven zich wreede godheden getoond, die, als eens de phoenicische Baal, menschenoffers eischten, en hebben zij met zware ketenen overal
menschen geboeid aan hunnen eentonigen arbeid, menschen,
die geen intellectueele leiders konden blijven, maar die werden
medegesleept, als het zware vliegwiel van den drijvenden
motor door de zuigerbeweging , in den rustloozen fabrieksgang, om eene geregelde werking te verzekeren.
Voor hen was het wenschelijk, dat zij konden vergeten
mensch te zijn in plaats van automaat, die te midden van
geraas en beweging de juiste handgrepen kan uitvoeren, om
geen oponthoud te veroorzaken, of om te beletten, dat de
domme kracht weer zou vernietigen, wat zij in de gedwongen
orde der machine tot stand had gebracht.
Dat de onvermoeibare machine in 't belang van haren bezitter zou kunnen doorloopen, om niet in stilstand waarde te
verliezen, en daardoor zou ingrijpen in de nachtrust, de
Zondagsrust van den arbeider, den duur van zijnen arbeid
zou verlengen, brengt mede dat werkloosheid, ziekte, drankmisbruik, zedeloosheid haar invloed als noodlottig opnemen,
en om plotseling een ander terrein, dat der volkskunst, slechts
even te vermelden, was ook hier haar invloed vernietigend
voor den natuurlijken smaak van den voortbrenger.
Het is waarschijnlijk tusschen z 850 en 186o geweest, dat
de Brabantsche textielindustrie voor goed kennis maakte met
de machine. Natuurlijk moesten de eerste werklieden van
elders, uit Duitschland en België komen, doch de huisarbeiders
die door de machine werden verdrongen, moesten ook hier
zich tot fabrieksarbeider gaan vervormen. Men kan zich
voorstellen, dat onder de oude fabrikanten-handelaars, die
reeds in de landen om zich heen de opkomst der machinale
productie hadden gezien en waarschijnlijk in hunne zaken
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reeds ondervonden, eenige energieke personen met de stichting
van een stoomfabriek zijn begonnen. Hun voorbeeld vond
navolging ; er was genoeg aanmoediging, en de zaken konden
door het succes zich meer en meer uitbreiden.
Bij de textielindustrie geeft de overgang van het handgetouw tot den machinalen weefstoel gelegenheid om op een
eenvoudige wijze eene berekening te maken van de verhou
dingen over loon en productie in 't handwerk en bij de
machinale inrichting.
Men kan. aannemen dat een machinaal getouw tweemaal
vlugger werkt dan de handwever, dus tweemaal meer doek
dan deze in denzelfden tijd aflevert. Daar nu in de fabriek
een wever toezicht kan houden over twee getouwen, zal deze
wever in denzelfden tijd viermaal meer doek kunnen afleveren
dan een huisarbeider met zijn houten stoel.
Bestonden de productiekosten alleen uit hunnen arbeid'
dan zou de fabrieksarbeider ook viermaal meer loon dan de
huiswever kunnen verdienen. Bij de machinale productie
kosten echter installatie, rente en afschrijving, het onderhoud
van de drijfmachine, steenkolen, verlichting, etc. en tevens
het toezicht zooveel, waarvoor hier b.v. 5o pCt. van de productiekosten gerekend kan worden. Hieruit volgt dat de fabrieksarbeider een loon zou kunnen verdienen tweemaal zoo hoog
als dat van den huiswever. Dit nu is niet juist, want de
verhouding is ongeveer als van 3 : 2, doch de cijfers waren
ook slechts gekozen voor een gemakkelijk overzicht. Het is
duidelijk dat voor elke industrie, die tegelijkertijd handwerk
en machinale industrie is, een dergelijk cijfer bestaat, dat de
verhouding aangeeft van de bonen die daarbij uitgekeerd
kunnen worden. De afleiding hiervan wordt echter meestal
bemoeilijkt, doordat het beginsel der arbeidsverdeeling in
de fabriek meer doorgewerkt is dan in het handwerk. Bij
de textielindustrie is het weven als een groot onderdeel niet
meer te verdeelen, en vandaar de mogelijkheid der voorgaande
cijfers. Met alle andere werkzaamheden die aan 't weven
voorafgaan of erop volgen, is dit niet het geval. Huis- en
fabriekswever hebben beide dit gemeen, dat hun de garens
-
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worden afgegeven, en zij het ongevolde voor wol en ongeappreteerde geweven goed afleveren. Terwijl de huiswever
zelf moet lijmen of pappen, zelf den inslag moet spoelen en
zijn getouw onderhouden, heeft de fabriekswever dit meestal
niet te doen. Verwaarloost men echter deze kleine ongelijkheden, en neemt men de verhouding der loonen bij een
zelfden arbeidstijd aan als gelegen tusschen 2 : i en 3 : 2,
dan volgen hieruit eenige conclusies, die den overgang van
handwerk tot fabrieksindustrie toelichten.
In de eerste plaats volgt uit de meerdere productie per
arbeider in de fabriek dat de afzet van het product zich moet
verviervoudigen, wil de machine zoo voordeelig, dat is zoo
compleet mogelijk, een hervorming tot stand gebracht hebben.
Hieruit kan men afleiden, dat een geringere afzet óf die
hervorming moet tegenwerken, óf een deel der arbeiders
werkeloos zal maken.
Uit de loonsverhouding zou men een stijging der loonen
kunnen opmaken, doch dit zou moeten insluiten dat het
product de oude waarde hield. Dit is echter niet het geval
en waarschijnlijker kan men zeggen, dat langzamerhand het
loon van den huisarbeider tot op 2 / 3 of 1 / 2 verlaagd werd,
terwijl dat van den fabriekswever op de oude hoogte bleef.
Hieruit volgt nu, dat er bij de huiswevers een streven zal
bestaan, om door lange werktijden de loonsverhouding
gunstiger te maken.
De waarheid dezer logische beschouwing, die niet afhangt
van de waarde der genoemde cijfers, welke slechts ter verduidelijking dienen, is te eenvoudig, dan dat men haar zonder
meer in de werkelijkheid zou terugvinden, doch met kleine
afwijkingen der genoemde verhoudingen ziet men haar als
schemeren door de overgangen der Brabantsche textielindustrie, die door plaatselijke en persoonlijke omstandigheden
veel ingewikkelder zijn, dan in de beschouwing werd aangenomen. Wat toch is geschied ? Niet in een kort tijdsbestek
is de oude huis-industrie verdrongen door de reeks fabrieken,
die nu in de provincie hunne schoorsteenen omhoog steken.
Er is hevige strijd geweest en bij kleine schokjes in kleinen
7
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kring is de vormsverandering nu hier, dan daar tot stand
gekomen. Zelfs nu nog bestaat in de heidestreken de huiswever in zijn klein hutje : ook nu nog kan de voorbijganger het eentonig getik hooren, en voor de kleine groene
ruitjes, de massa houtwerk met het dradennet der schachten
zien staan, waarvoor of waarachter de voorovergebogen wever
op zijn smalle bank zit. Toch is nu de strijd na de jaren
50 en 6o voorbij.
Men kan zich de verwondering denken onder de kleine
bazen en arbeiders, toen de eerste werkelijke stoomfabriek
werd geïnstalleerd, den hardnekkigen strijd met concurrenten,
den onwil der arbeiders hunnen vrijen huiselijken arbeid op
te geven om zich onder dwang van fabrieksorde en tucht te
plaatsen, tenzij hooge bonen hen lokten. Toen was er nog
niet het scherpe contrast in loon, slechts een lokkende verhooging ; toen bestond er nog geen groot-industrie, was het
totaal der bazen groot en hun jaarlijksche omzet gering. De
machine ging echter haar gang door de industrie, om grootheid en rijkdom te brengen aan gelukkige en energieke bazen,
doch om tegelijkertijd de onafhankelijkheid van de meerderheid der patroons te vernietigen, die zich er in moesten
schikken op de fabrieken als baas of knecht te dienen, of
zoo zij dit al niet deden, waren hunne kinderen er wel toe
gedwongen. En ook de loonsverandering dwong de wevers
zich bij de fabriekspoorten aan te melden, om zich op straffe
van honger den uiterlijken dwang te laten welgevallen.
Hoever zou echter de omvorming gaan ? Zou de machine
in telkens nieuwe exemplaren geplaatst worden totdat alle
huiswevers hunne houten getouwen hadden verlaten en tot
brandhout gehakt ? Of zou nog iets van 't oude overblijven?
Oogenschijnlijk zou men denken nog in den omvormingstijd
te zijn, doch de heftige strijd is reeds lang voorbij, en de
nieuwe of zich vernieuwende fabrieken zijn niet veroorzaakt
door vervorming, doch slechts door groei en uitbreiding der
industrie.
De huiswevers van tegenwoordig zijn op andere wijze te
verklaren. Bedenkt men dat de productieverhouding voor
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machinaal en handgetouw vier tot een, den eisch stelt van
een viervoudige vergrooting der productie, indien geen werkeloosheid zal optreden, dan kan men den tegenwoordigen
toestand als volgt verklaren. De afzet der producten is niet
verviervoudigd, maar b. v. slechts 3,5 maal vergroot, zoodat
hiertoe een hervorming van 5 / 6 der oude industrie voldoende
was, en dus 1 / 6 van het oude aantal huiswevers op de
oude wijze kon blijven doorwerken. i) Hierbij doet zich de
vraag voor, of deze gedeeltelijke omvorming niet nadeelig
voor de industrieelen is, daar toch het tegengaan van werkeloosheid wel philantrophisch maar niet industrieel als een
historisch verschijnsel te verklaren is, en bij ons voorbeeld
zou toch door een schijnbaar industrieel voordeelige totale
omvorming der industrie 1 / 8 van het oude aantal huiswevers
werkeloos geworden zijn. De kleine mogelijke vermeerdering
van personeel voor appreteeren en spinnen komt hierbij niet
in aanmerking, temeer daar dit voor huiswevers ook nu reeds
op de fabrieken geschiedt.
De oorzaak van het bestaan der huiswevers nog tegenwoordig is dan ook niet te zoeken in een streven werkeloosheid te vermijden, maar wel degelijk in de eenige industrieele
drijfkracht, de balans van voor- en nadeel.
De afzet der fabrieken is niet regelmatig en hangt van
zoovele omstandigheden af, dat er niet vooruit berekening is
te maken. Een practisch wenschelijke zaak voor elke wisselende fabrikage is dus een productie-accumulator of met
een betere technische vergelijking, een regulator voor den

i) Gesteld dat a arbeiders in de huisindustrie b meters goed weven, dus a
arbeiders in de fabriek yrb meters, dan maakt de handwever

b tegen de fabrieks-

wever ¢b en geven de vergelijkingen
a

x + ¢b
a y

b =. 3,56.
3,5b. en x + y = a. of z ¢
a

op de eenvoudigste wijze aan hoe de cijfers zijn berekend, dat is x

y= ha en z = ga,

=6a
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regelmatigen gang der fabriek bij wisselend productie-vermogen. De term accumulator zou kunnen gelden voor productaflevering, en een flink magazijn is daarvoor een uitnemende
oplossing. Waar echter,_ als b.v. bij nieuwe mode, geen magazijn
kan gemaakt worden, moet er een accumulator voor het
productie- vermogen zijn.
Het algemeene middel, dat echter volgens de resultaten
van verkorten arbeidsduur, slechts bij zeer korte termijnen
krachtig kan werken, is een verlenging van den arbeidsdag,
het zoogenaamde overwerk.
De Brabantsche textielindustrie vindt een beter middel in
het bestaan der huiswevers. Waar elk fabrikant die het
middel van overwerk onvoldoende ziet worden voor zijne
wisselende productie, óf tegen hooge prijzen hulp moet zien
te erlangen buiten zijne fabriek om, óf reservemachines moet
hebben, die in gewone tijden renteloos staan, en daarbij dikwijls dure tijdelijke werkkrachten moet zien te verkrijgen,
bieden zich in Brabant de huiswevers - in groot aantal aan,
om zonder verhooging van productiekosten, noch van fabrieksinstallatie, noch van hoog arbeidsloon, het gevraagde product
te leveren.
Opdat echter de huiswever geen eischen kan stellen, moet
er een practische evenwichtstoestand zijn. Aan de eene zijde
toch moet de huiswever voortdurend bedreigd worden met
of gewaarschuwd door werkeloosheid, terwijl anderzijds eene
te groote mate dier werkeloosheid het bestaan der huiswevers, dus 't bestaan van den productieregulator in gevaar brengt.
Het is ongeveer dezelfde verhouding als van de werkelooze
reserve-armee der industrie, zooals Marx aanneemt. Om dit
door enkele feiten toe te lichten kan ik mededeelen, dat naar
schatting dezen zomer (1897) in Tilburg 600-800 werklooze
huiswevers waren, terwijl de fabrikage tamelijk vlot ging.
Deze werkeloosheid was niet voortdurend voor dezelfde
personen, maar men moet dit zoo begrijpen, dat een groot
deel der huiswevers geen vast werk had, telkens voor eenige
dagen, nu bij dezen dan bij genen fabrikant werk kreeg,
doch daartusschen eenige dagen werkeloos was, zoodat ge-
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middeld elken dag het genoemde getal mannen gedwongen
rust had. Daar deze mannen meestal een stukje grond be..
zitten, dat zij bebouwen, viel het feit niet zoo op, terwijl een
verlengde werkdag als er werk verkregen werd, het gemiddelde wekelijksch inkomen moest zien te halen. Ret behoeft
geen betoog, dat minimumloonen vanf 4.- af 5.- 's weeks
hierdoor geheel verklaard worden.
Hoe de lange werktijd bij de huis-industrie bekend is geworden als het middel, waarmee het loon geforceerd kan
worden, al gaat dit ook met moeite, is bekend genoeg. Zoo
is het algemeene gewoonte bij de huiswevers, dat tegen ker:
mistijd, als er geld boven 't gewone verbruiksloon moet zijn,
er geheele nachten wordt doorgewerkt.
Dit verklaart mijns inziens duidelijk genoeg hoe de textielindustrie tegenwoordig met huisarbeid om de fabrieken heen
kan bestaan.
We] is deze industrieele reserve-armee van tijdelijk werkeloozen, niet zoo afgrijselijk als die, welke Marx als noodzakelijk aanneemt, maar oak deze vestigt diep de overtuiging
dat de machine nooit eenig nut kan stichten voor den arbeid,
zoolang aIle sociale verhoudingen op brandkast-overwegingen
moeten berusten, want het werkelijk bittere lot dier huisweyers kan nooit invloed hebben op de balans tusschen het
voordeel van tijdelijk machinale, en de provisorisch huis-industrieele productie.

Op dit geschiedkundig weefsel der industrie staan de ver..
schijningsvormen van Truck geborduurd, want zooals de borduurnaald inslag en ketting voIgt langs 't patroon van het
weefsel, hangt de winkeldwang met deze geschiedenis sarnen.
De geboorte der winkels is reeds nagegaan en de mogelijkheid van Truck als een soort woeker verondersteld. Tot
langen tijd was dit werkelijk een eenvoudig soort woeker,
door verachtelijke menschen uitgeoefend, maar toen de industrie-hervorming kwam voor de textiele nijverheid, kreeg
het kwaad een ander aanzien. Reeds voor dien tijd zullen
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verlichte werkgevers ingezien hebben, dat de winkel, zoo niet
met groot beleid beheerd, meer afbreuk aan de eigenlijke
zaak deed, dan de bijkomende winsten konden bedragen.
Waar echter de voornaamste werkgevers fabrieken gingen
stichten, zagen zij zich dikwijls genoodzaakt den winkel op te
geven, om twee redenen, n.1. dat zij weinig tijd er voor hadden, en dat de werklieden in hun fabriek gelokt konden
worden door vrfi en hoog loon.
De winkels der fabrikanten werden dan ook rneesta] zonder woeker gedreven of verdwenen.
Geheel anders moest het gaan met de winkels der kleine
hazen, wier »zaak" ten ondergang gedoemd was. Hier werkte
alles mee om truck te hevorderen, want eenerzijds kregen
zij meer oeconomische macht over den bedreigden stand der
huiswevers terwijl de concurrentie der fabriek, hunne
industrieel zwakke positie, - hen er toe zou drijven zich op
andere wijze een inkomen of rijkdom te verschaffen.
De gedwongen winkelnering werd voor hen een bestaansvoorwaarde; de scherpte waarmee zij toegepast werd, zou
toenemen in de lijdensgeschiedenis van de klein-industrie,
om danook tot de uiterste grenzen van uitbuiterij te gaan
bij personen, die altijd geneigd zijn in troebel water te visschen, die zich parasietisch in dezen toestand plaatsen om
onder erkenden vorm van handel hunne kwade practijken uit
te oefenen.
Zoo moet de geschiedenis geweest zijn in de Brabantsche
textielindustrie. In de wollen-stoffenfabrikage is de machinerevolutie tamelijk snel gegaan, en zal het geschetste geheel
vele leemten vertoonen. De tegenstelling met lichtere en
blijere toestanden, die als uitzonderingen gelukkig niet ontbreken, maken hovendien mijn schets onvolledig donker. In
de andere industrieen van geweven stoffen, doet zich het
proces levendiger voor.
"
Bij de zoogenaamde bontweverijen is truck als historisch
verschijnsel in hoofdzaak verdwenen, en mocht het zich nog
voordoen, dan zou het in den gernatigd gersoleerden vorm zijn,
De industrie van linnen, en vooral van ruwe stoffen, hennep,
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jute, het zoogenaamde embalagegoed, kent nu nog eenige
phasen van het proces. Er is echter een industrie, waar het
verschijnsel in de laatste jaren zoo sprekend te voorschijn
komt, dat men geen speurtocht behoeft te ondernemen om
zich op de hoogte te stellen, maar reeds een korte kennismaking den indruk geeft van een uitgebreide kwaal. De
schrille contrasten, het schreeuwend onrecht zooals dat overal
bij de schoenmakerij als huisindustrie in de provincie voorkomt, spreken niet alleen uit het verslag van den inspecteur
van den arbeid, Dr. H. F. Kuyper, die een uitvoerige enquête
instelde, maar uit den mond van bijna alle onpartijdige personen, die de toestanden van nabij kennen.
De schoen is langen tijd. nog uitsluitend handwerk gebleven, en zelfs nu nog heeft het machinale werk op dit gebied
den naam van onsoliede. De waarheid is echter dat machinaal
gemakkelijk zeer goedkoop en dan ook slecht werk gemaakt
kan worden, hoewel dezelfde werktuigen ook producten kunnen
leveren die het beste handwerk zoo niet overtreffen, dan toch
zeker zeer nabij komen. Deze werktuigen zijn de oorzaak
dat de schoen zoo lang handwerk is gebleven, want ieder
die de moeite neemt het ingewikkeld mechanisme, zooals de
verschillende meest Amerikaansche machines te zien geven,
van nabij op te nemen, zal begrijpen dat er tijd noodig
was eer deze werktuigen tot een technische volmaaktheid
zouden komen. Wel zijn er misschien nog zwakke punten,
maar de schoen-industrie staat niet meer achter bij welke andere
ook in de technische ontwikkeling van het beginsel om alle
handbewerking op snellere wijze door andere beweegkracht
te verrichten. Dit moet dan ook niemand verwonderen, die
de meest algemeene machine, namelijk de naaimachine, tot
haar ontwikkeling en verbreiding zag komen. Hieraan toch
zijn de meest ingenieuse der machines in de schoenmakerij
het dichtst verwant.
Inderdaad is voor Brabant de tijd gekomen dat de doodsklok begint te luiden voor het kleine vierkante tafeltje met
opstaanden rand, waar vetpotje, snijmessen, pennetjes, pik
etc. in wanorde door elkaar liggen, waarin de spijkertjes
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herinneren aan 't pikdraad maken. De piktafel als symbool
van het oude handwerk staat te wankelen op de in werkelijkheid dikwijls wrakke pooten.
Eenige groote stoomschoenfabrieken bestaan reeds en hebben voor ieder die zien wil de ware verhouding voor oogen
gesteld. Want wel bestond reeds op de groote markt concurrentie der Amerikaansche en Duitsche fabrieken, maar men kon
zich nog de oogen sluiten in den waan, dat het voorbijgaand slechte
tijden waren, die de vaderlandsche industrie drukten, en misschien in protectie een absoluut redmiddel zien, doch nu staan
in Brabant bloeiende fabrieken te midden der stervende huisindustrie en wijzen duidelijk de kwaal aan, die ongeneeslijk schijnt.
Om te begrijpen dat dit niet voor een betrekkelijk kleinen
kring geldt, en door een schattingscijfer een indruk te geven
van de uitgebreidheid der industrie, kan men aannemen dat
tusschen Waspik, 's Hertogenbosch, Tilburg en Breda, een
3 à 4000 handwerkers hun brood moeten verdienen met
schoenmaken.
Waarschijnlijk werd winkelnering reeds van zeer vroegen
tijd en op uitgebreide schaal gedreven, doch nu woekert • ze
parasitisch rond en profiteert van de industrieel slechte positie.
Het was dan ook in deze streek, dat ik het trucksysteem
in zijn ware beteekenis leerde zien, daar een nauwgezet
onderzoek hier de vollédige opsomming kan geven van de
ergerlijke gevolgen, en de volledige zondenlijst hier duidelijk
is op te maken, terwijl de omgeving verschillende gegevens
aanbiedt om het bestaan der misbruiken tot een dergelijk
opgevoerd peil te kunnen verklaren.

(Wordt vervolgd).
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DE VAL VAN OTHMAN.
i. Het einde der theocratie.
Het door Mohammed gestichte godsrijk was na den dood
des profeten niet onmiddellijk in een wereldsch rijk overgegaan. In de plaats van den Profeet traden nu Zijne openbaring en Zijne handelingen en uitspraken (sonna), welke op
die openbaring een onmisbare commentaar waren. Als uitvoerende macht benoemden de geloovigen uit hun midden
een opvolger en plaatsvervanger (khalifa) van den profeet.
De kalief vertegenwoordigde dus de godheid niet. Hij stond
onder de Openbaring en de Sonna, zoo goed als alle geloovigen, van welke hij zich in geen enkel opzicht onderscheidde.
Het godsrijk bleef dus ook na Mohammed's dood nog bewaard, al was in het kalifaat de ontwikkeling reeds gegeven
van een wereldlijke naast een geestelijke oppermacht.
Intusschen groeide een nieuw geslacht op, dat den profeet
niet meer ontmoet had en dus ook de kennis zijner handelingen, als noodwendig supplement op den Qoran, miste. Sedert
dien tijd stegen de Medgezellen, die dat voorrecht wel gehad
hadden, in aanzien. De voornaamste hunner vormden in
i) Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at • Tabari cum aliis
edidit M. J. de Goeie, Prima series X, recensuit E. Prym. Lugd. Bat. E. J. Brill
1896. Door deze gewichtige publicatie (in 't vervolg geciteerd als Tab.) krijgen
wij voor het eerst een dieper inzicht in de oudste geschiedenis van den Islam.
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Medina met den kalief feitelijk het uitvoerend bewind, dat
in alles besliste zooals de profeet zou gedaan hebben. Dit
was de periode van Omar, de periode der groote veroveringen. Z66 sterk was ook toen nog onder de moslims het
bewustzijn hunner theocratische eenheid, dat zij zich in critieke
momenten van de tegenwoordigheid der Godheid, de Sekina,
in hun midden levendig bewust waren.
Met den derden kalief Othman brak een nieuwe periode
aan. Othman was benoemd onder voorwaarde dat hij zich
in alles zou houden aan de sonna zijner voorgangers i. e. aan
de theocratische traditie. Maar hij kon niet beletten dat in
de zielen der geloovigen zelven een groote verandering plaats
greep. Het zelfopofferend élan, dat de veroveringen geleid
had, was geweken en tegen het vroegere altruisme in, trad de
individu weer in zijne rechten. Van dien tijd af was, al bleef
de theocratische traditie bestaan, de theocratie feitelijk opgelost en moest de hoogste macht komen aan hen, die dit
individualisme, zelfs tegen de traditie in, het sterkst vertegenwoordigden. Dit waren de Omaiyaden.
2.

De Omaiyaden.

De gewichtigste stad van Arabië was voor het optreden
van den profeet niet het landbouwend Medina, maar het
koophandeldrijvend Mekka geweest. De Mekkanen hadden
van de wereld meer gezien dan de andere Arabieren. Zij
kwamen op hun handelstochten in aanraking met Grieken
en Perzen. Zij hadden rijkdommen vergaard en besteedden
die gedeeltelijk ten bate hunner behoeftiger landgenooten,
welke de hadjj, de jaarlijksche pelgrimstocht, om hen verzamelde. In Mekka was iets van wat men gemeenschapsleven
zou noemen ; er was een dir an-nadwa of raadhuis, waar de
oudsten vergaderden. De invloed van deze stad en van zijn bewoners, de Qoraischiten, strekte zich uit over het omliggend Arabië.
De hoofden der Qoraischiten hadden aanvankelijk van
Mohammeds optreden niets begrepen en hem zoo lang mogelijk tegengewerkt. Zij lieten zich eerst voor den Islam
winnen toen de profeet in Medina een macht bereikte, die
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indruk op hen maakte. De profeet beloonde hen met geschenken en noemde hen al-moallafato golubohom, d. w. z.
zij-wier-harten-men-zich-toegenegen-maken-moet. Een bewijs dat
hij gesteld was op hun medewerking. Het voornaamste geslacht
der Qoraischiten waren de Omaiyaden. Dit geboren heerschersras had door het optreden van den profeet gedurende een
korten tijd zijn invloed zien verdwijnen. Maar na Mohammed's
dood en nog meer gedurende de regeering van zijn opvolgers,
traden de Omaiyaden weer op den voorgrond. Op nieuw
begon het oude contrast tusschen de theocratische Medinensers en de autocratische Qoraischiten, vertegenwoordigd door
de Omaiyaden. Sedert Omar hem het bestuur over Syrie
had toevertrouwd, heerschte de Omaiyade Moawia te Damascus.
Onder den zwakken Othman eindelijk, hun bloedverwant, werden
bijna alle stadhoudersposten door Omaiyaden bezet en de
kalief raadpleegde hen in alle gewichtige aangelegenheden.
Tegen deze, voor ieder zichtbare, terzijdestelling der traditie,
verzetten zich niet alleen de vroeger zoo invloedrijke Medgezellen in Medina, maar ook in de provinciën kwam een
deel der bevolking in beroering.
3. De provinciën.
De buitengewone kracht door de Arabieren na Mohammed's
dood ontwikkeld, had het grootste deel van Noord-Africa en
Voor-Azië aan den Islam onderworpen. Hieruit volgde voorloopig een gewapende occupatie, die duren zou tot de onderworpenen den Islam hadden aangenomen.
De steden Damascus in Syrië, Fostat in Egypte, Basra en
Kufa in Babylonië (Iráq), aanvankelijk vooruitgeschoven posten
in het gebied der ongeloovigen, werden groote militaire
centra, van waaruit het geoccupeerde land beheerscht, en ten
bate der gemeenschap geëxploiteerd werd. Exploitatie vond hier
plaats in zooverre als de met het zwaard veroverde landen
niet verdeeld, maar door de bewoners tegen een deel der
opbrengst voor de moslims in cultuur gebracht werden. De
hieruit en uit het hoofdgeld (djizya, der ongeloovigen vloeiende
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baten, kwamen aan de veroveraars ten goede als hun wettig
aandeel in den buit (fa) .
Nu waren, en wij hebben hier voornamelijk het oog op
Babylonië, de oorspronkelijke bezettingstroepen overvleugeld
door een menigte nieuw aangekomenen (lawáhiq, rawi dif )
die, daar zij deel van het leger uitmaakten, zoo goed als de
anderen hun aandeel eischten uit den buit. Zij beschouwden
deze nl. niet als te zijn vervallen aan een enkele klasse (de
oorspronkelijke veroveraars) maar aan de moslimsche gemeenschap. Othman daarentegen beval dat bij de retributiën rekening zou gehouden worden met • de verdiensten jegens den
Islam der eerste veroveraars en dat de anderen eerst in de tweede
`plaats in aanmerking zouden komen. i) Dit gaf in Kufa b.v.
groote verontwaardiging, die nog vermeerderde door een tweeden maatregel van den kalief. De Medinensers, die aan de
veroveringen hadden deelgenomen, waren voor het grootste
deel naar Medina teruggekeerd. Zij ontvingen in hunne hoedanigheid van Medgezellen zeer hooge bezoldigingen uit de
staatskas (verordening van Omar). Maar nu stelde de kalief
buitendien voor (met het oog op de dreigende onlusten) dat
hun aandeel in den gemeenschappelijken buit in de provincie
zou worden geliquideerd. Hierdoor werd een aantal landerijen
aan de gemeenschap onttrokken, want de voorname Arabieren
in de provincie, die bezittingen in Arabië hadden, ruilden
deze voor het aandeel der Medinensers in de provincie 2).
Het gevolg was dat de aanvoerders der veroveringstochten
en de Medgezellen in Medina zich groote rijkdommen verwierven (zij bezaten paleizen, raspaarden, een onmetelijken
voorraad aan baar goud en zilver enz.), terwijl de meerderheid
een vrij armzalig bestaan voerde. Dit blijkt ons ten overvloede
uit het optreden van zekeren Abu Dharr, die het denkbeeld
verkondigde dat de rijken niet volstaan konden met het betalen
der religieuse tienden, maar ook gehouden waren een deel
van hun rijkdom aan de armen en misdeelden af te dragen 3).
i) Tab. 2852 v. 2964, 13 V.
2) Tab. 28 54, 2 953, 1 5 v3) Tab. 2858. v.
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4. De revolutionnairen.
De heerschende ontevredenheid sloeg tot oproerigheid over
toen door Othman's toegevendheid het kalifaat in een familieregeering der Omaiyaden scheen over te gaan. De tot nog
toe bevoorrechten waren des profeten trouwste aanhangers en
de helden der verovering geweest. Nu drongen zich de
Omaiyaden hoe langer zoo meer in de plaats der Medgezellen.
Maar de Omaiyaden konden op geen verdienste jegens den
Islam aanspraak maken. Dus keerde zich de ontevredenheid
tegen hèn. Reeds had hun Othman dezelfde uitkeeringen als
den Medgezellen toegekend i). Men vreesde nu dat zij als
dezen hun aandeel nemen zouden van den fai, het gemeenschappelijk grondbezit. Thans begrijpt men de verontwaardiging gewekt door de woorden van een hunner stadhouders,
dat men de Sawád, het rijke Euphraatland, waaruit de bevolking van Basra en Kufa hare inkomsten trok, tot »een tuin
van Qoraisch" maken zou 2). Hier rees het voor den Arabier
ondragelijk denkbeeld, dat de buit der ongeloovigen stond
verdeeld te worden, niet ten bate der gemeenschap (bij welk
woord ieder het eerst aan zich zelven dacht) maar ten bate
der Qoraischiten d. w. z. der Omaiyaden. Naijver tegen de
Omaiyaden 3) ziedaar wel de hoofdoorzaak van het verzet van
mannen als Malik al-Aschtar in Kufa, Hokaim ibn Djabala in
Basra, Mohammed ibn abi Bekr en Mohammed ibn abi
Hodheifa in Egype, onrustige figuren, van welke de twee
eerstgenoemden niet geheel ten onrechte verdacht werden het
zelf op de staatslanderijen voorzien te hebben 4) en de beide
laatsten, zoons van Medgezellen, zich door de Omaiyaden de
kans op hooge bestuursposten ontnomen zagen 5 ). Dezen, wat
dan ook hun motieven geweest mogen zijn, stelden zich met
i)
2)
3)
4)

Tab. 2949, 1 v. 2953
Tab. 2916, 1 9 2 9.
Tab. 2910. 2930, 3122, 6.
Tab. 29i0, 5 ; 29i3, I2 -13 ; 2922, 7

5) Vooral de medewerking van Mohammed ibn abi Bekr met de revolutionnairen
is verklaarbaar. Zijn vader Abu Bekr was kalief geweest vóór de groote ver-

overingen en was gestorven zonder iets te hebben nagelaten. De andere Med-
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een aantal anderen, die wij niet noemen, aan het hoofd der
beweging in de provincie. Alleen Syrië, met vaste hand in
toom gehouden door den Omaiyade Moawia, bleef rustig. In
Egypte en Babylonië was nog slechte een leidende idee noodig
om den opstand te doen uitbreken.
5. De Sabaïya.
Wij zien een geestelijke strooming opkomen voor welke
wij geen anderen naam weten dan neo-theocratisme.
Een bekeerde jood uit Jemen, Abdalla ibn Saba, kwam
met tot nog toe ongehoorde theorieën over de opvolging
voor den dag. Men moet om deze te begrijpen in het oog
houden dat alleen in onvrome tijden men zich de bestaansduur dezer wereld zoo verlengd dacht als thans. In den tijd
waarvan wij spreken en eigenlijk gedurende de geheele
periode der middeneeuwen, was dit niet zoo. Het optreden
van Mohammed, evenals dat van Christus, berustte op het
denkbeeld van een naderend einde der aardsche dingen. Ook
na Mohammed's dood, de geheele eerste eeuw der vlucht
door, had niemand, daarnaar gevraagd, den duur dezer wereld
op meer dan ioo jaar geschat. De opstanding en het laatste
oordeel werden door velen nog binnen dien tijd verwacht.
Van deze onderstelling uitgaande, zei Abdalla ibn Saba dat
zoo goed als de christenen Christus' terugkeer verwachtten
vóór den laatsten dag, de moslims, en met meer recht, de
wederkomst van Mohammed verwachten konden. Immers,
men las in den Qoran : »Hij die u den Qoran heeft oj5geleg d,
zal u ook brengen naar het einddoel." i) De vraag wien
gedurende dit interregnum de opperste leiding toekwam, loste
Abdalla ibn Saba op als volgt : Er zijn duizend profeten
geweest. Elk hunner had zijn waciy, zijn aangewezen erf-

gezellen hadden uit de veroveringen groote kapitalen vergaderd. De familie van
Abu Bekr bleef arm. De laatste kans om weer vooruit te komen voor hen was
revolutie, tenzij zij zooals de zoons van Omar van alle wereldsche aspiratiën
wilden afzien.
i) Qoran XXVIII, 85.
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genaam of plaatsvervanger. De door Mohammed i) aangewezen plaatsvervanger was zijn adoptief- en schoonzoon Ali,
wiens rechten na Mohammed's dood en later op schromelijke
wijze waren miskend a).
Wij kunnen in de leer van Abdalla ibn Saba niets anders
zien dan tegen de individualistische strooming in, een wederopleving der theocratische idee.
Zoolang toch Mohammed's wederkomst verwacht werd,
zoo lang leefde men nog onder profetisch regime en was
het Godsrijk niet geëindigd. Dat bewijst ook het goddelijk
character dat door Abdalla ibn Saba den plaatsvervanger
toegekend werd. Immers niet aan de gemeenschap stond
diens keuze maar hij was aangewezen. Dit laatste denkbeeld
was revolutionnair in zooverre als het verwierp de tot nog
toe gevolgde traditie dat Mohammed geen opvolger aangewezen had en dus de geloovigen zelf bevoegd waren geweest
dien te kiezen. Eigenlijk trad dus Abdalla ibn Saba, aanknoopende aan de theocratische idee, niet alleen tegen het
dreigend despotisme, maar ook tegen de theocratische traditie op. 3)

Hij maakte naar het schijnt het eerst in Egypte voor deze
denkbeelden propaganda. Maar het is voor ons van groot
belang te weten dat hij op zijn zwerftochten en door correspondentie, ook met de oproerigen in Basra en Kufa betrekkingen onderhield en eigenlijk de ziel was der revolutionnaire

beweging. 4)
i) Dit is niet geheel zeker, bedoeld kan ook zijn door den Qoran d. w. z.
door Allah. Waarschijnlijk werd echter geen onderscheid gemaakt tusschen de
goddelijke en menschelijke uitspraken van den profeet.
2) Tab. 2942.
3) Dat de beweging in den grond niets anders bedoelde dan de herleving van
het godsrijk met de daaraan verbonden gelijkheidsidee is ook duidelijk uit de
rol die de Sekina (z. b.) speelt in de voorstellingen der latere Sabaiya. Men wilde
de godheid in zijn midden zien. Daarom begonnen de Sabaiya al spoedig
Ali's goddelijkheid te verkondigen en de latere Sabaiya zagen de Sekina zelfs
in een ouden stoel die Ali behoord had. Vrgl. Goldziher, Abh. z. Arab.
Philologie p. 1 77 v.v. Hier raakten tevens Islamische aan oude BabylonischPersische voorstellingen.
4) Tab. 2922, 2928, 2942, 2 949, 2 95 0 , 10.

112

STUDIËN UIT DE ANNALEN VAN TABARI.
6. De Medgezellen.

Het zal uit het voorafgaande voor ieder duidelijk zijn dat
de tegenstand der Medgezellen (de vroeger alleen bevoorrechte
theocratische adel) tegen den wassenden invloed der Omaiyaden
niet minder hevig zijn moest dan die der provinciën.
De Medgezellen vormden twee groepen : de Mohadjirs of
mede-uitgewekenen, dat waren de Qoraischiten die den profeet
op zijn vlucht van Mekka naar Medina gevolgd waren en de
Ansár of helpers, dat waren de Medinensische geloovigen die
den profeet in hun midden hadden opgenomen. Beide groepen
waren door den profeet zoo nauw mogelijk vereenigd en
vormden als het ware ééne familie. Toch bleef een klein
verschil bestaan dat o. a. was uitgekomen toen na Mohammeds
dood de Ansár te vergeefs poogden ook uit hun midden een
kalief te benoemen. Sedert waren de kaliefen altijd uit de
Mohadjirs gekozen. Niet omdat deze Qoraischiten"waren, maar
omdat hun verdienste jegens den Islam grooter, hun betrekking tot den profeet nauwer geweest was dan die der Ansár.
Dit had de Ansár tevreden gesteld. Maar de Omaiyaden
noch door hun verdiensten jegens den Islam, noch door
eenigen band aan de Ansár verbonden, vertegenwoordigden
voor hen het Mekkaansche heidendom, dat zij vroeger met
den profeet bevochten hadden. Zij hadden in het theocratisch
gezag der Mohadjirs berust ; in dat der Omaiyaden nooit.
En nu de Mohadjirs zelf, Othman's oude strijdmakkers en
de raadgevers der vorige kaliefen. Zij waren de kern der
Medgezellen. Was de samenwerking tusschen hen en den
kalief verbroken, dan was de theocratie ook in hare hoogste
vertegenwoordigers opgelost, omdat men de eenheid miste in de
interpretatie der goddelijke wet. Daarom wilde de traditie dat zij
in Medina bleven. Zoo had ook., Omar het begrepen. i) Er was
dus niets tegen dat het bestuur der provinciën niet aan hen
werd toevertrouwd. Maar dan had de kalief hen ook evenals
Omar in alles moeten raadplegen. Evenwel wisten de
i) Tab. 3025, 15 v.
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Mohadjirs zeer goed dat niet zij, maar zijn neef Merwan ibn
al-Hakam, s'kalifen oor had. Niet op allerlei kleine veranderingen in de sonna, die men Othman verweet, maar op
een diepgaanden naijver tegen de Omaiyaden berustte ook
hier in laatste instantie, de vijandschap tegen den kalief. De
Mohadjirs vroegen zich af wat er van hunne zonen worden
zou als de Omaiyaden het gezag aan zich trokken. Ontkend
kan dan ook niet worden dat hunne verhouding tot den kalief
hoe langer zoo halfslachtiger werd en dat zij met de overige
Medgezellen tot zijn val begonnen mede te werken. De Medgezellen in Medina schreven naar die in de provinciën : »komt,
indien gij den heiligen oorlog zoekt, naar hier". z) Slechts
enkelen bleven den kalief getrouw, de voornaamsten schijnen
met de oproerigen in betrekking te hebben gestaan en het
verzet in de provincie te hebben aangemoedigd 2). En wanneer wij de hoofden der revolutionnairen uit Egypte, Basra
en Kufa ieder door een 600 -tal aanhangers gevolgd, thans
op zien trekken naar Medina, dan is dit omdat zij van den
steun of ten minste van de onzijdigheid der Medgezellen.
meenden zeker te kunnen zijn.
7. Othman.
Er was voor den kalief nog één uitweg. Hij kon de
hoogste waardigheid neerleggen. Dan zou uit de Mohadjirs
een nieuwe kalief gekozen zijn, die met terzijdestelling der
Omaiyaden, getracht had de theocratische traditie voort te
zetten. Dit, zijn aftreden, eischten dagelijks dringender de
revolutionnairen en hoopten inwendig de drie voornaamste
Mohadjirs : Ali, Talha en Zobeir, die reeds vroeger voor
het kalifaat in aanmerking kwamen en thans eindelijk hoopten
hun eerzuchtige wenschen bevredigd te zien. Maar Othman weigerde »het kleed af te leggen, hem door Allah zelf
omgehangen," en nu volgt een der aandoenlijkste drama's die

i) Tab. 2 93 6, 2 9 8 3•
2) In de eerste plaats Ali en Talha vgl. Tab. 2965, 4 v. ; 2969, 5; 3 000 , 1 3;
3121, 9, v.; 3 12 7, 1 58,
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de geschiedenis kent. Beurtelings de Medgezellen volgend,
die hem tot bekeering en boete, en zijn Omaiyaadsche verwanten, die hem tot strengheid manen, dobbert de zwakke
oude man tusschen de twee partijen en voelt nauwelijks dat
hij van beiden de speelbal is. Er mengt zich verraad in het
spel. De Egyptische revolutionnairen, door beloften gewonnen,
waren reeds naar hun land teruggekeerd, toen hun een ruiter
achterop reed. Het was een kameel van de staatspost met
een bode van den kalief. Bij den bode wordt een brief gevonden, waarin den stadhouder van Egypte bevolen werd
de hoofden der beweging om te brengen. Wie dezen brief
verzond is nooit bekend geworden, want Othman's onschuld
is hier boven allen twijfel verheven. Was het geval door de
revolutionnairen verzonnen, was de afzender Merwan ibn Hakam
of ... een der Medgezellen ? Hoe het zij, de revolutionnairen
keerden weer in de stad terug. Opnieuw wendt zich Othman
tot de Medgezellen om hulp. Het is te vergeefs. Zobeir
verlaat de stad ; Ali, Talha en de Medinensers trekken zich
in hunne huizen terug. Het gerucht van naderende hulptroepen uit de provinciën verhaast de handeling der revolutionnairen en de meer dan 8o jarige kalief, van bijna allen verlaten, wordt door de Egyptenaren in zijn huis, na een belegering
van eenige weken omgebracht.
De ongelukkige Othman was in zijn zwakte de belichaming
geweest van twee beginsels en hij was gevallen omdat die
beginsels tegenstrijdig waren. Hij had door zijn waardigheid
de theocratische traditie vertegenwoordigd en hij had door
de willekeurige bevoorrechting der Omaiyaden, het despotisme
ingewijd.

Leiden, 16 Dec. '97-14 Febr. '98.
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ALBERT VERWEY.

Benjamins Vertellingen. Een gedicht, door
W. L. PENNING

JR. 1)

Het eerste Spel van Michaël den Aartsengel,
door ANDRÉ JoLLES.

Het is het voorrecht van wie ouder wordt over zijn verleden te spreken. En als dan dat verleden een geheel is en
niet enkel in zijn uitbreiding maar ook in zijn beperking
overzien kan worden, dan is het een vreugd een tijdlang
grooter dan zichzelf te zijn, verder te zien dan zijn eigen
bedoelingen en als op de grenzen dwalende van zijn persoonlijk verleden over te blikken in levens die ons, toen we
erin waren, vreemd zijn geweest.
Misschien is het maar schijn. Misschien is het een aanminnige dwaling ooit in een levens-deel een gesloten geheel
te zien. Maar mij wien het gebeurde in deze sprokkelmaand
met een vriend die het mij al die jaren was, door het dorre
hout te slenteren wat knopte al het levende met dien
lauwen winter -- mij is het lief tenminste eens in dezen
levens-loop de illuzie van een halt te voelen, te wanen dat
een verleden overzienbaar is, de vreugde te drinken van die
rustige beslotenheid, glimlachend en tevreden de grenzen
ervan af te zien, op de grenzen, en er over heen.
En zoo of men dan van het vergeten land en van het nog
onbezochte, van het eene de hoeve in het groen die men
vroeger beminde, van het andere de vreemd-welvende daken
i) Verschijnt begin April bij S. L. van Loop.
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gewaarwordt die ons stom verbazen, zoo wil ik nu twee mij
gelijkelijk vreemde gedichten beschouwen, maar waarvan het
eene mij aandoet als een herinnering, het andere mij om zijn
nooit-gezienheid verbaast.

Weet ge het nog, vrienden van mijn leeftijd ? Wanneer men,
in kleine verhoudingen grootgebracht, op eens in het publieke
leven treedt ; er intreedt met een nieuwe overtuiging, met den
zang en den strijd, met de hoop en de begeestering ; is
het dan niet of de aarde op dien dag eerst geboren werd?
Men voelt enkel zijn eigen vreugd, men ziet enkel zijn eigen
doel, en in de straling van zijn zegepraal kan men schuilgaan
en verdonkeren, zonder ooit iets dan zichzelf te hebben gezien.
Mij ging het wel bizonder zoo. Heb ik iets bespeurd van
die langzame werkingen die voorafgingen aan onzen teugelloozen aanval op wat even veilig scheen als vaderlandsch?
Heb ik ooit van de heele achtbare huishouding van onze
landgenooten-letterkundigen iets begrepen, dan dat daar een
onwerkelijke, een aangeleerde dichttaal onder hen opklonk
die het beter was dat een natuurlijke en werkelijke taal
overklonk ? Ach neen, niet anders dan dezen éénen blinkenden
weerstrijd zag ik, zagen mijn vrienden, boven de volle en
toch zoo - wel geregelde verhoudingen van onze huiselijke
letterkunde, en wij hebben den strijd als een hemel-geestenoorlog in de lucht volstreden, zonder dat wij zelfs de verblufte gezichten van onze naar omhoog ziende beroepsgenooten hadden gezien.
Zooals de huwelijken in den hemel gesloten, op de aarde
worden ingezegend, zoo werd het is waar — de ideëele
zegepraal Nederlandsche werkelijkheid. Zoo onze taal niet
aan engelen-zang gelijk kwam, geen engelenzang heeft minder
vrede op onze letterkundige aarde gebracht.
Is het dan nu niet wonderlijk een gedicht te lezen dat nog
in zooveel gedeelten de oude taal spreekt, dat aldoor, al is
het ook in nieuwe taal, het oude door ons nauwelijks gekende
leven verheerlijkt, het gedicht van een die zeker hoorde tot
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een , geslacht van door ons overstemde dichters, zeker aan
onzen strijd geen deelgenomen, aan onze geestdrift weinig te
danken heeft, en een gedicht waarin een schoon stuk van
de oude wereld onzen strijd blijkt te hebben overleefd?

De geslachten veranderen. Niet de persoonlijke ideeën zijn
het, die van boven neer aan de werkelijkheid hun vorm geven;
niet de maatschappelijke omstandigheden zijn het, die van
onder op de levens van ons menschen beheerschen : geen van
die twee zijn anders dan tijdelijk het voor ieder vatbare
middenpunt van onze beschouwingen ; maar dat middenpunt
zijn de geslachten zelf. De geslachten van menschen, met de
aarde meê in het heelal den oneindigen voortgang deelende,
zijn begrepen in gedurige verandering : elk persoonlijk kind
gelijk aan zijn vader en toch anders, elk volgend geslacht
gelijk aan het vorige en toch ongelijk. Dit is het onverklaarbare. Dit is wat nooit hoeft verklaard omdat het helder is
en voor ieder zichtbaar. Dit is wat alleen kan verhuld
worden door hen die den levenden mensch verklaren willen
uit de omstandigheden die hij streeft te beheerschen, uit de
ideeën die zijn mond spreekt.

Het is zeer in het groot een volgorde van geslachten : het
natuurbeminnende in den Revolutie-tijd, het geschiedenisbeminnende in den Romantischen, liet de werkelijkheid van
natuur en maatschappij beminnende in dien tijd van ons.
Of men Wordsworth, Rousseau of Goethe noemt, éen liefde
voor de natuur in het algemeene en bizondere is het wezen
van hun voorkomen. Bij ons zijn het van den Europeeschen
stroom maar droppels die neerklokken als men Bellamy's
woorden leest. »'t Staat mij nog duidelijk voor dat ik dikwijls,
in eenzame wandelingen, de ondergaande zon, de stille zee,
en het gansche rustende landschap met een gevoel en een
verrukking beschouwde, die liederen in mij deden opkomen,
zooals ik er nog geene bij mijne dichters gelezen had."

t8OP DE GRENZEí4.
Algemeene natuurliefde, niet die voor het bizondere vaderland.
Maar de dichters en schrijvers die in het tweede tijdvak
hun land vertegenwoordigden, voelden den opwellenden nationalen trots. Scott en Hugo, die twee ruimste schrijvers,
schreven vaderlandsche verbeeldingen. De poëzie, voor zoover
zij algemeen bleef, ging verbannen haar landen uit : Shelley,
de revolutionnaire poëet.
Hier was Potgieter de dichter van de geschiedenis. Hollander
als toen Holland groot was : andere grootheid zocht hij niet.
Hoe het heele geslacht van zijn tijd hem erin volgde, kan
uitvoerig worden aangetoond. Ook hoe het onderging. De
heele geschiedenis van de Gids is er een van achteruitgang,
zoodra die oprichter afscheid neemt. In de galerij van zijn
latere redakteuren heb ik eens het verval van het voorgaande
geslacht geportretteerd.
Elke volgende poging is er een van terugkeer tot de natuur
geweest. Maar die natuur nu vooral in het werklijke, die
natuur nu ook in het maatschappelijke. Daarom was de
beweging van i 88o onweerstaanbaar, omdat zij in Nederland
de openbaring was van een verandering in de Europeesche
geslachten, en door menige niet-letterkundige openbaring van
dezelfde soort werd vergezeld en gevolgd.

De schrijvers van > De Banier" waren menschen in wie
de groote geestdrift voor de geschiedenis nog maar nabrandde
en de liefde voor de werkelijkheid eerst begon. Tot Potgieter
werd door hen opgezien, maar méer onmiddelijk waren op
hen de invloeden van die woordvoerders, die, hoofdzakelijk
verstandelijk aangelegd, zich een meer in begrippen vatbare
levensbeschouwing hadden doorgedacht, van waaruit zij het
Nederlandsche leven in al zijn verschijnselen beoordeelden:
Van Vloten en Multatuli, Vosmaer zoowel als Huet. Toen
Potgieter en die laatste de Gids hadden verlaten klonk in
dat tijdschrift alleen nog maar de flauwe nagalm van de groote
meeningen : de frisschere klank van toekomstige drong er
niet in door. Zoo werd ook de eerste dichter die van zulk
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een levensbeschouwing uit, verzen schreef, de Genestet, door
de Gids verwaarloosd, luide door Van Vloten ingehaald. De
Banier was weldra het orgaan van dat Jonge Holland, dat,
ontdaan van den glorieschijn van Potgieters bewondering
voor de geschiedenis, in zijn nuchterder of intiemer wezen
den tegen-christelijken kern van het Europesche leven vaster
gegrepen had, en streefde naar beelding van dat leven in
hun kunst.
De natuur als het begin en het einde van onze beschouwingen werd door Perk zoo zonder bijmengsel van vroegere
schoonheid uitgesproken, dat van hem de eerste klare openbaring van het nieuwe geslacht moet worden gedateerd. Maar
wat waren er in de Banier veel elementen voor mij is hij
tot in de laatste jaren een gesloten boek geweest wier levenskracht in dat nieuwe geslacht eerst bleek. Daar was voor
Zola de genegenheid, daar was voor de Marissen en Mauve
de bewondering, daar was in de opstellen van Domela
Nieuwenhuis de politiek van daarna. Nog meer : daar waren
voor het minst twee schrijvers, die, de een intiem, de ander
nuchter, ondanks de felheid van den strijd die niet door hen
hoewel op hun voorbeeld gevoerd werd, hun eigen vergeten
tijd zouden doen herleven nadat die strijd volstreden was:
de novellen-schrijver Marcellus Emants, en de dichter W. L.
Penning Jr. alias M. Coens.

De vriend met wien ik dat geluk had door het doode
hout te slenteren sprokkelaars wij door onze doode jaren
hij sprak het ware woord toen hij Penning den dichter van
de herinnering noemde. De weemoed en de vreugd van de
herinnering zijn in zijn verzen, zijn zijn verzen, en men kan
nu wel zeggen dat deze reeds oudwordende dichter nooit
anders is geweest.
» Ik heb geen rust en kan aan geen vrije keus van onderwerp denken, alvorens in dicht is neergelegd wat ik in eigen
leven en lot diep gevoelde" ; schreef hij in Maart 1 876 aan
Van Vloten. Zes en dertig jaar oud was hij toen al en had
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nog niets geschreven van die herinneringen die hier nu als

Benjarin's Vertellingen vereenigd zijn. » Groot zijn in het
kleine" noemde hij toen als het middel waardoor zijn talentje
tot een talent gedijen mocht. Men proeft hier den man die
in zijn herinnering speurende er het kleinste machtig genoeg
vindt tot de grootste aandoening. »Ik weet dat mijn talent
uiterst klein is doch tracht dat ten beste uittezetten onder
moeielijke omstandigheden en met immer jonger, frisscher en
sterker geest", had hij juist twee jaren tevoren geschreven.
Niet in de grootheid van de gegevens maar in de kracht en
vatbaarheid van den geest zocht deze dichter van de herinnering het vermogen dat hem dan •ook al die jaren niet
begeven zou.
Er klinkt in dit zelfvertrouwen iets door van ideeën die
ook Perk, en Kloos in zijn Inleiding, niet vreemd waren. Mij
lijkt het zelfs of de toon van de volzinnen gelijkenis met dien
van Perks brieven heeft.
In elk geval : er was een oogenblik waarin Perk en Penning
gelijkelijk naar voren streefden, en de jongere meester met
volkomen recht den ouderen mededinger overschaduwde, wiens
wezenlijk talent eerst zooveel later zou zijn gerijpt.
Een anekdote, die kan worden meegedeeld, want die
niemand schaadt, is dat Vosmaer de verzen van Penning
plaatste totdat, zooals hij zeide, de Spectator al zooveel
verzen had, - en dat die verzen de sonnetten van Perk
waren. > Ochtend in het dal" heet een gedichtje dat Penning
al in 1876 in een buiten den handel gehouden bundeltje
drukken deed, en waarvan dit de eerste vier regels zijn:
En de eerste straal, den top der rotsen gloeiend,
Waarboven de aadlaar zwerft, een stip gelijk,
Verguldt er 't spoor der menschen en der eeuwen,
Den bouwval ! in het groen een frisschen eerkrans rijk.

Wie hoort hierbij niet dadelijk de veel meesterlijker verzen
waarin Perk drie jaar later, dezelfde indrukken in denzelfden
toon haast met dezelfde woorden heeft uitgewerkt.
Naast Perk geprezen, maar ook -- en onvermijdelijk tot
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zijn schade
met Perk vergeleken werden Pennings verzen
toen er voor het eerst in een bundel De Tienden van den
Oogst verschenen. »Daar is na Jacques Perk geen der dichters van onze jaren
(o, mijn jonge schrijver, die niet
vermoedde te spreken van een drie-en-veertiger !) geen
der dichters van onze jaren zoo bij machte den mensch te
treffen als deze ; geen geeft als hij blijk van een rijkdom
van sentimenten die zoo dicht dien van Perk nabij komt."
Zelf schreef ik dat, als Homunculus in een Amsterdammer
Weekblad van '8,3 ; maar Perk won het voor me in de
klaarheid waarmee hij verbeeldingen schiep ter belichaming
van dat gevoel.
De helderheid waarmee ieder beeld volkomen evenwaardig
uit zijn natuurlijke gevoel opwelde, maakte dat Perk hoewel
hij zich van de vernieuwing van de taal die daar het gevolg
van was, evenmin als Penning bewust werd, onmiddelijk bij
wie na hem kwamen, de gedachte aan die vernieuwing deed
opkomen. En zijn onbewuste deugd werd, ook tegenover
Penning, ons bewuste kriterium.
Bekoorlijke liederen en fraaie brokken vers konden door
mij in zijn Tienden geprezen worden, maar een te groot
deel van den bundel stond te zeer in tegenstelling tot de
nieuwe idee.

Een stukje stond er achter in de Tienden, dat nu ter
inleiding in de Vertellinten is opgenomen. En de titel zegt
al wat later Pennings wezen is : Eene Herinnering. In een
volgenden bundel, Schakeering , van i 886, komt een grooter,
en veel beter stuk. Kloos besprak het in De Nieuwe Gids
van Februari 1887 uitvoerig, als uit dien bundel het beste.
En voortaan was aan deze kunst van herinnering het leven
van den dichter gewijd.
Was Penning met dit werk van herinnering nader aan
Perk gekomen ? Zeer zeker niet. Maar twee redenen waren
er waarom zijn op Potgieter en Beets, op Staring en de
oude Hollanders geschoolde taal hier al bizonder gelukkig
-
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was. Ten eerste : hij bewoog zich van nu af op een werklijkheid, op de eigen werklijkheid waar die taal aan eigen was.
Ten tweede : in den mond van zijn helden werd de taal van
hun tijd, gevoelig en schertsend behandeld, een element van
schildering.
Menige plaats is er waarin dichterlijk-geheeten taal uit niets
anders als gewoonte, uit ongevoeligheid van verbeelding,
door Penning wordt bijgehouden. Maar het zijn de minste.
Ontelbaar veel andere krijgen juist door die taal, gebruikt in
liefhebbende herdenking, nog eens een schoonheid voor de
lezers van onzen tijd.

Is in het gevoel van herdenking niet dat wat tevens is:
geschiedenis en werkelijkheid ?
Het ideaal van Potgieter:
liefde voor de Geschiedenis ; het ideaal van onzen tijd:
liefde voor de Werkelijkheid van natuur en maatschappij
beide ; vindt men ze niet vereenigd in dit gedicht waarin
de nakomer van Potgieter, de voorganger van Perk, de heele
natuurlijke en maatschappelijke geschiedenis van zijn gemoed
en zijn geslacht herdenkt?
Hier is het groote woord over Penning meê uitgesproken,
en het zou niet waar zijn als zijn Benjamins Vertellingen niet
even groot waren opgezet als zorgzaam uitgevoerd.
Hoe is van deze gedichten-reeks de saamstelling?
Verbeeld u : een uit de kleine burgerij in een Hollandsche
stad omstreeks 1 840 geborene. Maar verbeeld hem u als kind
in een gezin dat niet enkel de huiselijke en gezellige liefde
kweekt tusschen al zijn leden : ouders en kinderen, aanverwant
en dienstbare ; niet enkel die liefde uitstrekt tot van elk lid
al het bizondere : zijn lotgevallen en daden, zijn omstandigheden en omgeving : duizenden kleinigheden die ziel en leven
krijgen om de beminde ziel die erin leefde als middenpunt;
maar een gezin waarin elk liefde en eerbied verdubbeld
handhaaft rondom de ouderen, als de dragers en herinneraars
van zooveel dat beminnenswaardig is, als de naderstaanden
aan een vergane wereld, een alleen in herdenking te beminnen
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wereld, die herdacht dan ook altijd aanwezig is. Verbeeld u
dat gezin, nu een kleinburgerlijk huishouden, afstammeling
van in diezelfde stad, eeuwen her, een regentengeslacht van
aanzien. Verbeeld het u vast daaraan door publieke gestichten,
door een klein jaargeld zelfs, door oudheden en geschriften
die alle den naam noemen van éene Vrouw, om zeldzame
deugden in zeldzamen tegenspoed een wonder om lieftehebben.
Verbeeld u dat gezin in het bezit van, in haar eigen hand,
haar eigen leven, en het aandoenlijke daarvan aangevuld door
tradities die de eeuwen en de stad en het land omvatten van
hun voorvaderlijke inwoning. Verbeeld u dat kind, nu zelf
een man, en die zich wijden gaat aan zijn herinnering. Zijn
eigen leven, gezin en lotgeval heeft hij lief, zooals zijn geslacht slechts eigen is ; maar in de herinnering van zijn verleden
jaren omvat hij de geschiedenis van zijn geslacht en zijn
vaderland. De liefde voor de Geschiedenis, op de grens gekomen van de liefde voor de Werklijkheid, verliest tusschen
geschiedenis en werklijkheid het onderscheid. In het leven van
zijn Herinnering zijn zij voor dezen dichter één.

Onder verschillende hoofden heeft die dichter zijn herinneringen saamgevat. » Het Nonnetjes-Portret" heet de eerste
groote afdeeling. Het Nonnetje is de bijnaam van die Ruth,
wier geschiedenis, stichting en legaten, haar vereeren doen
door haar naneven. Haar portret is het middenpunt van de
huiskamer van Benjamin, die nu in zijn eigen gezin van
vrouw en kinderen, de lotgevallen van haar en van zijn
geslacht herdenkt. Zijn huis staat op de plek waar eens de
vijver lag naast de deftige huizing. Het is gebouwd uit de
opbrengst van den diamanten ring dien Keizer Frans in den
Revolutie-tijd aan dien uitgeweken oud-oom geschonken had,
die malend teruggekeerd zich in dien vijver verdronk. Bij de
leegmaling vond men hem : de ring werd het erfdeel van
Benjamin. Zijn eigen huiselijk leven schildert hij, overvol
met de schimmen van die voorvaders. In sobere maar
lachende karakteristiek, in de dracht van hun tijd bewegen
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ze zich om de Eéne heen, wier lotgevallen en Biecht Benjamin
leest in de huiskamer. Merkwaardig blijkt hier hoe de studie
van de oude dichters Penning te stade komt. Het zeventiendeeeuwsche geschrift waarin Ruth haar verhaal doet, »de oude
Biecht, gloednieuw door haar vermogen op al wie bemind
heeft" zijn werkelijk in toon en taal zeventiende-eeuwsche
gedichten. Zonder dat men er misschien de genieting in
vindt die wij van dit geslacht liefhebben, leest men het met
doorgaande bevrediging en met een aandoening die niets
bijkomstigs heeft, die onmiddelijk rijst, meen ik, uit de juiste
Als Ruth door ridder Eduard zal
keus van ieder woord.
geschaakt worden en in den sneeuwnacht naar het overgaan
van het zeil luistert waarmee zijn jacht aan den tuin van
hun huis zal aanleggen, dan is er een schoone klank van
hart-boeiend geluid in de gespannen verzen waarmee het
fenomeen beschreven wordt : de maanspiegeling in de sneeuw,
waarin zij zichzelf herkent; en woord aan woord brengt ons
nu evenals Ruth in die stemming van het ongewone, waarmee zij
voortschreed onder bovenzinnelijken druk:
Geen sneeuwgrond met zijn schaduwen van twijgen —
Wit marmer vol blauwe aders was de vloer;
Dorre eikenblaêren niet, waarlangs een suizling voer,
Die 't vlokkenweefsel weer deed zijgen, --Bloedroode vogels zag ik glurend hijgen;
Schimachtig wemelde 't rondom;
En al die blanke schachten waren kerkpilaren;
En in het zijschip spookte een zwart beladen bare,
Waarboven aan 't gewelf eenzaam de treurlamp glom...
De vleermuisvlerken die dat licht te dooven trachtten -De maanomlegerende wolkjes oogde ik na,
Bang voor meer sneeuw, banger voor mijn gedachten,
Raadloos en afgemat door't martlend wachten, —
Toen overgaan van zeil mij spande, en ditmaal, ja!
Het afgesproken sein-licht aan den steven,
Verschijnende om de bocht, de duizlende op deed leven.

Menigerlei zijn nog in deze afdeeling de schoonheden.
Huiselijke poëzie en landschapsbeschrijving bijvoorbeeld krij-
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gen er een fijne blinkende romantischheid, waarvan ook later
veel voorbeelden zullen voorkomen.
Eén dat ze beide vereent vind ik in de kleine afdeeling
die nu den gehuwden Benjamin naar zijn kinderjaren overvoert. Het is de aanhef van > Oktobermiddag aan de rivier."
Had zij mijn hand gevat ? of ik de hare?...
Het paar dat liefheeft, trouwt niet ééns, maar duizendmaal —
Lachte ik ontroerd ; en trouwgetuigen ditmaal waren
De oktober-middagzon, de stroom weer aan 't bedaren,
En in den tuin een luttel looverpraal.
En rondom leeg'ren zich de blanke stapelwolken;
En over golfjes, die geléden leed vertolken,
Hupt spiegelziek de tintelende straal —
Welft hoog en blauw zich de echte Zondagshemel;
Zóó feestlijk is de rust na 't alledaagsch gewemel,
Zóó sterkend stilte en geur, en, kleine mees ! uw taal
Zóó treffend, dat wij de'adem in gaan houden,
Den voetstap schromen in het dorre bladerbed...
Hoor, geen geritsel, niets ! dan nu en dan in 't gouden --,
In 't láátste loof, natuurs belofte en wet:
Voor ieder blad dat zijgt, heeft zich een knop gezet.

Dat Penning zich bewust was dat de kunst van zijn geslacht op een nieuwe, een nu niet meer christelijke levensbeschouwing ging uitbotten, voelt men aan het eind van
deze afdeeling. Meer nog dan wij onder den indruk van de
kritische werkzaamheid die het oude geloof vernietigde, minder dan wij, hij de herinnerende, in het bezit van die blijdschap die wij hebben hervonden, klinkt toch de zekerheid
van voor aan een nieuwen tijd te staan uit zijn verzen:
Vrijwillig balling in den naam der Rede
Staar 'k schier weemoedig naar mijn tempel van weleer.

In vier groote gedichten hoofdzakelijk worden nu de herinneringen van den kleinen Benjamin gegroepeerd : » In de
Kerk", »Oom Tom", »Grootmoeder", en »Zoo goed als
Familie".
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In de kerk komen, van Ruth en haar broeder Gabriël, den
engelgelijken jongeling af, tot Benjamin's kindsheid toe, herinneringen aan zijn geslacht uit alle tijden samen.
De kantige beschrijving van vroeger leven is hier weer
even goed als de romantische droom, de zeventiende-eeuwsche
vroomheid, en de geestige Hollandsche huiselijkheid. De
huiselijkheid verschijnt later beter, de vroomheid in »Ruths
Lijkklacht over Gabriël" heeft in anderen toon de eigenschappen, alleen nog duidelijker zeventiende-eeuwsch, van het uit
Ruths »Biecht" aangehaalde. Van de rake beschrijving en de
romantische omdrooming geef ik deze voorbeelden: het eerste
de aanhef van »Voorzaten."
In hoogen stijl verkondigen de zerken
Hoe (trouwe zoon der Moederkerke)
Heer Aelbregt, sieraad van zijn land,
Door een »capellerie" zich hier een eerzuil stichtte;
Hoe Maerten er den moker tegen richtte
Als vurig geuzen-predikant;
Hoe Izak, die den Vrede een twaalf zangs > Lof-galm" dichtte
Intusschen hoog klom in den krijgsmansstand;
Hoe de eene pleitte, en de ándre recht sprak ; deze handig
Veel kleinenbracht aan 't licht, veel grooten hielp naar 't graf;
Gene — aan de stad een toren-uurwerk gaf;
Die -- de armen wèl deed, die — de weezen ; die --- de kunst
Als orgelspeler of als »Timmermeester" diende;
Die — uitvond ; die de mentor zijner vrienden,
Die — rijkst aan jaren was; die — vorstengunst
Die - 't meeste kroost verwierf, die — titelen, die -- ampten ...
De zerken zeggen niet hoe deze menschen kampten,
En struikelden, en leden ; hoe 't geslacht, van aard
Hartstochtlijk en met d'adel vaak gepaard,
Druk leefde en groot, en edelmoedig (soms in 't wilde),
Daarbij op rang gesteld, veel schats gebruikte en spilde -Tot dat A de Fransche tijd" den doorslag gaf,
En ónze tak althans zich buigen moest en krommen...

Voorafgegaan was dit brok door deze »Jongensmijmering"
Ja ! koele harten, nuchtre zinnen,

Ja, wijze wereld ! 'k zie ' uw lach

OP DE GRENZEN.

127

Om de' eerbied ook waarmeê 'k daarbinnen
Naar graftombe en gedenkplaat zag —
Als 't zonlicht door gekleurde ruiten
Bontscheemrig gloorde en rank aan rank
(Van 't vroolijk wuivend groen daarbuiten)
Afschaduwend op marmerblank,
Er zacht de lijnen napenseelde
Der beelden op 't geschilderd glas,
-- Der wapens ook, waarvan, o trots ! o weelde!
Het onze 't alleroudste was.
En al dien tijd had ons geslacht dat wapen
Hier in dezelfde stad gevoerd --Schier al zijn leden lei de dood te slapen
Waar 't doopsel aller schedel had beroerd.
Hen hebben de eigen zware klokken
Ten leven in- en uitgeluid;
En waar het sluiergaas der Bruid
Afgolfde van de omkranste lokken,
Maakte immer weer de kerk der Weeuwen rouwkrans buit.
Bij ` fakkellicht en sombre tonen
Zonk 't lijk ten grave, en zerk aan zerk
Die zeteldraagster werd der zonen
Meldt mijner vaadren naam en werk...

Tusschen dit droomen over en dat nauwkeurig kennen van
de Eeuwen beweegt Penning zich bij voorkeur. Eeuwen, zei ik.
Hier was het waar, want meer dan toevallig zijn de grepen;
de karakteristiek van eeuwen ligt werkelijk in deze herinneringen
van een familie. Maar in de volgende afdeelingen trekt de
dichter zich almeer terug naar de jaren die hij zelf heeft beleefd.

De figuur van oom Tom — altijd samen met Ben's vader;
wat ridderlijk broederpaar in zoo klein-burgerlijke omgeving 1 Grootmoeder ; en dan, geheel voor het kind alleen, de
familie van de dienstmeid, het gezin in het kuipershuis, op
het dorp, waar Ben een vacantie heeft gelogeerd.
Het is niet mijn bedoeling nu ik den lezer er eenmaal heb
ingeleid hem te vergezellen door de groote menigte huiselijke
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en dichterlijke anekdoten die ons om Oom Tom en Grootmoeder heen, verrassend en verteederend aandoen. Zij zijn
een epos van liet huiselijk leven in het begin van deze tweede
eeuwhelft zooals elk volk zich wenschen mocht. Maar een
enkel woord mag ik schrijven van dat »Zoo goed als Familie",
dat als het werk van Penning's rijpe volleerdheid, het meest
gedegene is wat hij heeft gemaakt.
Hier is bijna voortdurend de taal van zijn tijd gedramatiseerd,
de taal geworden van de toenmalige menschen. De objektieve
dichter laat zelden maar zich gaan, uit eigen voorkeur, in een
spreekmanier die hem vroeger dichterlijk gold. Ook die spreekmanier heeft hij gedrenkt met de vreugde en den weemoed
van zijn herinnering.
En nergens zooals hier heeft Penning vastgehouden aan
de werkelijkheid die hij liefheeft, die hij beleefd heeft, de
Werkelijkheid die de Geschiedenis is van zijn gemoed.
Eén plaats zal ik maar aanhalen. Zij heeft dit voor, dat
zij later is ingevoegd en dus nieuw voor de lezers van dit
Tijdschrift, waarin »Zoo goed als Familie" het eerst verscheen.
Zij heeft ook dit voor dat zij al Pennings eigenschappen in
zich verbindt. Ben zit met de vrouwen een zomeravond op
den stoep van het kuipershuis:
En aan zijn ouders huis dacht Benjamin:
))Op stoep zit vader ook, en groet onze oude boomen
Met kringen uit zijn pijp, de starren met zijn droomen...
En Kaatje haalt omzichtig de spionnen in,
Schuift ze onder 't kabinet (glas tegen glas; de haken

Goed uit de voeten; Ben is wel van huis,
Maar de ouwre jongeheer jes looien meê niet pluis) ;
En Ben toch missend (want je hecht aan zulke snaken!)
Neemt ze Gods lieve STILLE kindren twee aan twee
Van de kozijnen af en naar haar keuken meê,
Besproeit ze met een blik alsof 't haar kindren waren,
Snuift aan de kelken, zuivert dan de blaren,
Poetst de rood-aarden potten met een borstel af,
Laat ze in den gootsteen om van nacht goed af te druipen
En uittelekken, — stilt daar ziet ze een wormpje kruipen...
En met haar braaf: een Mensch gaat óók niet gram; in 't graf,
Verhuist het schepseltje uit zijn waterstuipen
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In Kaatjes handen over de onderdeur op droog...
— En naar ons eetvertrek, waar één-en-al verrukken
Over hetzelfde boek aêmloos de broêrs zich bukken,
En moeder onverpoosd zich over 't naaiwerk boog
En nu gedekt heeft en de thee staat op te gieten
Dringt vaders lokstem door 't vóórkamer-raam :

Schep toch een lachje, wijf! Moet ik alleen genieten A..
En na snikheeten dag genieten ze te zaam.
Vast wel de richting in waar Ben is heengevlogen —
En meer naar boven zien ze, naar den Grooten Beer,
Net zooals ik ; en nog wat hooger weêr —
Langs de Achterwielen van den Wagen klimmen de oogen
Van ons gedrieën, als vereend, naar 't kleine licht
Waar 's nachts de zeeman zich naar richt...

Twaalf blaadjes maar! jokt vader nog 'res stoppend
Na 't avondmaal en de ingeziene krant...
Op 't punt te sluiten weer door buitenlust vermand,
Kijkt hij om 't hoekje — En 't bed met open straatdeur foppend,
Wat lekkere aardbeigeuren ! roept hij uit:
Dát werkt naar wensch ! en allemaal verkwikken
Zich aan den schoonen nacht, en de'aardbei-geur en 't schikken
Der manden op den wal uit de aangekomen schuit.
Aan boord, tot de' ochtend, blijven honderden van potten
Met de allerfijnste, klein en donkerrood ...
— En smaaklijk breekt de schipper met zijn meisjes 't brood:
ï/ ;,f uur geroeid, daar valt niet mee te spotten,
Verklaart hij aan zijn buurlui op de stoep;

Het tij liep al wat tegen eer we binnen waren ...
Wat klinkt dat in zoo'n stilte ! ...
En wat een mooie groep
Toont zich in 't schijnsel uit de stads-lantaren
Op houten paal en met haar gouden pit:
Die dient ons wel (vervolgt hij) maar zoowaar 'k hier zit

Voor de olie komt er gas nog eer min haren grazen;
En 't beste moet een mensch maar 't béste prijzen;
Op 't water was het lichter dan hier onder de' iep -Want wat een kostelijke nacht!
— 7a, slapen
Wordt bijna zonde 1 antwoordt hem vader.
Of je sliep
Als je óók geroeid hadt! lachte een deern al wijd aan 't gapen
Dit hard stuk zeil wordt me als een bed zoo zacht...
9
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En daar komt ook de groenteschuit ... meent moeder, luistrend;
En jong en oud kijkt langs de mooie gracht,
Vol zwaar geboomte 't gladde nat verduistrend,
Waar des te held'rer hier en daar een star in lacht;
-- En regelmatig, maar vermoeid klotsen de spanen
Al naderbij, — daar drijft de schuit in 't licht,
Stoot, en legt aan — alweer een mooi gezicht...
.Alweêr twddlf uur! weet moeder te vermanen,
Voordat een klokslag dreunt; want zóó stil is de lucht.
Dat iedre kleppelheffing klink-klaar is te hooren ...
—En met den nagalm uit den Grooten Toren
Vermengt zich 't blazen van den wachter, en 't gerucht
Der venstertjes op elke windstreek geopend,
En met een ruk gesloten ...
Wachter, was 'k bij U!
Klaagt de oudste broêr, op koelte in bed niet hopend;
Maar de ander dweept : Neen ! nog veel liever nu

Zou 'k raden net als in een kamer, in een wagen ...
Dood-langzaam, met ons allen . .
—7e naar bed te jagen
Valt hard, troost moeder ; maar als vader nu niet sluit,
Vliegt ons die vleermuis nog in 't haar, of mee te bedde ...
Van nacht leeft alles ! juicht de sluiter ; en 't geluid
Van 't kikker-volkje houdt ons wakker, wil ik wedden ...
Mij dunkt, als wij den Maker van dit Gedicht nu niet
met de verschuldigde hulde in dit 'gebied van de Nederlandsche letteren te gemoet komen, dan zie ik gebeuren dat
later als hij daarmee in zijn hand aan den hemel van alle
dichters komt en Jacques Perk als laatst aangestelde poortwachter er de sleutels houdt, die Onsterflijke hem rood van
schaamte over de bekrompenheid van zijn tijdgenooten aan
de hand zal leiden en hem met een verwensching over onze
hardhoofdigheid op zal voeren tot onder het oog van den
zangvollen God.
Een enkele kleine afdeeling voor en na omsluiten het
Geheel met hun krans van herinneringen. Ter inleiding de
eerste blik in Ben's ouderhuis : de Zaterdagavond waarop
Vader een roman van Conscience leest. De volgende verzen

OP DE GRENZEN.

I,3 I

eruit geven volkomen den toon aan waarin het heele werk
gehouden wordt, waarin de dichter ook wel gehoopt heeft
dat hij zijn lezers hield:
De huisvrouw, kijk ! den maasbal nog ter hand
Haalt, luisterziek, geen kous meer uit de mand;
Als 't Einde klinkt, te vroeg naar elks behagen,
Schrikt ze op en roept : de klok heeft twee geslagen!
En wijst ons op de keldertreê de meid,
Die meê geluisterd heeft en stil geschreid:
Om keukenzorg de kamer ingekomen
Bleef ze onbemerkt en gaat van liefde droomen.

Ten besluite twee kleine reeksen : »Relieken" (die van
Oom Tom namelijk) en »Kleine Ruth" (Benjamins vroeg
gestorven zusje). Het is het laatste streelende wijlen van de
herinnering bij de kleine voorwerpen die het groote leven
zoo aandoenlijk vertegenwoordigen. Wij ook wijlen gaarne
en voelen dat deze voorwerpen, dat dit gezin, dat heel dit
geslacht ons vertrouwd geworden zijn. Wij voelen dat ondanks
trien lossen schijn van deze luchtig aan elkaar geregen gedichten, het heele boek een Eenheid is, elk brok ervan deel
van een innerlijke wereld, elk brok het vorige aanvullend
en dat zonder schade voor al het overige niet gemist kan
worden i). En in die wereld zijnde erkennen we dat zoo wij
er niet in vinden wat van onze eigene de kracht en de grootheid, en zonder die het leven ons ondenkbaar is, wij toch
nu wij er dit gevonden hebben, in rustiger vertrouwen op
een hollandsch verleden onzen eigen kring weer intreden,
i) De fantasie in het begin van 't boek »Wijlen Benjamin opgeroepen" waarbij
Benjamin wordt voorgesteld als een oud-vrijer en zijn gehuwd-zijn als een fictie
van den dichter die zich voordoet niet Ben zelf te zijn maar een vriend die na
Ben's dood zijn plan heeft uitgewerkt, is op zichzelf een aardig stuk verzen,
maar had een misschien-maar-schijnbare noodwendigheid. Uit een regel van »Zoo
goed als Familie" krijgt men den indruk dat de dichter zich toen Benjamin als
oud-vrijer dacht en het kan zijn dat hij behoefte gevoelde die latere voorstelling
te rijmen met de vroegere, in het algemeen zooveel mogelijk zijn schepping te
scheiden van zichzelf. Ook de (later toegevoegde) slotregels van )Eene Herinnering" en het gedichtje »Gunst der Muze" aan het eind van het boek zijn
alleen terwille van dat bijkomstig doel aangebracht. Voor den lezer geloof ik
eer dat dit verwarrend werkt en heb er daarom in den tekst niets van gezegd.
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blijde met wat wij aan deze zijde tenminste op de grenzen
hebben gezien.

Toen, omstreeks '90, de strijdende machten zich terugtrokken, trad, en vanzelf wel, juist dat in wat wij niet erkend
hadden : het besef dat er iets goeds in traditie is. Een nieuw
geslacht was aan het woord geraakt en hun woord was een
nieuwe taal geweest. Nu het zweeg, was het duidelijk dat
men ging antwoorden dat er toch ook wel iets goeds in het
oude was.
En zij die dat deden waren vooral niet de ouderwetschen.
Het waren juist zij die met de innigste liefde de nieuwe taal
verstaan hadden. Zij die aan zichzelf hadden ondervonden
dat men voor een daar-staande schoonheid gepassionneerd
kon zijn.
Kunst komt voort uit liefde tot het leven.
Maar een heel schoon deel van de liefde voor het leven
is dan toch de liefde voor kunst.
En dit als beginsel voor een nieuwe kunst.
Kunst was er, ontstaan uit hartstocht, uit beweging. Maar
de polen daarvan waren klaarheid en vastheid. En niet uit
nood enkel, maar ook uit behoefte moest men die wel begeeren. Want zooveel was zeker dat de hartstocht en de
beweging van die voorgangers hun helderste klaarheid en
hun sterkste vastheid hadden gehád. Een jeugd was voorbijgegaan. Een mannelijke leeftijd vaster en klaarder nog in
beweging en hartstocht kon er zoo haast niet zijn.
Dit was de tusschentijd waarin door menigerlei kunstenaars in
kunst en leven een norm gezocht werd die rust gave, voor goed.
Een van de pogingen daartoe is in dit boekje : Het eerste
spel van Michaël den Aarts-engel, door André Jolles.
Het is merkwaardig omdat het van een jeugdigen kunstenaar,
van een ook die met overgegeven liefde de vroegere voorgangers naderde, en de eenige stellige dichterlijke arbeid van
de jongeren van zijn leeftijd is.
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Het is een klein getal dramatische gedichten, die wij niet
in hun bedoeld verband, maar alleen in hun tijdsorde hoeven
te volgen, en als in den aard van hun dichtwerk de openbaring van . hun tijd.
Het eerste is »Een Koning" : de voorstelling van de rechtspraak van Salomo.
Ik stel er prijs op, in de allereerste plaats, te wijzen
op van al dit werk de onloochenbare zuiverheid. Dit is
niet van iemand die wenschend goede verzen te schrijven
er slechte schreef. Dit is van een werker die met heldere
nauwkeurigheid zijn volzinsdeelen rangschikt
zoo tennaar
een
voorafminste in het begin van dezen arbeid
beraamd plan.
Hij heeft altijd verzen gelezen die het beeld waren van een
gemoedsbeweging, die golfden met de aandoening, die een
ontroering nalieten, en van die ontroering geen rekenschap.
Zelf wil hij het nu anders doen. Hier is een verhaal : in het
Boek van de Christenheid is het opgeteekend. Dat heeft in
zichzelf zijn schoonheid. Dat hoeft niet gevoeld te worden
met persoonlijke eigenaardigheid. Wie in tooneelmatigen
opstand de voorstelling van dit verhaal onder woorden brengt,
het doet met de ingehoudenheid van wie ernstig iets vrooms
bedoelt, die doet voor zijn eigen kunst genoeg. Er zijn
woorden in, die hun waarde voor zich hebben, een eeuwig
bezit van de Christenheid die er tevreê mee is. Behoud ze,
zoo en niet anders. Schrijf ze neer onder den naam van de
persoon die nu spreken moet. Nu de volgende. Die onder
den naam van de weer-partij. Zie daar, als ge de omgeving
en de weinige gebaren en de noodwendige woorden van de
toeschouwers erbij hebt aangeteekend, een volkomen Tooneel.
Een Tooneel ? Ja meer, een gedeelte van een eeredienst, een
feest van de christenheid, het onvergankelijk ritueel van het
menschgeslacht.
Wat ik er tegen heb?
Dat het dood is. Volkomen dood.
Ervoor?
Dat wie smaak heeft en zich lid voelt van de christenkerk
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met zalving de voorstelling bij kan wonen en den smaakvollen
maker prijst.

In drie tafreelen heeft die maker uitgebeeld wat hem een
spiegel leek van het Christendom. »Het eerste spel van
Michaël den Aartsengel." Of de verhouding van den mensch
tot God, zij eraan toegevoegd. Het eerste, Kerstmis, verbeeldt
de Mensch-wording. Het tweede, Sint-Sylvester, de Opstanding.
Het derde, Epiphanie, verheerlijkt Michaël, het hoofd van de
heilige engelen die reizen tusschen God en mensch.
Een eerste opmerking is dat de personen hier niet meer
als in »Een Koning" vast zijn aan hun plaatselijke of tijdelijke
wezenheid. Te voorschijn tredende uit het geheel van de
christelijke verbeeldingen, naar de dichter ze tot teekening
van zijn idee noodig heeft, zien wij tegelijkertijd God den
Vader en zijn Engelen, Jesaja, David en Daniel ; aanstonds
Mirjam en Jozua saam met Michaël en Lucifer ; en, als we
straks aan een plaats gebonden zijn, een aantal figuren die alleen
door zinnebeeldige en schilderende benamingen als Maagd met
een gele roos, Vrouw omkarteld in rood haar, worden aangeduid.
Dit is ook in dit tweede werk een duidelijke voortgang op
de idee die met het eerste werd ingeleid. De van alle hartstocht en beweging ontdane personen worden geheel behandeld
als symbolische en dekoratieve. figuren die in de aan hen toegeschreven woorden, en in de stelling waarin ze tot elkaar
gebracht worden, de diepe bedoeling van hun dichter verzinnelijken. In het eerste werk was het ritueele in hoofdzaak
nog maar aan de woorden eigen. De personen behielden iets
tijdelijks. Hier is een figuren-ritueel geschapen, en de woorden
hebben alleen beteekenis voor zoover zij den zin van de
figuren begrijpen doen.
Ik doe uitkomen dat de smaak van den dichter hier een
veel waardevoller element wordt dan in het vorige. Het
schilderachtig geheel van figuren wordt zoo groot, de beteekenis
van elke wordt zoo volgehouden dat alleen een groot dekoratief
kunstenaar hun standen en verhoudingen naar waarde be-
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heerschen kan. Een voorbeeld daarvan geef ik uit het derde
onderdeel: Epiphanie.
Het begint met het zeggen, door een Stem, van het volgende:
In het land Averne ligt een groote berg.
Een herder had gedreven zijn vee naar den berg om te weiden.
Toen hij thuis kwam miste men een grooten os en dien zocht
men twee dagen.
Ten derden dage vond men hem en hij stond in een nis in
den berg onder den top en niemand kon bij hem komen. Toen
namen zij veel pijlen en wilden hem schieten opdat hij zou
vallen van den berg. De pijlen weken uit en wilden niet raken
noch den berg noch den os.
Toen dit kwam voor den bisschop gebood hij den volke te
vasten en te bidden. Toen openbaarde zich Sint Michel en zei
hen, dat in den berg een kerk was, die gewijd was tot St. Michels
eer en van alle heilige Engelen en deze wijding was gedaan van
God en Zijne Engelen.
Toen groeven zij in den berg en vonden een schoone kerk
en schoone altaarstukken en schoone lampen die brandden.
En het volk loofde God en St. Michiel en ze namen den os
mee naar beneden en gaven hem weer zijnen herder.

Een belezen vriend verzekert me dat dit fraaie verhaaltje
afkomstig is uit een preek van een mysticus die Hermann
von Fritzlar heet. Het teekent alweer deze kunst -dat dit brokstuk van christelijke traditie, losgemaakt uit zijn tijdsverband
en gereciteerd in de eenigszins stijlvolle formeelheid van een
eeredienst, geacht wordt stemmend genoeg te zijn door zich
zelf en door den zin dien het geeft aan het volgende.
En nu moet ik naast het waardevolle smaak-element dat
ik zooeven noemde op een ander wijzen van niet geringer
belangrijkheid. Het is de fijne en wijdvertakte slingering van
geestelijke bedoelingen, die nu half verborgen dan openlijk,
met haar woorden-spel het figuren-spel vergezelt. Geen
krachtlooze geest is in staat deze mozaiek van bedoelingen
zoo vast te doen aanpassen, zoo zuiver te doen saamsluiten,
zoo een glansvolle schoonheid van zin te doen verdiepen
onder een raadselachtig voorkomen, kunstvol als een schoon
zwijgen soms.

OP DE GRENZEN.

136

Het tooneel is nu de kerk die in 't holle van dien berg
blinkt. En de gestalten die daar tezamen zijn gaan ons de
figuren van haar vensters dunken, gloedvol van kleur, gesloten
van lijnen, neergedaald met als inschriften aan hun voeten
en om hun hoofden de hen verklarende regels, en een verheerlijking van Michaël.
Bisschop en volk zingen het Wonder, bezingen het Heil,
bezingen St. Michaël. En achter elkander komen in tweëerlei
schijn de drie gestalten die Michaëls gelei-engelen leiden,
leiden door het leven. De maagd eerst:
MAAGD MET EEN GELE ROOS.

Rijke bloem
Matgouden damp
Geurt maagdeliefde.
Leid ons
Michael.

De vrouw dan:
VROUW OMKARTELD IN ROOD HAAR.

Weelde in vrouweschoon
Moe van lijf
Schut ons
Michael.

Het kind daarna:
BLOND KIND.

Zie mij slapen gaan
Wees mij bij in donker
Michaël.

En dan weer, maar nu de maagd, niet enkel liefdegeurende,
maar volgroeid tot het leven:
MAAGD MET EEN KORENAAR.

Rijk gebogene
Van goud tot brood.
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De vrouw, nu niet enkel weeldevolle, moede van lusten,
maar :
VROUWE VAN KINDE BEVANGEN.

Komend leven
Als een zeebloem.

Het kind, maar dat het lijden kent:
ZIEK KIND.

Blank weeft zich het kleed
Van rust.

En als alle figuren de gelei-engelen en Michaël geloofd
hebben komt de getuigende van de kwaad-uitdrijvende kracht
van dien Heilige, de
BEZETEN KNAAP.

Hij komt
Hij komt
Geweken is Satan.

Na dit Spel van Michaël komen de als tusschenspelen
bedoelde a Reges Tres" en »Mandragora".
Sterker nog dan tevoren heeft de dichter hier willen aanduiden hoezeer zijn werk een ritus is. De aanwijzing van de
personen en van plaats en handeling is in het latijn gesteld.
Toch zie ik, juist nu, een van het strak-ritueele afvoerenden
hartstocht-stroom. Het Drie-Koningen-spel stelt hen voor naar
hun dood gaande. Zij herdenken hun tocht naar Bethlehem.
Zij ontmoeten de Puella Regia. Die begeert van hen hun
bloemen. En daar de een de roode, de ander de gele, de
derde de purperen bloem geeft, beduiden zij haar in vreemde
woorden die zwaar van zin zijn, het leven waar die bloemen
symbool van zijn : de Liefde, de Wetenschap, de Macht.
Maar daar zij heen gaan, zwaar zijn mijn bloemen, schreit
het Koningskind. Michaël de Aartsengel troost haar. Maar
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zwaar zijn mijn
de wijzen, den Kruisdood herdenkend :
bloemen, herhaalt zij. Niet met de geboorte in Bethlehem
maar met den dood op den Calvarieberg troostend eindigen
Michaël en de Koningen het spel.
Dit is hier nu de nieuwe gebeurtenis. Niet de stijlvolle
schikking van figuren, niet de zinvolle verslingering van
spreuken is meer het belangrijke. Beide zijn hier even vast,
even diep als in het vorige, maar het belangrijke is de hartstocht rondom die Maagd.
Zingende komt ze op:
PUELLA REGIA.

Een princes spon in den tuin,
Marioline en blauwe lavendel.
De tulpen zeiden : mijn lief is wijn.
De rozen zeiden : mijn lief is mijn.
De lelies zwegen : liefde is pijn.
Blauwe lavendel en mariolijn.
En in de donkere en diep-doelende woorden waarmee door
Caspar, Balthasar en Melchior de symbolen van liefde, wetenschap en macht overreikt worden, gloeit, ook in het rhythmus
al, een hartstocht die de strenge vormen van een eerdienst
loslatend, grijpt naar persoonlijke beelden van innerlijke ziening,
de belezenheid omschept in verbeelding, zijn aandrang ontleent
aan de kloppingen van een ontroerd gemoed.
»Mandragora" is het volgende. Het zijn Bezaleël en Aholiab,
de bouwmeesters van de verbondsark, die de een zijn weefsel,
de ander zijn wierookvat komen brengen als offer voor Jehova.
Zie het doek waarin ik uw naam spon als zon,
terwijl uw stralen werden
als lotosbloemen en leeuwharten.
Rein en ] edig is het midden;
mocht daar uw voorhoofd rusten,
Jehovah !
Neem, Jehova, het werk mijner handen tot offer.
Een wierook-tobbe smeedde ik,
en tot vorm nam ik uw hand die Gij
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hebt opgeheven toen uw lippen
Er zij Licht"
spraken,
kon zij zalven bevatten u waard.

Maar terwijl zij Mozes roepen van den berg Sinaï komt
Mirjam, als slaapwandelend eerst, dan als waanzinnige zangster.
Haar zang en dans ontlokken de offers aan de verdwaasde
kunstenaars. Mozes van den berg komend en den dans om
het Gouden Kalf aanschouwend ziet in een visioen het verraad
van Judas, de bloedwoede van Salome. Op de verkondiging
van Michaël, in het gezicht van Christus' kruisdood, geeft de
vrouw Mirjam de aan Jehova ontstolen geschenken : het vat
waaruit de voeten van Jezus gezalfd worden, den doek tot
afdroging van zijn zweet.
Niet dat hierin ook weer de vastheid van de symbolische
structuur geleden heeft, maar verstormen doet deze waanzinnige
vrouwenzang alle gedachte aan vormen-kunst. Ook hier, het
is waar, wordt van enkele woorden een gebruik gemaakt dat
hun waarde alleen openbaart voor den ingewijde of het
aedie thele in den mond van Mirjam door iemand anders als
de vergrieksching van » het Eeuwig-vrouwelijke" verstaan kan
worden, betwijfel ik maar die woorden-zelf bewijzen hoezeer
de storm van zijn hartstocht den dichter heeft afgevoerd. Het
procédé bleef erin over, maar de gebruikte vormen zijn niet
langer verstandelijke, zijn nauwelijks meer overgeleverde
waarden : hun waarde ligt in de fantasie.
En de heele Mirjam. Deze figuur, als de vrouw die tot
zonde drijft uit de aan heiligheid verwante almacht van haar
onpeilbare wezen, is een kreatie die ook aan traditie, met
name aan christelijke, ontvoeld kan zijn, maar die zonder
hevige oorspronkelijke werking van gevoel en verbeelding
nooit kon ontstaan.
Ook de verzen zijn mee^ in dien stroom gedrenkt, mee in
dien gloed geblaakt. Diep in zijn wezen heeft de jonkman
die met onderscheidenden schroom afstond van hartstocht die
haast plebejisch bleek, de ervaring gevonden, dat ook wie
kracht van geest en liefde voor traditie heeft, niet gelukkig
-
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wordt voor hij naar den hartstocht in dat wezen zich heeft
geneigd. Vast aan zijn vroegere werkmanier, vol van de
verbeelding die zijn lektuur in hem groeien deed, maar werkelijk
ook doorstroomd van persoonlijken hartstocht zijn verzen als
zulke die Mirjam zingt:
Moederkens bloesemroode voetjes
Kussen den grond van 't Paradijs.
Moederkens oogen den Hemel kusten,
Lieve Gods groetenis, Adams luste,
Aedie thele
Het Paradijs.
Sterre-moer
Baart zonnekind
Zonnekind, geele,
Aedie thele,
Zonnekind.
Gehoornde slang met bloedsteenen oogen,
Slang met kop van den koperen stier,
Gladdige slangbuik verijsd van melke,
Slang waar gij krinkelt de bloemen welken,
Aedie thele
Slangende stier.
Uit het Noord
Stormde een rund
Loeiend van keele
Aedie thele
Koperen keel.

Bijbelsche voorstellingen, nietwaar ? Maar d ktr gegrepen,
waar zij hun geheimzinnige en ontstellende gemeenschap doen
blijken met het hart van den nieuweren mensch.

Het laatste stukje in _ den bundel » Het Vrouwke, van
Stavorn" toont hoezeer de verandering ernstig was. Het is
hoofdzakelijk een poging bij het schrijven van verzen weer
uit te gaan van het beginsel dat het vers een imaginaire en
muzikale eenheid is die haar toets alleen heeft in het gevoel.
Verscheiden verzen erin zijn uitstekende vijfvoetige jamben;
zij bereiden latere, veel betere verzen van diezelfde soort,
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die Dolles heeft uitgegeven, voor. Hierover te spreken zou zijn
verder te gaan dan alleen op de grenzen van mijn herinnering.
Een wezen als dat van Dolles is onschatbaar, omdat het
ons in zijn eerlijkste en schoonste verschijning zoo duidelijk
het geslacht dat op de beweging van '8o volgde heeft getoond.
En beter getoond dan door beweringen.
Want als liet ware buiten hem om heeft zijn tijd dit zijn
wezen voor ons verzichtbaard. En wij zien het nu met liefde
voor dat wat het ons gebleken is, en met vertrouwen in
den tijd die komt.
Het schoone dat ons schoonste was, ziedaar hoe ook déze
tijd er niet buiten kan. Het begeerlijke dat wij ontbeerden:
de vastheid van den doordringenden geest, de liefde voor
wat er goeds ook in traditie is ;, ziedaar hoe deze jongere ze
ons heeft geleerd.
Ik voor mij heb mijn blik over onze grenzen, die naar
het Banier-geslacht en naar dit jongere, met diepe vreugde
gedaan. Het is of de basis verbreed is waarop voortaan ons
leven bewegen zal. Het is of er ons vrienden zijn toegekomen
van weerskanten, of er een Gemeenschap gebleken is die wij
niet wisten dat bestond.
Van die grenzen in mijn herinnering, maar dan naar den
komenden tijd begeef ik mij. En terwijl ik mijn verleden
leven, onzen verleden strijd, liefheb, en, hoe de tijden veranderen, nooit vergeten zal, zie ik in de schoonheid van
de nu komende tijden die van den onzen meteen.

De geslachten veranderen. En wij die dichters zijn erkennen
die verandering in ons dichterschap. Niet daarin dat de
omstandigheden rondom ons wentelen, niet daarin dat wij
andere meeningen dan tot nu hooren verkondigen. Wij zien
het en hooren het, en ook in ons die deel uitmaken van
de groote gemeenschap schrijnt wat ons komt wijzigen en
weerklinkt wat ons anders maakt. Maar de diagnose van de
Omstandigheid en de prediking van de Meening zijn niet
onze taak. Wij voelen wat aandoet en doordenken wat doet
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handelen, maar eerst als rust en klaarheid voor ons zelf
gewonnen zijn, scheppen wij uit het gevoel dat in ons rijst
de nieuwe geboorte, de schoonheid van ons geslacht.
De volgende is anders dan de vorige. Heil ons die haar
aan 't licht brachten. Maar niet heil als we tot schennis van
ons dichterschap, het woord spraken voor het volklonken
was, het beeld baarden dat niet was volgroeid.
Meening en omstandigheid omwinden alle levenden. Maar
de dichter is juist daarvoor dat hij. dat schrijft waarvan men
niet in de eerste plaats vraagt : heeft die man gelijk ? of:
klopt wat hij schrijft met een werklijkheid ? maar waarbij men
uitroept : wat is dat schoon. En als hij dat doet zal hij niet
eenzelvig zijn. Want rampzalig wie niet dag aan dag op het
leven zijn kracht beproeft : hij zal gauw leeg staan en niet
weten wat hij zeggen moet. Maar als de stem van zijn geslacht zal hij in gedurige voeling met al waar het door bewogen wordt, in zijn schoonheid verkondigen wat waar en
goed is voor hen. Uit wat hen en met hen het heele menschengeslacht eigen is, zal hij dat spreken wat eeuwig waar
is, en er omheen als schoone sieradiën dat bizondere dat misschien vergaan zal met hun tijd. Hij val in de eeuwige gebondenheid van het leven hun die éénige Vrijheid geven die
in de illuzie ligt van een volkomen Waarheid, een gedurige
Goedheid, een Schoonheid die onvergankelijk is. En z66 in
zijn tijd zal hij voor de liefde van zijn genooten erboven staan.

Ik schrijf dit niet tot lof van een dichter ; maar tot roem
van het Dichterschap. Nu de Tijd op ons aandringt en zelfs
dichters wenschen dat men beginnen zal met ekonoom te
zijn, wil ik het recht van het dichter-zijn handhaven. De tijden
veranderen. Als het zoover is dat een nieuw geslacht zich
gereed voelt, dan wil ik niet dat men zeggen kan dat ooit
de twijfel algemeen werd of dichter-zijn wel iets heerlijks was.
Hoe ook de veranderingen elkaar opvolgen, de dichter kan
altijd hun wisselingen geleiden met zijn geestesoog, en als het
oogenblik daar is spreekt hij het rechte woord.
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Daarom zie ik vol vertrouwen den tijd tegemoet dien wij
tegengaan. Ook die zal uitspreekbaar zijn. Ook die zal zijn
beeld vragen. En als dan de warrelpoel van de omstandigheden vergleden en het tumult van de meeningen is uitgeraasd, dan zal dat klare Beeld boven allen staan en het zal
een dichter zijn die het spreekt.

In den grijzen avond zit ik en denk aan dien tijd toen dat
Eéne zoo zeker was. Wat er ook om ons veranderde, wij
wisten dat wij dichters waren en het leven konden uitzingen.
Mocht ook een tijd komen dat het speeltuig in ons zeldzaam
klonk, daarna zou het schooner luiden en zoetste is langstontbeerde vreugd.
Maar wist jonkheid wat moedeloosheid was ? Niet elk
seizoen is er een van bloemen en het wachten is een enkele
wel lang geweest. 0 welk een verandering van omstandigheden, van meeningen. 0 wat een wintertijd en voorteekens
van een vreemde lente. Laat ons wegwerpen dat dichterschap
dat geen baat meer geeft. Laat ons meedoen : spitten, graven, grondwerkers worden in den verlaten tuin i Ach,
lieve vriend, ik verzeker u : ik deed het ook. Maar of ik
daarom de bloemen smaden zou van onzen vorigen zomer?
Of ik daarom beweren zou dat grondwerken alles is ? Ziet
ge : dit eene behield ik : als ik grondwerker zijn moet zal
ik het zijn, en geduldig. Maar de bloemen van eiken zomer,
raak mij dáár niet aan ! Van elken tijd is de bloei, van elk
geslacht is de volkomenheid in die schoonheid, als ze eens is
geopenbaard. Met tranen zal ik arbeiden, met tranen van smart
en een glimlach van hoop er door, maar met tranen van
eerbied en een glimlach van dankbaarheid zal ik opzien tot
al wat me schoonheid blijkt. Tijdelijk 1 zegt ge. Ja, maar in
.die tijdelijkheid is een eeuwigheid. Burgerlijk, meent ge. Ja,
maar, vergunt ge mij een beeldspraak met een scherts erdoor:
burgers van het hemelrijk.
Ik geloof in de schoonheid die in alle geslachten is.
Ik geloof in de schoonheid die de bloem van alle leven is.
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Ik geloof in de schoonheid die door menschemonden gesproken wordt.
Ik geloof in de schoonheid die in u, o mijn dichter, een
zoo groote liefde voor haar zelve moest hebben opgewekt,
dat het u niet mogelijk had moeten geweest zijn haar te
schenden met uw Wetenschap.
En met dit mijn Credo: Heil den komenden tijd 1

DE SCHOONE SCHIJN
DOOR

ALBERT VERWEY.

Kwaamt gij mij thuis ? Zie ik na zooveel jaren,
Mijn zoon, de schaduw van uw blonde haren
Weer in uw oogen vallen als voorheen?
't Is waar, het wonder dat hen eens vervulde
De droom die • de appels van uw oog verguldde
Heeft uit, maar 't spraakloos van wie veel ervaren heeft
Verving 't meteen.

[en duldde

Kwaamt ge ? o mijn kind ! de wereld is niet rijker
Dan 't hart dat hart en dingen in zich sluit.
Gij waart zoo dappre strever, nijvre kijker,
En alles viel uw hand en oog ten buit.
Maar 't hart bleef koud. Koud hingen om u henen
Uw schatten : zoo een droev'ge en schoone vrouw
Op 't bal behangen met een stroom van steenen
Zich sterven voelt van hartekou.
Uw hart zocht warmte en die een aard doordwaalde
Toog als een kind weer in zin vaderhuis;
0 zoon, dat ge er dien trek weer boven haalde
Bracht hart en geest in 't lichaam tevens thuis.
Zooals een vonk van 't haardvuur nagebleven
IO
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Den stapel aansteekt tot het vuur bij nacht
Den huisgenooten-kring die warm en zacht
Zit aangeschoven, op doet leven,
Op 't grijze en op het wangenbloeisel speelt, —
En

grillge pracht

Van gloed en knettring spokig wild
Van vreemde sprook of maning mild
Of stille huiskout de geluiden deelt
En breekt en heelt,
Tot uit de duistre zaal rondom
Nacht-klanken als dwergen met stille trom
Zwieren den lichtenden cirkel om —
En een die 't meest in 't donker zat
En dutte, voelt een kouden straal
Zijn rug langs, schrikt, en zegt : „Wat's dat ? —
't Is slaaptijd." Dan gaan allemaal
Zooals zoo'n vonk van 't haardvuur ziel
Van 't huis is tot den donkren nacht,
Zoo redt een trek die waakt en wacht
De ziel waarin zij eenmaal viel.
Kom in mijn huis. Geen schat dien ge ooit vergaarde
Vergaat wijl in u groeit wat schatten wijdt
Haald' gij ze niet van over de aarde
Wijd en zijd?
Maar in één hartetrek die nu gaat groeien
Ruimteloos Is 't leven dat al schatten kan doorgloeien
Mateloos.
Schoonheid zal met u zijn, de laatst-geboren
Van zoete gratie en onschoolsch natuur:
Haar zal uw eêlste steen bekoren,
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Maar met een bloem voor buur.
De werker die ge in duistre schachten gravend
Waart

--r

en dien hieldt ge 't hoogst

Zal zij met lachen aanzien en hem dravend
Door zomerweiden plagen met een bloemenoogst.
Gij zult uw rijkdom en uw landen en uw steden
Hervinden in het plakboek van dat kind:
De vrienden die gij hebt beleden,
De liefste die gij hebt bemind.
Alles zal niets zijn

o onthoud mijn woorden -

Alles zal niets zijn, tot ge klagend vraagt:
Leefde ik voor dit dat jaren jaren moorden
En de eene dag den andren vaagt ?
Alles tot niets. Ook gij. Als dan uw handen
Het sprietgras tellen of 't dubloengoud waar',
Als door uw vingers 't korlig duin zal zanden,
Gij-zelf het tijdglas van uw levensjaar,
Als gras en korl aan u gelijk zijn leven
Leeft onder de lachende zon,
Dan zal zij in u zijn die gij eerst neven
U meende, toen ge uw leven in mijn huis begon.
Dan zal zij in u zijn,
Die alles tot alles maakt:
Dan heeft de Schoone Schijn
U aangeraakt.

EEN BURGERLIJKE UTOPIE
DOOR

F. v. D. GOES.

HET EENIG GENEESMIDDEL DOOR P. M. SCHELLING. i)
I.

Men moet erkennen dat de Heer P. M. Schelling geen
zachte heelmeester is. Ernstige gebreken, denkt hij, vereischen krasse middelen. Weet gij wat hij voorschrijft ? Afschaffing van het erfrecht. Anders niet. En wel zoo spoedig
mogelijk. Niet dadelijk ; maar toch moet de termijn »waarbinnen de verandering moet plaats grijpen", niet langer
worden gesteld »dan absoluut noodzakelijk is". Het voornaamste dat - bij de invoering van zijn maatregel te ontzien
valt, is de rechtvaardigheid. Zij die opgebracht zijn in het
gegronde vooruitzicht van een erfenis, die nooit geleerd hebben
op eigen beenen te staan, zouden, kreeg het ontwerp-Schelling
plotseling kracht van wet, slecht af zijn bij hen vergeleken
die van jongs af wisten dat zij geen cent te wachten hadden.
Zonder zoo onverstandig te zijn van aan de juiste cijfers te.
hechten, geeft de schrijver nadere aanduidingen van het
uitstel dat hij in bepaalde gevallen wil verleenen. Kleine
jongens en meisjes, ieder, in een woord, die bij de af kondiging der wet minder dan i o jaar oud is, mag geacht worden
evenveel kans te hebben om door de wereld te komen als
ieder ander van dezen leeftijd. Van io tot 20 jaar valt men.
in de termen om nog de helft der erfenissen te ontvangen..
i) Amsterdam, 1897, W. Versluys. Blijkens de Voorrede vroeger verschenen
bij William Reeves, Londen, onder den titel: Pauperisr, its Cause and Renaedy_
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Boven de 20 maar onder de 45, krijgt men 70 pCt. Aan lieden
boven de 45 jaar wanhoopt de Heer Schelling ; als zij dan
de kunst nog niet verstaan van hun brood te verdienen, zullen
zij het nooit leeren. Die ongelukkigen mogen, wat hem betreft, met het hun komende versterf ongehinderd gaan strijken.
Alleen zal hen de fiskus aanspreken voor het bagatel van
io pCt. belasting....
II.
Hoe komt het, dat een maatregel wanneer hij zoo of
ongeveer zoo voorkomt op het programma van een strijdende
partij, een behoorlijk aanzien heeft, en in boekjes van partikulieren als het hier behandelde, een bespottelijken indruk
maakt ? Iedere politieke organisatie van niet-bezitters wendt
zich tegen het erfrecht. Wat de Heer Schelling zegt te willen,
willen ook de socialisten. Evenmin als hij, hechten ze aan de
juiste getallen. Hij en zij beschouwen iedere beperking van
het erfrecht als winst ...
Maar, wat is het verschil ? Het verschil is, dat eene arbeiderspartij, die hervormingen eischt, te kennen geeft welke maatregelen zij, in het belang van de klasse die zij vertegenwoordigt,
voornemens is te verwezenlijken, zoodra hare klasse over de
noodige machtsmiddelen zal komen te beschikken.
Het is eenmaal een feit dat onze hedendaagsche voortbrengingswijze het aanzijn heeft gegeven aan de tegenstrijdigheid
van belangen bij bezitters en bij gebruikers der voortbrengingsmiddelen ; en, zoo waarschijnlijk het is dat het politieke overleg
van de niet-bezitters een menigte van punten zal bevatten,
uitgestelde daden die hunne positie zouden verbeteren, even
onwaarschijnlijk mag het heeten dat de bezitters met eenige
beslistheid gingen aandringen op maatregelen ten nadeele
van de bezitters. Omgekeerd ziet men algemeen dat de
vooruitstrevende burgerpartijen haren ijver plegen te matigen,
naarmate zij in het staatkundige vorderen. De Nederlandsche
radikalen en liberalen die den grondslag van het demokratische
programma, het kiesrecht voor ieder, ter zijde schuiven,
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noodra zij, gedeeltelijk opdat zij, aan politieken invloed beginnen
te winnen, geven een zeer treffend, maar overigens geen
zeldzaam voorbeeld. Het heeft reeds de kracht van een
gewoonte gekregen dat burgerlijke opposanten, de demokratische eischen tot de hunne makende, in de regeering gekomen,
den weg blijven volgen van de vorige, namelijk den eenigen
weg dien het mogelijk is voor een regeering in onze maatschappij te betreden, wil zij regeering blijven. Alleen voor
het behoud is een vertrouwbare meerderheid in de heerschende
klasse te vinden. De programma's die belangrijke nieuwigheden beloven, hoe ernstig bedoeld door de personen die
hen stelden, worden nooit ernstig opgevat door de klasse
die hen zou moeten uitvoeren.
Echter, programma's van kapitalistische groepen, al zijn ze
niet wat ze beweren te zijn, representeeren altijd een opmerkelijke maatschappelijke realiteit ; een verandering in de
taktiek van zekere kringen tegenover de arbeidersklasse, den
invloed van de arbeidersbeweging welke de verandering heeft
teweeggebracht. Maar programma's van personen ! Zelfs
indien zij, gelijk het »eenig geneesmiddel" van Schelling, aan
het programma van de belanghebbenden ontleend, en dus op
zich zelf beschouwd niet ondeugdelijk zijn, wat is de werkelijkheid die er achter steekt ? Immers alleen dit, dat de
onhoudbaarheid van het kapitalisme in zijn tegenwoordig
stadium, hoofden aan het denken zet in welke de kennis van
de maatschappelijke feiten geen gebaande wegen pleegt te
vinden. Echter zet zij bedoelde hoofden nog meer aan het
draaien dan aan het denken, en het resultaat is niet een
bijdrage tot uitbreiding of korrektie van het arbeidersprogram,
maar een charge van het arbeidersprogram. Het zijn, met
andere woorden, allemaal verdwaalde stukjes socialisme, losgeraakt bij de sterk bewogen maatschappelijke elementen, in
de rijen van de bourgeoisie neergekomen, en opgeraapt door
individuen, nieuwsgieriger dan de rest. Van de gevonden
fragmenten geven zij pompeuse beschrijvingen in boeken en
bladen Hier hebben zij het middel ontdekt om de wereld
te redden.... het geneesmiddel voor alle sociale euvelen... .
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»het eenige geneesmiddel." Zij zullen, hoe verder zij blijven
van het standpunt der proletarische wereldbeschouwing, die
de denkbeelden over hervorming heeft erkend als de weerspiegeling van de ekonomische noodzakelijkheid van hervorming, met het fragmentarische socialisme zonderlinger omspringen. Zij zullen het, tot in het onherkenbare, toetakelen
met bijmengsels van in hunne kringen gebruikelijke voorstellingen. En eindelijk zal een program of een gedeelte
van een program, direkt of indirekt overgenomen van de
sociaaldemokratie, voorgedragen door een menschlievend en
ondernemend denker uit de burgerij, alle verband met de
werkelijkheid waarin het is ontstaan, totaal hebben verloren.
Het zal er uitzien als een min of meer wanstaltig hersenwerk;
een armzalig, grillig, tegennatuurlijk streven, om, langs den
weg van overreding, de massa van de bezittende burgerij te
bewegen afstand te doen van eene instelling welke zij niet
missen wil zoolang zij regeeren kan, en niet missen kan
zoolang zij regeeren wil.
III.
Ook de grond, het voornaamste van alle produktiemiddelen,
zal in het systeem van den Heer Schelling niet vererfd kunnen
worden, maar na den dood van iederen verbruiker terugvallen
in het bezit van Staat of gemeente. Inderdaad gelijkt de
reeks van voordeelen die de Heer Schelling van zijne uitvinding
ons belooft, precies op den heilstaat van de landnationalisatie.
De landnationalisatie is het socialisme van den middenstand,
zoover hij voor eenig socialisme vatbaar is. Van ouds is in
de kapitalistische maatschappij de middenstand op het grootgrondbezit niet gesteld, en men weet dat het liberalisme van
de negentiende eeuw hoofdzakelijk op den strijd tegen het
grootgrondbezit berust. Tegenover de arbeiders hebben
aristokratie en bourgeoisie zich verbonden, wat niet belet
dat op het papier eene agitatie tegen het grondbezit wordt
volgehouden, maar wel belet dat deze agitatie verder komt
dan het papier ; de landnationalisators gaan praktisch hand
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in hand met de doodsvijanden van de landnationalisatie. Zoo
ook de Heer P. M. Schelling, die aan de eenige politieke
partij welke in de door hem gewenschte richting met sukces
werkzaam is, niets dan een mondvol meeninglooze frazen
besteedt.
Maar de Heer Schelling is een landnationalisator witti a
veng eance. Hij heeft ongetwijfeld het verzet van den tegen
de in zijne opperste duizendtallen verpersoonlijkte konsekwentie
van zijn eigen stelsel rebelleerenden middenstand, een stap
verder gebracht. De anderen waren tevreden als maar het
private grondbezit verdween. Zelven geen landeigenaren van
beteekenis, verdroegen zij niet dan met wrevel de rechten
van den landeigenaar. De klasse van handel en industrie
meende de aristokratie van den bodem te hebben overwonnen.
Maar zij keert in het strijdperk terug als klasse van industrie
en handel, die op het geldkapitaal deze groote zaak voor
heeft, dat zij tevens den grond bezit. In Duitschland, in
Engeland zijn de groote landheeren tevens groote industrieelen.
Zij . verzwaren de konkurrentie van de kleinere ondernemers;
zij worden slapende rijk als meesters van den bodem, dien
de middenstand noodig heeft voor zijn kantoren en werkplaatsen. Voor het overige onttrekken zij den grond aan de
exploitatie door lieden die niets liever willen dan exploiteeren;
zij belemmeren een richtige armenzorg ; zij maken het onmogelijk dat de boeren blijven wie zij waren. Geen wonder,
in één woord, dat bij velen de gedachte is gekomen : als er
eens geen privaat grondbezit meer was ... , en dat enkele
welwillende, demokratisch gezinde ideologen op deze gedachte
een geheel systeem van toekomstig geluk hebben gesticht.
Wat is het dat den nijveren burger zuur valt ? Wie zijn
zijne nachtmerries, die, helaas, hem bij voorkeur des daags
narijden ? Het zijn de belastingontvanger, de kassier of bankier die interest, de landheer die pacht, de hypotheekhouder
die rente vordert. De landnationalisatie is de Voorzienigheid
van de nijvere klasse, en niet _ minder eene Voorzienigheid
wijl zoo velen niet in haar gelooven. Geen hypotheek ; goedkoop geld omdat het niet meer in grond kan worden belegd;
-
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haast geen belasting omdat de Staat leeft van pacht ; en lage
pachten omdat de demokratische Staat tegen vaste, matige
tarieven zijn bebouwde en onbebouwde perceelen zal verhuren.
Eindelijk, pauperisme noch vagebonderij ; de Staat heeft de
terreinen voor landbouwkolonies voor het kiezen..
Voor den Heer Schelling, intusschen, was deze uitvinding
nog niet gezegend genoeg ; de onteigening van den bodem
nog maar een halve maatregel. Het ideaal van den gemiddelden kapitalist : een door geen voorrecht van geboorte
belemmerde konkurrentie, heeft hij doorvoeld en in de puntjes
beschreven. » Menschen, zich toeleggende op het winstgevend m aken en vermeerderen van hunne goederen door hun
eigen arbeid, roerende of onroerende, landen of kapitalen
hoe ook genaamd." Zoo beschreef Guizot voor vijftig jaar
het slag van personen waarin de kapitalist zijn welbehagen
heeft. 1) Guizot zeide in iedere menschelijke maatschappij
behalve deze soort, nog twee andere te hebben gevonden:
zij die van de opbrengst hunner bezittingen leven, zonder
zich moeite te geven haar te vergrooten. En : »de lieden
die van hun werk leven, zonder grond of kapitaal." De
tweede kategorie zal in de wereld van P. M. Schelling eerst
recht haar draai krijgen. Immers, heeft zij, »door haar eigen
arbeid", het zoo ver gebracht dat zij tot de eerste overgaat,
dan kan zij onroerende noch roerende goederen aan hare
kinderen nalaten. Hoe zal dus de tweede kategorie zijn
samengesteld ? niet anders dan uit de zonen van hen die,
vlugger, gelukkiger, gewetenloozer dan de rest, zich een gegoedheid wisten te verschaffen, voldoende om hun kroost te
leeren hoe zij op hunne beurt bijdehandter dan de massa
hebben te zijn. Voortaan, nu alle welvaart en rijkdom uitsluitend de persoonlijke belooning niet van de gefortuneerden
maar van de fortuinlijken zal zijn, zal voor iedereen alles
afhangen van de grootte van den voorsprong waarmêe hij
begint. Niet meer een geërfd vermogen in geld, maar een
geërfde of aangeleerde bekwaamheid om geld te maken, zal
-

i) De la Démocratie en France, 1849.
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de grondslag zijn van de nieuwe klasse der bezitters. De
Heer Schelling heeft oorspronkelijk voor een Engelsch publiek
geschreven ; en in het kapitalistische land bij uitnemendheid,
met zijne opeenhooping van grondbezit in weinige handen
bestendigd, moet dit systeem voor de konkurreerende handelsen industrieele wereld nog aantrekkelijker schijnen dan elders.
De Staat alles inpalmende wat er in kisten en koffers van
sterfhuizen is te vinden, en voor het overige toezicht houdende op de inachtneming van zijne voorschriften bij de
zeker niet uiterst omzichtige pogingen om wederom koffers
en kisten te vullen .... De derde klasse, echter, welke Guizot
zoo juist als beknopt aanduidde : die van hun werk leven,
zonder kapitaal of grond, later de zonen en kleinzonen van de
minder handige en nauwgezettere helft des mensehdoms, zij
zal ook dan de loonarbeiders blijven leveren. De Heer Schelling die het kapitalisme niet kent, weet niet dat bij privaatbezit der produktiemiddelen geen rijkdom bestaanbaar is dan
door de bezitters van de produktiemiddelen op den arbeid
van de gebruikers der produktiemiddelen wordt gewonnen.
Maar de loonarbeiders weten het des te beter. Zij beschouwen het gewroet van de landnationalisatie, in het boekje van
den Heer Schelling nog wat verder gewurmd, als de naar
niets lijkende theorie van een klasse, die, van de meerwaarde
door de arbeidende klasse in haar dienst geproduceerd, ongaarne iets afstaat aan de renteniers, de grondeigenaren, den
fiskus, etc. Zich moeite te geven voor deze laffe en zelfzuchtige utopieën, kan van hen niet worden verlangd.
IV.
De lezer gevoelt dat hier geenszins een kritiek van 's Heeren
Schellings toekomststaat bedoeld wordt. Ons interesseert niet
de wereld waarheen de auteur ons wil brengen, maar ons
interesseert de wereld waaruit de auteur afkomstig is. Het
is niet toevallig dat uit de burgerlijke maatschappij, welker
bestaan door zekere ekonomische werkingen ondermijnd wordt,
slechts het beeld van onbestaanbare maatschappijen te voor-
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schijn komt. Andere dan kapitalistische inrichtingen vermogen
zich de woordvoerders van de kapitalisten niet te verbeelden;
zoo verklaren zij het voorbijgegane, zoo ontwerpen zij het
toekomende. De fantaisie zal alleen te kennen geven welke
euvelen van het kapitalisme deze of gene koterie het meeste
bezwaren. Waarbij nog te voegen is, dat de werkelijkheid
waarop de fantaisie berust, maar ten halve begrepen wordt.
Of is het waarschijnlijk dat in hare nadagen de burgerlijke
maatschappij door hare utopisten zal worden doorgrond, die
in haren bloeitijd niet door hare wijsgeeren is verstaan ?
Alleen als een nieuwe bijdrage tot de modern-burgerlijke
utopisterij, heeft het geschrift van den Heer Schelling eenige
waarde. Bij de algemeene karakteristiek van zijn standpunt
zal het de moeite bonen de bespreking te voegen van enkele
bijzonderheden.
De schrijver behandelt »het Resultaat" van den grooten
maatregel in een afzonderlijk hoofdstuk. Een aantal kwesties
die zich zullen voordoen nadat de wet tegen de erfenissen
is uitgevaardigd, of door nieuwsgierigen betreffende de toepassing kunnen worden opgeworpen, bespreekt hij achtereenvolgens ten getale van vijftien. Zonderling genoeg, komen
wij niet te weten, hoe de produktie zal zin ingericht. De
vraag is blijkbaar voor den Heer Schelling geen vraag.
Neem de moelijkheden weg die wij bij de konkurrentie ondervinden, stel ons vrij van belasting, rente, hooge huren, enz.
en, met ons, zal de wereld gelukkig zijn .... De Heer
Schelling valt aan den eenen kant in een pijnlijk-nauwkeurige
toekomstbeschrijving — tot de bepaling van het getal weken
dat een zwangere vrouw niet zal mogen werken ; maar zelfs
de hoofdtrekken van zijn produktie-stelsel laat hij achterwege.
Opmerkelijk verzuim : het geeft te kennen dat iets als een
produktie- stelsel voor onzen schrijver niet bestaat. Zoo weinig
kent hij de werkelijkheid waarin hij leeft. Zoo onwerkelijk
worden de fantasieën waarin hij zich verdiept. En de Heer
Schelling is geen toevallige uitzondering, maar vertegenwoordigt een vasten regel.
Voor het eerst is door het arbeiderssocialisme niet alleen
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onze hedendaagsche, maar is elke vroegere produktie als een
afzonderlijk stelsel van voortbrenging erkend, met de politieke
en maatschappelijke inrichtingen, met het intellektueele leven
dat op ieder stelsel berust. Volgens de burgerlijke zienswijze, daarentegen, zijn er, ja, technische verschillen in de
manier van werken, nu bij voorheen ; maar onveranderd en
onveranderlijk staat de rnensch in de geschiedenis van de
menschelijke maatschappij, zijne deugden en zijne zwakheden
vindt men in de sociale toestanden terug in welke hij leeft,
zoodat de toestanden wel de teekenen zullen dragen van het
onderscheid in technische ontwikkeling der diverse tijdperken,
maar dieper en duidelijker nog de bewijzen van het blijvende
in de menschelijke natuur door alle eeuwen. Een nieuwe
. vorm van produktie onder den aandacht gebracht van de
burgerlijke kritiek, zal gekeurd worden op zijn geschiktheid
om zich te verdragen met de menschelijke natuur.
Men vraagt niet naar de waarschijnlijkheid of de noodzakelijkheid dat uit de bestaande vormen de nieuwe zich
ontwikkelen zal, zich ontwikkelen moet, om ten slotte als
een produktie-stelsel met een eigen bestaan een nieuwen
maatschappelijken en politieken groei te kweeken ten bewijze
dat de menschelijke natuur, alleen in dit opzicht onveranderlijk is dat zij zich zelve nimmer gelijk blijft.
En om een zelf bedachte maatschappelijke hervorming
te verdedigen, zullen wederom de ontwerpers meenen het
voornaamste te hebben gezegd, wanneer zij haar kunnen
bewijzen te zijn in overeenstemming met de menschelijke
natuur. De menschelijke natuur, denken wij daarentegen, die
zich zoovele eeuwen in zoovele verschillende systemen heeft
geschikt, zal zich ook nu wel redden. Wij vragen alleen of
een hervorming ekonomisch, technisch mogelijk, of zij uit zich
zelve noodzakelijk is. De Heer Schelling, zeide ik, laat deze
hoofdzaak in het midden. En het eerste punt dat zijn aandacht trekt en waarop hij zijne lezers attent maakt, luidt:

Zal de rnensch werken indien hij niet over zone nalatenschap
kan beschikken ? ... .
De dwaasheid van de vraag, dunkt ons, is in ieder opzicht
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kenmerkend voor de zienswijze waartoe zij behoort. De men schelijke natuur, denkt men in de klasse van den Heer
Schelling, is de natuur van den erflater. Onze auteur bestrijdt
deze meening, hij onderstelt haar dus bij zijn publiek. Maar
weten die lieden dan niet, dat de overgroote meerderheid
van hen, die thans harder werken dan de kleine minderheid,
leven zonder eenige erfenis te hebben ontvangen, sterven
zonder een erfenis te laten ? De natuur van den mensch drijft
hem tot geen anderen arbeid dan noodig is om in zijn
behoeften te voorzien ; en het zal van de plaats die hij in
de klassenmaatschappij bekleedt, afhankelijk zijn of hij het
ontvangen, het laten van erfenissen tot zijne behoeften rekent.
Nu hebben wij, verder, niets in te brengen tegen het betoog
van den Heer Schelling, dat er gearbeid zal worden ook
zonder nalatenschappen ; alleen hadden wij gaarne vernomen
op welke wijze. De arbeidende »mensch", moeten wij zeggen,
is voor ons geen duidelijke voorstelling ; wij kennen alleen
een arbeidende maatschappij ; den mensch, arbeidende in en
volgens een bepaald ekonomisch systeem. Stilzwijgend, gelijk
zijne klasgenooten plegen, onderstelt Schelling elke, en ook
de nieuwe maatschappij ingericht op den grondslag van het
privaatbezit der produktiemiddelen. Dit is zoo natuurlijk,
schijnt het, dat het de moeite niet waard is te zeggen. De
vraag of de mensch zal voortgaan met werken, moet worden
verstaan of hij in het kapitalisme zal voortgaan. Er zullen
fabrieken zijn met machines, landbouwondernemingen, alles in
handen van partikulieren. De machines, zegt de schrijver,
daarmee blijkbaar de geheele techniek van de produktie bedoelende, »de machines zullen geen werk weigeren l" Zeker
niet, maar ze zullen toch ook niet van zelf loopen. Er zullen
eigenaren zijn van de machines, personen of maatschappijen,
die de zaken leiden, voor den afzet van de goederen zorgen;
en arbeiders in hun dienst. »En niets", zegt de auteur vervolgens, »belet het aantal machines nog veelvuldig te vermeerderen". Zoo is het ; maar evenmin als zij van zelf bewegen,
worden zij van zelf gebouwd ; er moet een reden zijn om
haar te vermeerderen. De Heer Schelling spreekt over een
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voortgezet kapitalisme ; wij mogen dus zeggen dat er geen
andere en niet meer machines zullen worden aangeschaft dan
de kapitalisten met kans op winst meenen te kunnen gebruiken.' En zij zullen ook niet meer arbeiders, levende
machines en aanhangsels van doode machines, te werk stellen
dan zij met uitzicht op winst kunnen gebruiken. Het gevolg
zal zijn, terugkeer van de tegenstrijdigheid van belang bij
arbeiders en patroons, bij proletariërs en kapitalisten, het
groote motief van den modernen klassenstrijd ... .
Voor ons is dit niet verrassend. Niet de distributie maar
de produktie is de beslissende faktor. Blijft het stelsel van
de private exploitatie van de arbeidsmiddelen behouden, dan
zullen de gevolgen niet verdwijnen. Maar deze schrijver heeft
.zoo weinig besef van een ekonomisch stelsel in het algemeen
als van het kapitalisme in het bijzonder. Behalve uit zijn
overbodige vraag of »de mensch" zal blijven werken, in de
plaats komende van het noodige onderzoek naar de manier
waarop hij zal werken, blijkt dit uit de willekeur waarmêe hij
vervolgens in zijn nieuwe maatschappij de onvermijdelijke
politieke en sociale uitvloeisels van het kapitalisme wegredeneert. Wat hem voor den geest zweeft als een voor de
nijvere klasse begeerlijken toestand, brengt hij zondere verdere
motiveering in zijn toekomststaat over.
Alom, zegt hij, zal welvaart heerschen. »Alle legers zullen
dus afgeschaft worden." » Een dubbele winst dus." Ook
andere niet-produktieve bezigheden zullen vervallen. »Veilig
kan worden aangenomen dat drie vierden van den arbeid
die nu geschiedt, der produktie niet ten goede komt." De
handelsbedienden en reizigers, die alleen werken voor de
konkurrentie ; de douanen en kommiezen, »thans werkzaam
om den handel te bemoeilijken"; de bewaarders in gevangenissen en krankzinnigengestichten, »want misdaad en krankzinnigheid worden geboren uit gebrek en zorg." Deze allen,
en nog meer kategorieën van personen die nu geen of zeer
weinig of wel onnuttig werk verrichten, zullen alsdan »arbeiden."
Verder dan deze, buiten iedere maatschappelijke realiteit
blijvende aanduiding, komt onze auteur evenwel niet.
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»De strijd om het bestaan," verder, zal lang niet zoo fel
zijn als thans. »Wanneer men werken wil, zal men ook
werken kunnen." »Iedereen zal kunnen huwen." »De
arbeid zal niet verlagend zijn." Immers, het zijn nu de gelukkige
erfgenamen, die het werken in diskrediet brengen. Het
onderwijs zal alles kosteloos worden verschaft. De Heer
Schelling zou geen goed representant van zijn klasse zijn als
hij het godsdienstonderwijs niet uitzonderde. Godsdienst is
geen zaak die aan »de gemeenschap" ten goede komt, en
moet dus door ieder liefhebber zelf worden betaald. Invaliditeit door ongeluk of ouderdom zal door gedwongen assurantie,
zeer waarschijnlijk ook zonder assurantie, van wege den Staat
worden gedekt. Staatsschulden geene. De grond behoeft
niet meer te worden onteigend. Openbare werken, behalve
de zeer produktieve, als spoorwegen, moeten door het levende
geslacht worden bekostigd. De publieke kassen zijn steeds
goed genoeg voorzien, trouwens. Belastingen ook om die
reden overbodig. Honderd procent sukcessie zullen voldoende
zijn voor de algemeene uitgaven ; als »in enkele zeer bijzondere
gevallen" meer noodig is, »dan alleen rechtvaardige belastingen," en zeker nimmer een progressieve inkomstenbelasting.
»Het behoeft wel geen betoog dat de millionnair voor zijn bezit
per duizend gulden berekend, niet meer bescherming of
andere voordeelen van de gemeenschap geniet, dan de burger
die een klein fortuin bezit, per duizend gulden ten deel valt."
Men ziet het : de methode om naar persoonlijke voorkeur
een wereldsysteem te ontwerpen, en onverschillig welk verlangenlijstje klakkeloos neer te leggen als den ekonomischen en
socialen grondslag eener toekomstige samenleving, deze methode
is met konsekwentie aangewend. Uit welk maatschappelijk
milieu het lijstje afkomstig is, behoeven wij niet te vragen.
Het ideaal als zoodanig is een kleinburgerlijk ideaal, en het
zou onvolledig zijn als het niet werd verkondigd met de
onbevangenheid welke uit de gebrekkige kennis van de
burgerlijke maatschappij voortkomt.
Waarom, mogen wij vragen, zal er geen oorlog meer zijn?
» Gebrek aan welvaart," volgens Schelling, is de oorzaak.
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Maar in zijn wereld blijft de konkurrentie bestaan, de behoefte
aan altijd nieuwe markten enz. Zoolang de produktie in
handen van partikulieren is, zullen zekere groepen van producenten belangen hebben, tegenstrijdig met de belangen van
anderen. Dit is de oorzaak van den oorlog, hij moge dan
in het stadium van rassen- en volkenhaat zijn getreden. En vanwaar de groote welvaart, de bezuiniging in de voortbrenging? Het is ongetwijfeld iets heerlijks voor het betrokken
publiek, deze toezegging. » De onkostenrekening zou aanmerkelijk dalen, de koopman zou meer winst overhouden,
enz." De belofte dat »de handel" voortaan niet meer »bemoeilijkt" zal worden door belastingambtenaren, hangt eveneens in de lucht. Het zal eenvoudig afhangen van de macht
der grondgebruikers, of zij rechten zullen weten te heffen
van ingevoerde granen. De strijd om het bestaan wordt
minder hevig, meent de schrijver. Natuurlijk, in de grondbezitters, in de met geërfde kapitalen werkende ondernemers,
ziet hij de lieden die den strijd om het bestaan verzwaren.
Dien grooten slokoppen den mond gesnoerd, zal het beter
gaan. Maar de waarheid is, dat in het kapitalisme de
aanwezigheid van eene klasse van vermogenden, niet enkel
parvenu's, de nooden en gruwelen 'van het kapitalisme althans
eenigszins heeft helpen temperen. Zijn nu in het kapitalisme
oorzaken werkzaam, die ook deze lichtzijde verduisteren, zij
is nog zichtbaar genoeg om ons niet dan met afgrijzen te
doen denken aan een wereld, waarin zij geheel verdwenen
zou zijn. En zoo voort. Alleen het voornaamste blijft
nog te zeggen over. Het afdoende bewijs, dat deze geheele
uitvoerige redeneering, deze meer dan honderdvijftig bladzijden ekonomische bespiegeling over heden en morgen;
behalve theoretisch een ' onding, het schunnige ideaal van een
koterie welker uitbuitingsdorst nooit te lesschen, welker winsthonger nooit te verzadigen is, praktisch kort en goed op
niets uitloopt.
Niet de distributie, zeiden we, maar de produktie is de
beslissende faktor. Kapitalistische produktie, intusschen, is
niet te denken zonder kapitalistische distributie. Uit de manier
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waarop voortgebracht wordt, volgt de wijze van verdeeling.
De arbeidsmiddelen in privaatbezit, onderstelt een klasse
van niet-bezitters, die van hun loon bestaan ; en een klasse
van kapitalisten. Zonder het kapitalisme af te schaffen,
zonder de arbeidsmiddelen onder beheer van de gemeenschap
te brengen, laat zich de verdeeling van het arbeidsprodukt
in loon en kapitaal wel wijzigen, niet opheffen. Wat wil
de Heer Schelling ? Volgens zijn wet, zullen alle arbeidsmiddelen na korten tijd bij erfenis aan den Staat vallen. De
fabrieken, landerijen, werkplaatsen, door partikulieren bezeten,
en alle inrichtingen van maatschappijen. Aandeelen in vennootschappen, zegt hij uitdrukkelijk, komen ten bate van den
Staat, worden op naam van den Staat gesteld ; alle effekten
zijn voortaan op naam. Kortom, als het geslacht van kapitalisten dat de wet-Schelling uitvaardigt, den weg van alle
kapitalisten zal zijn gegaan, is het geheele produktiewezen
in handen van den Staat. • De Staat erft alle aandeelen van
de spoorwegmaatschappijen, van de broodfabrieken, van de
landbouwondernemingen .... zal hij direkteuren benoemen om
ze voor zijne rekening te exploiteeren ? Maar dan is de Staat
spoedig de eenige ondernemer, en zitten wij eer we het
weten in een socialistische gemeenschap. Of zal de Staat
de fabrieken en de werkplaatsen verhuren, z66 als hij haar
krachtens zijn universeel erfrecht heeft genaast ? De kleinere
en de groote, de bloeiende en de kwijnende, de goede en
de slechte ? Of zullen de inrichtingen ieder in hare soort naar
staatsmodellen worden veranderd, naarmate zij bij versterf in
bezit van den Staat geraken ? Maar de huurders, de partikuliere exploitanten van de Staatseigendommen, zullen geld
noodig hebben. Hoe komen zij aan geld ? Van den Staat ?
die dan bij den gang van alle ondernemingen direkt geïnteresseerd zou blijven, wederom een soort fantastisch Staats
socialisme dat de schrijver blijkbaar niet gezocht heeft. En
waar is het kapitaal te vinden voor hen die nieuwe ondernemingen willen oprichten ? Geldbezitters zullen alleen zijn
de rentenierende direkteuren of eigenaren van welgeslaagde
zaken. Of bij hen, die niets van het hunne aan wie ook
-
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zullen kunnen nalaten, de geest van initiatief overgroot zal
zijn, mag worden betwijfeld. Bovendien zal nooit meer dan
de besparing van één leeftijd beschikbaar wezen. Kapitaalvorming wordt in de wereld van onzen auteur juist niet begunstigd, en men zal erkennen dat dit zeer bedenkelijk is in
een kapitalistische maatschappij ... .
Eene maatschappij, overigens, die wij niet kritiseeren. Maar
bij den strijd tegen de burgerlijke maatschappij, de werkelijke,
past de kritiek van de gedachten en gevoelens, die aan reddingsplannen als deze het aanzijn geven.
V.
Het boekje van den Heer Schelling bevat verder een volledige ekonomische kursus.
De schrijver behandelt achtereenvolgens eenige voorname
kapitalistische instellingen : Loon, Kapitaal, Grondrente, Grondbezit, Interest ; en verwijlt bij de middelen, voorgeslagen om
den tegenwoordigen toestand te verbeteren. Wij voor ons vinden er slechts eene leering in, die het bovenstaande bevestigt.
Niet alleen het maatschappelijk ideaal, ook de manier om
het maatschappelijk ideaal te verwezenlijken, is als gedachte
het voortbrengsel van de maatschappelijke omstandigheden,
waarin de klasse verkeert. Eene klassenlooze samenleving
kan enkel door het moderne proletariaat als einddoel worden
gesteld ; als einddoel van een streven, dat geene andere
middelen toelaat dan de ontwikkeling van den strijd der
klassen aan de hand doet. En evenzoo behoort bij het beeld
van de volmaakte wereld, gelijk geavanceerd-burgerlijke publicisten haar veelal tegenwoordig ontwerpen, gelijk zij in het
systeem van de landnationalisatie een naar het socialisme
zweemende gedaante heeft gekregen, de door hare voorstanders gewilde taktiek. Ten onzent is de Heer J. Stoffel juist
lang genoeg lid van de Tweede Kamer geweest om door het
feit van zijne aansluiting bij de radikaal-liberalen, deze taktiek nader te doen kennen. Van niets is deze vooruitstrevende fraktie afkeeriger dan van den klassenstrijd. Dat zijn
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groote eisch nergens anders terug te vinden is als op het
programma van de arbeiderspartij, heeft den ijverigsten aanhanger van de landnationalisatie niet verhinderd zich bij hare
tegenstanders te voegen. Aan de mogelijkheid dat de bezittende klasse zich voor geheele onteigening van den bodem
zal laten vinden, wordt vastgehouden. Aan de arbeidersklasse
het geloof in hare utopieën te laten, en bij haar steun te
zoeken voor het gemeenschappelijk programma, wordt niet
gedacht. Men spreekt in deze kringen gaarne van een uitvoerbaar socialisme, dat het hunne zou zijn, maar ongaarne
handelt men in den geest van een toenadering, welke het
uitvoerbare in ieder geval spoediger zou helpen bereiken. Dit
is geen verwijt, maar het konstateeren van een houding tegenover
hen, die aan hervormingen allereerst behoefte hebben, welke
den aard van de hervorming beter dan iets anders kenmerkt.
Wij vinden bij den Heer Schelling deze houding terug. Hij kan
in het socialisme, wat de taktiek betreft, niets dan een heillooze,
bovendien geheel overbodige opruiing zien. Een paar maal wijst
hij op het gevaar dat in langer uitstel gelegen zal zijn. Men
vergete niet, zegt hij, dat het groote gebouw onzer beschaving reeds trilt op zijne grondvesten. Het erfrecht eenmaal
afgeschaft, zal »de vrees voor dreigende revolutie waarbij
men alles kan verliezen, ons niet langer bezielen." Dit is
gesproken tegen menschen die iets hebben te verliezen. En
inderdaad is vrees voor revolutie een drijfveer krachtig genoeg om eene bourgeoisie te »bezielen," aan den anderen
kant in haar gemoed getast door de voorstelling van een
toekomst waarin van de sommen op den arbeid van de werklieden door de kapitalisten »verdiend," zoo weinig mogelijk
wordt afgedragen aan landheeren, aan kouponknippers, aan
den Staat. Getrokken door het vooruitzicht van grootere
winsten, gedreven door angst om alles te verliezen ; haar nijd
geprikkeld door grondbezit en erfrecht, haar vrees gewekt
door de arbeidersbeweging, welke taktiek blijft voor haar
over ? Met andere schakeeringen van het burgerlijk radikalisme heeft zij gemeen, dat zij, om de voor haar onaangename
werkelijkheid te ontvluchten, een gedragslijn kiest die tot
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niets kan leiden wijl zij buiten de werkelijkheid ligt. Macht
is de faktor die in den belangenstrijd beslist. Maar welke
macht zou eenig burgerlijk radikalisme kunnen, durven oproepen ? Van te voren, derhalve, is het radikalisme bestemd
zich van enkel ideologische wapenen te bedienen. Met leuzen
van sociale rechtvaardigheid, moreele politiek, verzachting
van de zeden zal men de noodzakelijkheid van den strijd
om de macht in Staat en maatschappij willen verbloemen.
En ook de schrijver van de nieuwe utopie weet geen ander
middel dan de overreding op gronden van billijkheid. Wat
hem billijk schijnt in de hervormde samenleving nadat het
»eenige geneesmiddel" zal zijn aangewend, was het geïdealiseerde belang van handel en industrie. En in de ekonomische verhandeling welke aan de beschrijving van de toekomstmaatschappij voorafgaat, heeft de Heer Schelling naar dezelfde
methode de verdediging beproefd van de kapitalistische
instellingen die hij wenscht te behouden, en zooals hij haar
wenscht overtenemen. Aan het bestaande, voor zoover het
strookt met de door hem vertegenwoordigde belangen, ontleent hij zijn stelsel van rechtvaardigheid en nutttigheid.
Vervolgens toetst hij de onderscheidene kategorieën van het
bestaande aan zijne denkbeelden van nut en recht. Het
eerste gebeurt zonder dat hij er zich van bewust is. Bij de
klassepositie die hij inneemt, behoort het gevoelen dat het
kapitalisme de natuurlijke vorm is van iedere beschaafde
maatschappij. Voor den burgerlijken ekonomist, derhalve,
steunt zijn gevoelen van goed en mogelijk niet op voorbijgaande historische produktievormen, maar op een in hoofdzaak onveranderlijk samenstel van natuurlijke gegevens, in
den mensch en buiten hem. Geen wonder dat hij meent in
het bezit te zijn van een vertrouwbaren maatstaf. En hij
voelt zich niet weinig op zijn gemak wanneer het blijkt, hoe
fraai het bestaande aan de eischen van zijne theorie beantwoordt, en slechts in zoo ver gebrekkig moet heeten als het
strijdig is met het bijzondere belang van de groep namens
welke hij spreekt. Alvorens te eindigen een paar voorbeelden uit het betoog van onzen schrijver.
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VI.
Voor den Heer Schelling is eene algemeene geldige staathuishoudkunde, waarmeê hij zonder het te zeggen, de kapitalistische bedoelt. »De waarheid moet in de staathuishoudkunde
universeel zijn, wáár zijn gister, heden en morgen, waar zijn
aan de Pool en tusschen de Keerkringen, en anders is zij
niet de waarheid. In de staathuishoudkunde dient men altijd
naar de oorspronkelijke toestanden terug te zien, en indien
wij werkelijk beweerden met Henry George dat er in dit geval [n.l. in de eerste beslaglegging op den grond] roof zou
bestaan in plaats van recht, dan zouden wij de gerechtvaardigdheid van interest niet langer kunnen volhouden." -Terugkeerende tot de oorspronkelijke toestanden, vindt de
Heer Schelling reeds bij »onze oervaders" o.a. loon en geld.
De aanwezigheid van loon onderstelt de aanwezigheid van
een klasse van loondienaren, en ziedaar reeds de verdeeling
van de maatschappij 'in arbeiders en bezitters tot een voorhistorische oudheid teruggebracht. Er zijn, zegt de Heer
Schelling, »drie faktoren in de produktie : natuurgave, arbeid
en kapitaal". Dat kapitaal alleen in de kapitalistische produktie tepas komt, is een beperking van den regel die de schrijver niet gaarne zou erkennen. Want daarmeê zou de betrekkelijke beteekenis van den faktor toegelaten zijn, en eene
redeneering als de volgende, die de rol van het kapitaal
moet verduidelijken, een andere strekking krijgen:
»Hij die graan uitzaait, vertrouwt zijn kapitaal aan den
grond, terwijl hij tevens zijn arbeid aanwendt. Bij het inoogsten
van het graan zal hij waarschijnlijk gebruik maken van werktuigen die alweder kapitaal vertegenwoordigen. Bij den oogst
hoopt hij terug te ontvangen : j e zijn kapitaal ; ze eene vermeerdering als boven voor zijn arbeid ; 3e eene vermeerdering
als interest van zijn kapitaal." »Graan" in dezen zin »kapitaal"
te noemen, is de gewone handigheid van de burgerlijke
ekonomisten, die in het . wezen van het kapitaal liever niet
doordringen. Hoe weinig nauwkeurig de tendenswetenschap
kan zijn, bewijst hier zijns ondanks de Heer Schelling door
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graan eerst met kapitaal te vereenzelvigen, en daarna van de
werktuigen te zeggen dat ze kapitaal vertegenwoordigen. Dat
kapitaal niets dan geld is, in een maatschappij van privaatbezit
der produktiemiddelen, aangewend om arbeiders te werk te
stellen, wier arbeidskracht lager wordt betaald dan de waarde
welke zij voortbrengen willen, zeide ik, de woordvoerders
van de kapitalisten liever niet weten. De noodzakelijkheid
om den ekonomischen grondslag van het kapitalisme te verbergen, heeft geleid tot den warwinkel die nu als staathuishoudkunde geleeraard wordt. Wie is de iemand van wien de
schrijver hier spreekt? Blijkbaar een kapitalistische ondernemer,
eigenaar of pachter van grond, bezitter van geld en arbeidsmiddelen. Hij gebruikt arbeidsmiddelen en geld om graan te
bouwen, en » hoopt" dat hij ten slotte meer geld in de plaats
krijgt van het betaalde. Doch dit behoort alles bij een bepaalde sociale orde. De voorstelling van den Heer Schelling
zou doen vermoeden dat kapitaal, loon, interest zoo onafscheidelijk van den landbouw waren, als de verrichtingen van
zaaien en maaien. Dat, na korter of langer tijd, een geslacht
van menschen zal komen die dergelijke passages niet dan
met veel historische studie zullen kunnen lezen, valt, meen
ik, buiten zijn bevatting. De staathuishoudkunde, die »heden"
deze waarheid leert, zal haar immers ook »morgen" kunnen
leeren. » Graan zaaien" doet men volgens haar alleen uit
winstbejag. Zoo wordt voor haar het tijdelijke een eeuwige
instelling, en het bijzondere de regel. En hare beoefenaren
noemen het een toppunt van onmenschkundige dwaasheid,
wanneer wij hun een toekomst aankondigen waarin men
schrijven zal: die graan uitzaait, doet het om te voorzien
in de behoefte van graan. Hij hoopt op vruchtbaren regen en
zonneschijn en op een overvloedigen oogst voor allen die
behoefte hebben aan graan ..
Bekend is de theorie van de grondrente. De beste grond
wordt het eerst in bezit genomen. Na eenigen tijd is alle
goede grond in handen van partikulieren. Er komen meer
menschen die grond verlangen en alleen het mindere beschikbaar vinden. Nu staan zij voor de keus grond te huren
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van de eerste soort, of wel van de tweede soort grond te
bewerken. Kiezen zij het eene, dan zullen zij den eigenaar
een bedrag moeten betalen gelijk aan de opbrengst van de
eerste soort, verminderd met de opbrengst van de tweede.
Immers, meer zullen zij niet geven, omdat het dan voordeeliger
zou zijn het mindere land te ontginnen. Naar de herkomst
van deze theorie behoeft men niet lang te gissen. Ook de
Heer Schelling onderschrijft haar. Maar, voegt hij er bij,
men moet wel in het oog houden dat maatschappelijke omstandigheden op de grondrente van invloed zijn. De verkieselijkheid van het eene stuk land boven het andere, wordt o. a.
bepaald door de nabijheid van goede wegen, bewoonde
plaatsen, enz. En zoo komt hij er toe, dat de grondrente
voortgebracht wordt » door natuur met behulp der gemeenschap" ; en hij neemt het Robert Blatchford (Merrie England)
ten hoogste kwalijk dat deze socialistische auteur van de
grondrente beweert, dat zij wordt betaald door de arbeiders.
Maar, aangenomen dat kwantitatief de bepaling van de grondrente juist is aangewezen, vinden wij in deze definitie niets
gezegd van haar wezen. Wat beteekent het verschijnsel van
grondrente ? Wat kan het anders beteekenen dan dat in deze
maatschappij het produktiemiddel bij uitnemendheid, in privaat
bezit overgegaan, aan een klasse van pachters in gebruik
wordt gegeven mits zij uit den arbeid van hunne ondergeschikten eene meerwaarde weten te persen, die ten deele
den pachters als winst en den eigenaar voor het overige
als rente ten goede komt? »De natuur" levert wel »met
behulp der gemeenschap" alle rijkdommen, maar het is de
mensch die in een zekere periode van ekonomische ontwikkeling, de grondrente voortbrengt, gelijk duidelijker
schijnt te zijn voor hen die haar betalen dan voor hen die
haar ontvangen.
Loon noemt de Heer Schelling kortweg »de betaling die
arbeid erlangt". Een ongeoorloofde beknoptheid, want zij
heeft de strekking om het ekonomisch verschil van den arbeid
van den bezitter en van den nietbezitter te verduisteren. Wij
ontkennen niet dat de bezitter arbeidt, maar ekonomisch is
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zijn arbeid de .exploitatie van den arbeid van de nietbezitters.
Zijn »loon" is wat hij op hun arbeidsprodukt overhoudt, en
hun loon is de prijs van hunne arbeidskracht. De definitie
van den Heer Schelling stelt hem in staat de billijkheid van
dit stelsel van exploitatie te bewijzen, zooals in zijne opsomming van de voordeelen welke de landbouwer verwacht, die
ook op »loon voor zijn arbeid" rekende. Maar aan den
anderen kant ontneemt zij hem de kans om de maatschappij
te begrijpen, waarin hij leeft. Arbeid, namelijk, mag tegenwoordig niet staan voor iedere fyzieke of intellektueele inspanning. Er is het veelbeteekenende ekonomische verschil of
het de bezigheid is van de bezitters der produktiemiddelen,
waartoe de groothandel enz. behoort, dan wel het werk van
de eigenlijke arbeiders. Dit onderscheid is de grondslag van
onze hedendaagsche sociale en politieke orde, en tevens de
oorsprong van de beweging om haar te revolutionneeren. Maar
de Heer Schelling spreekt uitsluitend van en voor de bezitters, die voordeel zien in het werkelijke verschil, en voordeel
tevens in de schijnbare overeenkomst. Het is hun belang
kapitalist te zijn en arbeider te heeten. Het alledaagsche
werk van de loondienaren, die blijde mogen zijn als zij de
bloote waarde van hun arbeidskracht ontvangen, is niet de
arbeid dien ekonomisten als P. M. Schelling tot het voorwerp
van hunne overpeinzing maken. Zij kennen geen arbeid dan
de winstgevende zaken van den meester....
»Indien iemand door aanwending van arbeid niet kon
hopen iets te verkrijgen van hooger waarde dan zou die
arbeid niet plaats vinden. Overeenkomstig de wet der traagheid beweegt niets zich zonder eene beweegkracht. Wat in
eene positie van rust verkeert, zal daaruit niet geraken zonder dat er een bewegende kracht op wordt aangewend. Dit
is de natuurwet, en deze wet is ook op den mensch toepasselijk. Waar wij arbeid aanwenden verwachten wij daarvan een voordeel, iets dat meer is dan die krachtsinspanning.
Deze verwachting is het, die ons in beweging stelt. Zoo
iemand door op een andere wijze in zijn stoel te gaan zitten
zich een extra gemak kan verschaffen waarvan de waarde
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is == x, dan zal hij dit niet doen ten ware de daarvoor te besteden arbeid kleiner is dan x ..:" Wij kunnen niet denken
dat de Heer Schelling hier van zich zelven spreekt. Maar op
zijn gezag willen wij gaarne gelooven, dat voor de gezelschappen die hij representeert en welker zeden hij gewoon
is »de menschelijke natuur" te noemen, al het bovenstaande
van toepassing is. De juiste karakteristiek van den mensch
dien hij kent, waardeeren wij in het pittige axioma dat deze
passage besluit:

Hij zal zich niet bewegen, tenzij hij van die beweging een
voordeel verzvacht. De verwezenlijking van deze burgerlijke
utopie zou de beweging vrijer en het voordeel grooter maken.
Febr. '98.

BOEKBEOORDEELINGEN.

Herman Heyermans r.
De heer Herman Heyermans Jr. is een schrijver, die tot in
1896 niet iets van waarde heeft gepubliceerd. In verschillende
genres heeft hij gewerkt. In die vele heele korte realistische stukjes, die hij gemaakt heeft, was een opmerkelijke
vaardigheid te erkennen, en nu en dan een enkel glimpje
van talent. Zoodra hij het algemeene realisme verliet om de
uitwerking in een afwijkend motief te zoeken, zooals in de
»Poppenwinkel" en vele andere stukjes, miste hij zijn doel. Ik
dacht niet, dat de heer Heyermans ooit iets goeds zou maken.
Dit werd nog waarschijnlijker door dat hij zoo véel schreef.
In 1897 echter is de heer Heyermans begonnen een roman
te geven, getiteld : Diamantstad.
Tot mijn verbazing betoont de heer Heyermans zich hierin
een uitmuntend kunstenaar en het thands bekende deel van
dien roman bezit reeds een gehalte dat hem tot het voortreffelijkste doet behooren, wat wij van dien aard hebben.
Mij voorbehoudend later den roman te karakterizeeren, heb
ik den schrijver gevraagd een reeds uitgegeven gedeelte hier
over te mogen nemen.
Het feit, dat dit uitmuntende literatuur is, zou het zeer
onaangenaam doen vinden als het gevaar voor ondergang
van een inderdaad groot talent bleef voortduren door veelschrijverij of minder goede letterkundige situatie.
L. VAN DEYSSEL.
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DIAMANTSTAD DOOR HERM. HEIJERMANS JR.
II.
Mond open, sliep zij in den leunstoel, handen verzakt in den
schoot. Het was bijna geheel schemering. Op de morsige plaats
speelden de kinderen wier vroolijk geraas door de kierende deur
watelde. Het hoofd van de oude vrouw, weggeknikkeld in slaap,
leunde achterover; halsplooien in strakheid gerekt. Eene zij van 't
gelaat was in het voorwerpen-donker der kamer, andere in den
kil-doffen schijn van het binnenplaats-licht, dat timiede om de deurkier
sluierde. Het sneed haar oud hoofd in tweeën, een bleek profiel,
een schaduwenglooi met den donkeren wreef van den mond in het
midden. Van onder den zwarten bandeau, die nog slap in de haarpinnen hing, stuifde het haar wit en zilverig. Zacht klokte de strot.
Door de kier van de deur beet het kindergeraas, vervreemdend in
de kamerschemering, dwalend om het oude hoofd, als stemmenklank
door veel wanden gefilterd. Het hoofd knipte lichtlijk, het gespetter
der stemmen ging als luchtig behaam'ren van zwevende gongen.
Lang-rustig slierde de slinger van een klok, cadanseerend, voornaam
en wijs.
Op de plaats waren er vier, drie jodenkindjes, een mank christenjoggie. 't Jongste, opgeblazen, ziekelijk-geel, had groot-zwarte oogen,
oogen te groot onder het lage voorhoofd met het dun, warrig haar.
't Kind zat met de beentjes gespreid op de slijkerige steenen, pompadour jurkje opgedeukt, billen en lidje, bloot en bevuild door het
vuil van de plaats. In de krom-kleine handen hield het een afgekapt
blad van een bloemkool, waarvan er verscheiden lagen verplet op
de stoffige steenen. De grootzwarte oogen keken naar het gespeel
der andere kinderen, de vingertjes wriempten om het grove groen
van het bloemkoolblad. De anderen maakten liet leven. Uit een
zinken afvoerbuis, grauw beslagen, tikkelde drabbig water in een
zoeten-stank-walmend riool, bedekt met een klein houten luikje. Meijer
van Suikerpeer, boven, had het luikj e. gelicht aan den roestigen ring
en in de vet-moddere koek, rotting uitspoegend als opene, lang-bewaarde beerput, roerden ze met stokken, 't meisje met een kolenschop,
Om het gat lagen kluiten dik-donkere pap, groen-rottende kwakken,
opgehaald uit den stinkenden buik, die onder de woningen zijn
darmen had. Jan, manken joggie van den schoenmaker. languit,
hoofd over het gat, neus dichtgeknepen, tastte met stok naar omlaag.
Het horrelvoetje stond schuin opgewipt. Saartje, op handen en
knieën keek naar 't gebagger. Van onder haar groen-verschoten rokje
spaakten de beentjes, zwart wollen kousjes doorbeten van groezelig
vel. Meijer, de grootste, bleek kind, smal van trekjes, hurkte aan
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tegen de muur, hoofdje van zwart donzig haar doorlitteekend, nog
garstig van korsten, korsten om de ooren, om de slapen, tusschen
de haren, korsten geel-bruin en bebloed hier en daar.
»Ik zie d'm," zei Jan, pratend met bromstem door den dichtgeknepen neus.
>Zie je n'm ?" vroeg Meijer, overbuigend het hoofd met de korsten
naar 't gat in den grond, en Saartje opschurkend, ademde den logzoeten stank, het bleek gezichtje met 't lange kroes tot vlak bij
de put.
Vaar zie je n'm dan?"
'Nou daar. Jij kan 'm niet zien."
»Ken je der bij ?"
'Hou nou effen je smoel ..... 't stinkt me nog al niet."
Wi je de schop ?"
Kles nou effen niet !"
Voorzichtig tastte de stok in de modder beneden. De drie gezichtjes, aandachtig, bogen bij het riool, die haar zwaar zoete walmen
door de open slijmstrot tegen de hooggaande roodzwarte huismuren
wademde.
'Hè je n'm dan?"
>Denk-ie dat 't zoo makkelek is," neusbromde Jan.
Laat mijn 't dan doen met de schop," zei Saar, dichter toekruipend.
Je ken d'r niet bij met de schop.... Hou nou je smoel.... 't is
me godvergeefine 'n stank ! .... Jessus, jessus wat 'n stank .... allemaal
stront en swijnerij .... Nou haal 'k 'm an...."
'As je nou de schop an de stok bindt," zei Meijer, spuugend
pratend tusschen z'n vingers door : >wattè ? .... wattè ?"
Hij kompt zoo wel."
>Nou 'k zie nog niks...."
'Kan die niet zinke ?" vroeg Saartje, handjes in uitgebaggerde
modder. Jan antwoordde niet, zacht schrapjes gevend in den drekpoel
beneden. Moos, 't ziekelijk kind in 't pompadour jurkje, dat tot nu
toe gewriemd had aan 't bloemkoolblad, was, billen-wrijvend over de
steenen aangeschuifeld, tusschen Saartje en Meijer in. De handjes
kleefden in 't slijk, grabden der in, morsend op 't jurkje, 't verwrijvend in de zwarte knijpvingertjes. De oogen groot en vochtig, keken
zonder begrijpen naar de zinken pijp en het vierkant gat.
Ga je weg, Moos," -- duwde Saartje : 'mot je d'r invallen !"
'Da .... Da ! ... Da !" zei 't kind, handjes strekkend naar 't gat.
Saartje, bleek moedertje in de groen-verschoten jurk, rees op dan,
vatte Moos onder de armen, sleepte hem weg tot bij de deur... .
'Zal je nou hier blijven zitte.... Mo'k tante gaan roepe.... As je
nou weer is durf.... hoor-ie? hoor-ie?
oor-ie ?"...
.. ..
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En 't opgeblazen jonkske wriemde opnieuw aan den stronk dien
zij hem gaf, beentjes bleek vuil en 't lidje als propje daartusschen.
Jan was nu bezig den kolenschop te binden aan den stok. Meijer
hield de einden bijeen. Maar het touwtje brak af.
3'k Zal me veter geven," zei Meijer, plukkend aan den versletenen
veter van de rijglaars. Saartje was vlugger, knoopte een band van
haar knie en Jan, straf-knippend met de oogen trok aan tot het hield.
Hoofdjes dicht op elkaar, lagen de kinderen weer over het gat, waarin
stankbellen barstten als oprispende boeren. Vol en zoet, ophijgend,
onzichtbaar, gorgelde de stank uit de darmspleet, kruipend langs de
vale tegelwanden, die stonden gevierkant onder het plat van den
hemel. Het was een klein-zwarte binnenplaats, achter een donker
verbrokkelde poort, die naar de nauwe gangstraat leidde. In de poort
waren twee deuren, onzichtbaar in 't donker, op de plaats waren er
twee. Het derde huis had beneden een blinden muur van een
pakhuis, daarboven het doezlig gerij van vensters met grauwe, verweerde kozijnen, wat ook de andere woningen hadden . Stil was het
ruiten-glimmen in het vierkant, ramen toedroomend op elkaar, altijd
ziend elkanders gezwijg en het menschenbewegen er achter. De
steenen koker met het venster-gelijn, pijlerde op naar den hemel,
boven, een kwijnende mond die lucht zoog en licht, benèden, de
plaats, slijk'rig, vuil met vertrapte bloemkoolstronken, een neerwippende handkar en een hoek nat van 't gepies der mannen. De
bovenste ramen van 't huis boven de pakruimte, zilverden in avondlicht, de eenige die over daken, goten, schoorsteenen, veel roode
pannen keken. De andere stonden op kieren, twee met bloempotjes,
alle met droogrekken. Wit tegen het grauw-doode der muren, geheelonbewogen, hing drogend goed, hemden, slap, kurkig-droog, ook
donker-blauwe boezeroenen, een paars-wollige vrouwenbroek en wat
roode zakdoeken, alles slap, neêr, zonder bolling of windgezucht. De
koker was hóog, ommetseld van muren-vaal, venstertjes-droomen,
grauw van steenen en droogrekken-hout. Stemgeroes dreef uit de
ramenkieren, uit het donker daarbinnen, echoode als dof gemummel,
vèr-praten van saamhoopende mannen, zonder eenigen klink van
helder geluid. Als een hoog-wijde schoorsteen trok de koker het
gerucht uit de huizen, den adem uit de monden, den opbrakenden
stank uit het rioolgat naar het gebroei van den lagen stadshemel.
De kinderen speelden, klein, bleek in de schaduw beneden, zwartelijk
vierkant waar geen reflectie van licht kwam. De stem van Saartje
schelde het luidst. Eén hoog, werd raam opgeschoven. Vrouw met
borsten, slap-kwallend in wit van het lijf, haar wild opgepiekt in
barstige dot, schurkte over het droogrek, keek naar beneden. De
luwe grauwingen van den huizenkoker omdoezelden het hoofd, het
vervagend, zacht verbleekend, dempend het vleesch tot doorzichtige
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washeid. De borsten slap en vol, propten op de buigende armen en
ze schreeuwde. ...
Joe de deksel d'r op ! .... Is dat m'n stank.... Nou dan ! ....
Nou dan!". .. .
>'k Zou niet weten waarom," zei Jan, doorpeurend, koppig.
)Zulleke snothannese !" beweerde de vrouw, schreeuwerig naar 't
donker der kamer : — -overal motten ze met d'r pooten anzitten,"
en weer de borsten, in buiging, proppend op de armen : doe j'm
d'r op, sallemander!"
'Nou," schreeuwde Jan terug : > d'r leit wat in."
Wàt leit 'r in, lamme hinkepoot !" snauwde de vrouw.
)'n Appel van haar," zei Meijer, op Saartje wijzend.
>Mot je daarom de boel verpesten. — Doe 'm dicht, toe !"
Een man wrong 't lichaam naast de vrouw door de raamopening,
bolle kop, rood en zweetend.
>Doe j'm dicht !" -- schreeuwde hij mee, maar Jan, koppig, wetend
dat de menschen van boven het pakhuis geen deur op de plaats
hadden en overhoop leien met die van benee, zei alleen maar
brutaal : Daar hè-je liáár ook," en keek bot, met jongens-minachting,
naar den kop met de roode, bollende koonen. Woede verpaars-te
het gezicht van den man. Met de vuisten steunend op het kozijn,
in opwinding van drift, raspte hij woorden, die traag uit den vetkorten nek met de bobling van onderkinnen, scheurden, zwaar
van donkeren nadreun in 't murenvierkant .... ' Godverdommesse
mankèèè ! .... Om de boel te. verpeste ! .... Schorremorrie ! ... .
Groote .... leelijke smeerkanus bandiet ! .... bandiet ! .... bandiet ! ...." Verder bracht hij 't niet, verpaarsend, te vet van nek en
onderkinnen. Maar de vrouw, dieper neerbuigend, wassig in de
ernstige grauwingen van den huizenkoker, mokerend met den bleeken,
vleezigen arm naar beneden, rauwde in zijn plaats, krijscherig, rekkend
elk scheldwoord dat de kwijlende diens van valen wand naar wand
rakette .... » Snothannese ! .... Laa-aa-aa-zer stéééééééne ! .... Doe 't
bij je moer thuis ! .... Om de boel te ver-pès-tèèè ! .... Om de boel
te ver-pès-tèèèè ! .... Rot-sallemandèèèèèèèrs !" .... Knars-galmend,
lange schrapende krijschen, sleepte de vrouwstem, klank-kotsingen
in den zoet-walmen stank. Mét smeet ze het raam dicht, knappende
klak in de volgende stilte. Uit de andere vensters werden hoofden
gebogen, kort van onverschillige kijking. De kinderen, even beduusd
van 't gescheld, zaten stil bij 't opene gat. De ramen triestten in
de vale muren, het drooggoed hing willoos en stil. Uit de poortdonkerte riep schoenmaker's stem, wat 't was. Jan, zeker daar door,
schreeuwde beklag ... .
»Hij w'il niet hebbe, vader, da'k me appel zoek, die leelijke
keerel."
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Hij het niks te willen," riep de stem uit de poort : » .... die
kwartjesvinder ! .... die flessetrekker i ... .
Weer was rust in het vierkant. Stemmengeroes mummelde als
vèr-af gepraat door raamkieren. Venster keek venster aan, star,
glazige oogen van dooden. Gordijnen hingen ver-neer, geel, met
slobrige franjes. Op de grauw-boden kozijnen waren slijktranen
ingevreten, verdroogde siepelstralen van gootwater. Suikerpeer, voor
den inkijk, had groene horren, licht zeewiergroen in gladlakte randen
met witte pennetjes. Leefloos, vaal-wit, in toon van diepe desperatie,
flarden-lichaam in stof-floers gezwijmd, wendden de wanden heur
schemeringen, snikkende benauwenissen naar den platten, vadzig
plettenden hemel. Op iedere binting van balken waren kamers,
wier leven zoo mede opging en de kinderen speelden beneden.
De oude vrouw sliep nog, hoofd in tweeën gesneden, strot zachtjes
klagend van slaap, het leêren geplooi van vel in den hals in dorre
slieren gespannen. Het kindergeraas, heller schetterde door de
deurkier, watelend om het hoofd, toeterend in donkere hoeken ... .
>Hè je n'm ?"
'Stil nou .... hij glijdt 'r weer af .... Nou zie 'k 'm heelemaal
niet meer`"
)Laat mijn 't dan doen......
En weder, gespannen van kijken, hoofdjes tot over den rand,
schoven de kinderen bij de put, knieën in zwarte, slijmrige modder.
Moos, op de knietjes, gekropen met lillend bewegen van bloote
beentjes naar den nat-donkeren hoek, waar de mannen piesten in
haast of wen 't avond was, had daar gevonden een leege citroenschil, vertrapt en groen van nattige schimmel. Het ziekelijk kind,
bleek-opgeblazen, met groote idiote, glanslooze oogen, pulkte met
't zwart wijsvingertje in de wrange bulten der schil, belekte de vingertop, zachte kreetjes pratend, als klankengetast naar de klanken der
menschen. De billetjes zaten op de donker-nattige plek, waar priklende, laffe urine-wasem jaren-lang mufte en pissebedden hoopten
-achter brokken losgeweekt cement. In 't een knuistje hield hij de
schil, boorde het vingertje er in, bezoog dat tot de vooze smaak 't
mondje vertrok en kwijl langs de kin op het pompadour jurkje
ssiepte. Terwijl was bij de anderen driftig gepraat. Tweemaal was
de appel teruggegleden in de put.
»Laat mijn 't dan doen," zei Meijer korzelig : »'t is toch haar schop
en haar appel."
»Ja, laat hèm 't dan doen as jij 't niet kan, ja", zei Saartje : »hij
het langere armen."
Denk-ie dat 't zoo makkelek is ? .... nou zachies .... stoot me
nou niet .... Hou jij 'm nou tegen met je stok, Meijer, anders glijd-ie
weer weg. Houen hoor .... houen .... zachies ...."
,
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Licht klonk het gejuich. Bij het riool bleven ze zitten, Saartje den
appel knuffelend in het verschoten-groen rokje, de modderpitten
zorgvuldig wegvrijvend. Jan keek toe met den schop in de hand,
Meijer, zeker van het aandeel, duwde de slijkkwakken van den grond
in het riool.
»Je kan 'm zoo al best eten", zei Jan, maar Saartje, 't hoofd met
de zwarte krulletjes gebogen, spoegde witte schuimpropjes op 't rood
van den appel, wiesch hem na met haar hand, droogde met 't groezelwit van den onderrok, tot de appel rooderig-glom.
»Nou krijgen jullie allemaal 'n stukkie .... eerst Jan". De tandjes
beten een hap. Jan, gulzig bijschuivend hield hand op, hand nog
zwart van het slijk. Saartje gaf hem 't stukje, dan aan Meijer, dan
aan Moos, die de citroenschil had laten liggen en weer bij de put zat.
K Je proef d'r zoo niks an", zei Meijer.
)Denk-ie dan dat 't door de schil heengaat?" zei Jan, wijs : »as
die d'r 'n week inlegt blijft-ie nóg goed."
»Nou, dat zou ik wel is willen zien, wat jij Saar ?", meende Meijer.
Ik zou 'm niet meer lusten as die d'r 'n week in gelegen had",
zei Saar, doorhappend, omdat de appel van haar was.
DNou ik wel", zei Jan : »wij hebben laatst op de Singel gestoken,
Koos en ik — weet je wel ? -- met zoo'n stok met 'n spijker d'r
in .... Jeesis wat 'n hoop lagen d'r .... en wat best hoor."
»Leggen d'r altijd zoon boel ?" — vroeg Meyer, volgend het gaan
van den uitgebeten appel in Saartje's hand.
»Nou as d'r markt geweest is altijd en hóópen, hoor .... o jee ... .
hóópen .... je kan je d'r ziek an eten .... Koos had 'r over de
twintig .... as d'r maar zoo'n rot stukki e an is, gooien z'm weg ... .
Krijg 'k nou niks meer, Saar ?"
>Je heb toch al zoo 'n brok gehad", zei Saar : »'k Hou zelf niks
over". Maar bij 't zwijgend kijken der anderen, beten de witte
tandjes toch noch voor elk een hapje, aardig van gekartelde schil.
Het ging van mond naar mond, appelvleesch met spoeg van Saartje.
Jan, die wel wist dat-ie niks meer kreeg, bukte weer over het open,
stinkend gat, morsend met den schop in de zwarte modder, die
stankbellen boerde.
>Zou-die diep zijn?" vroeg Meijer.
'Nou ! .... Je zou d'r smerig in verdrinken — cf-je," zei Jan, modder oplepelend en weer neerklokken d .
)As je maar zwemmen kan," zei Meijer, spoegend naar benee.
Zwemmen helpt je geen flikker," zei Jan : »hoe kan je nou zwemmen in die swijnerij .... daar zuig je ommers in vast."
'Nou dat zou ik wel is willen zien."
'Jó," helderklonk-stem van Jan, brutaal van verzeekring : 'ik heb
is 'e meissie zien leggen in de Burgwal .... nóu ! .... en die keerel die
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d'r na-sprong zat met z'n pooten vast in de modder .... Jb, modder
is zoo gevaarlijk ...."
Meijer spoog naar beneden, Saartje wierp klokhuis in 't gat en de
dikke logge modder droop van den kolenschop, slaagjes klokkend
in het riool.
>'k Wou da'k had wat 'r in is gerold," zei Jan weer.
)Nou." knikte Saartje : d'r leit van alles .... Als ze wat in de
gootsteenen laten vallen, rolt 't 'r allemaal in."
»Pas op !" waarschuwde Meijer.
Boven werd heet -water geloosd, dat door de zinken buis snaterde
en met lawaaiend geplas in het gat stortte. De witte damp sloeg
een oogenblik om de hoofden der kinderen.
'Sodejuu" — schrikte Jan.
Meijer hield z'n hand onder de pijp om te voelen of 't heet was.
Jd -- mot-je je pooten branden ...."
>'t Is niet heet .... Aardappelwater .... Voel maar."
Vreemd-onnoozel was het gepraat bij de zwarte gaping van de
riool-opening, droomerig kinder-doen, schijnbaar-werkelijk door grootemans-woorden. Saartje, ouwelijk-wijs, keek van Meijer naar Jan,
Moosje, druk van stameikreetjes, drukte de handen in de gebleven
modderkwakken. Het zwaarmoedig licht van den vlakkenden hemel,
benêe tot scheemring verloomd, was als een wikkel van laat-killen
Novemberdag, bleeken reflex stollend om het wit van de hoofden
en handen, de blootwoelde beentjes van Moos. Bij tijden, als
straatgerucht zakte en 't stemgeroes in de kamers verschrielde,
schrilde het hoog brutaal geluid van 't manken joggie, als gesproken
in leeg-holle kamer, hel wegklikkend langs de grauwe muren.
Jan lepelde modder, sprak daar tusschen door:
.... Mot jij niks voor je vader doen an die sweeren op je kop ?"
>'t Zijn geen tweeren," zei Meijer : 't Is brand."
'Mot je met zalf smeeren," verzekerde Jan, viezerig kijkend.
»Vader zeit dat 't niks is," zei Meijer : 'me broer het 't en me
zussie en me groote zus ...."
Met hoeveel bennen jullie ?" vroeg Jan.
„Met z'n zevenen."
Bennen jullie met z'n zevenen ? Wij met z'n vieren."
>We zijn met z'n elleven geweest," zei Meijer: »vier zijn d'r dood
en me zussie gaat ook dood."
Gaat-die ook dood?"
'Nou hoor l"
»Wat scheelt ze dan ?"
>Jd, weet ik 't 1...."
»Bij ons is d'r ook een gestorreven," verhaalde Jan, modderlepel
stil op den rand bij het ernstig-herinneren : »Jeesis, jó, wat is me
,
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dat gek .... D'r was net weer zoo'n lek in de kelder .... stinken
dee't 1.... stinken 1 .... godvergeefme wat 'n stank .... we mosten
'S morgens allemaal meehelpen met 'n emmer .... 't hielp niks
hoor .... en zoo komiek, zeg .... nou maar die wás komiek ... .
't kissie stond op twee stoelen .... Heb-ie wel is zoo'n kissie
gezien ? .... heelemaal wit en glad .... net as van de appelesienen ...
nou en daar lag-die in ...."
'Lag-die in 't kissie ?"
>Nou en wat....
D Met 'n deksel d'r op," vroeg Saartje.
Wat dach-ie anders ? .... Komiek, hè ? ....
'Was dat je broertje Dirrek ?"
Dirrek? .... Is Dirrek dan dood? 't Was die kleine .... Meijer
het 'm gezien .... D'r was niks an, hoor ! .... Die sprak nog niet
eens, net as jouw broertje .... En kakken as die dee .... godvergeefine de zonde wat kaktie die .... Vader zeit dat-ie an de eeuwige
schijterij is gestorreve .... Wat 'n klein kissie .... Maar de lol
'S morgens met 't water in de kelder 1 .... we mosten allemaal op
bloote voeten loopen, zeg .... en me broertje die viel zoo met z'n
kont in 't nat .... Hahaha 1...."
Rinkelend sloeg de kinderlach in den koker.
'En toen ?" vroeg Saartje.
Nou .... en toen .... Anders niks ....'t Is geen verhaaltje, zeg l ....
Zoo kan je wel blijven vragen ...."
Achter piepte de deur. In het vierkant der deurposten kwam de
oude vrouw, gebogen, geel, verdroogd jodenvrouwke, handen in
beevrig getast. De bandeau, weggezakt, dekte warm nog het zilverkrulhaar, dat slapen en voorhoofd dunkens beploos. Bruine diepsels waren onder de grootgrijze oogen. Er was zorgen-gevreet in 't
gelaat van neus naar mondhoeken, door 't voorhoofd, onder de
oogen. Witte matinee kreukte om het gebogene lijf tot op den
zwarten rok, bij den hals vastgehouden door een roode, platte
broche. De eene hand sloeg om de deurpost, vinger-gemager om
loodwit van hout.
-oZit je daar Saartje ?" vroeg ze.
Ja tante."
'Pas je op Moos?....
» Ja tante."
'Wie is 'r nog meer ? ...."
wJan van hiernaast en Meijer."
O zoo .... o zoo .... Kan jij op de klok kijken, Meijer."
>Ja juffrouw," zei Meijer, knikkend naar de blinde oogen der oude
vrouw.
»En hóe laat is 't dan?" vroeg ze kleintjes lachend.
,
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)WI mot 'k kijken?"
Nou bij óns," zei Saartje, meeloopend naar de holte der deur en
mede opkijkend naar het vage kopergeglim in het donker.
3Hallef zes," zei Meijer.... net twéé minuten d'r voor."
^Hallef zes ?" knikte de blinde : p.... speulen jullie maar verder"... .
Zachtjes schuifden de voeten de kamer weer in, naar den koperen
kachel waar water ruisde. Wegend nam ze den ketel in oude handen,
bevoelend de zwaarte, liep er mee naar een kraan dicht bij den
grond, bleef héel-zeker van luisteren bij 't geploemp van het water,
tot het geluid versnerpte tot heller getok. En voorbij de tafel, ziende
de schikking der dingen in 't zwart van haar hoofd, voorbij de alkoof
en de stoelen, schuifde ze terug naar den kachel, dempend het rookend gezuig door 't herplaatsen van den ketel. Buiten hoorden ze
't epraat van de kinderen, de brutaal-domineerende stem van 't
manke joggie, zacht hamergeklop van den schoenmaker in de
poort. De kachel droog-warmde de kamer. Ze wou wel 'n luchje
scheppen, hèm wachten voor de deur. Als ze 'm maar niet misliepen. Stoel, dichtst bij, nam ze op, kniklachte tegen de kinderen
bij het riool.
Geef Moos maar hier, Saartje," wenkte ze, tilde het kind op den
schoot, wreef de koud-vochtige beentjes droog met de magere hand
en zat stil, rustig, kniprend alleen met de oogleên. Jan vertelde
verder, morsend terwijl, pratend met stootjes. , . .
,.... Enne'n smerisse ! .... Hóópen.... Nou en toen de brandweer
an 't spuiten.... Jo, wat-'n stralen.... Je zag niks dan róok.... en'n
vlammen.... godvergeefme wat-'n vlammen ! .... De lucht die zag
zoo rood als.... als.... vuurrood hoor.... je kon de sterren

niet zien...."
'Brandde 't héélemaal ?" vroeg Meier, ingespannen van kijken.
>Nou!.... 't Was héélemaal rood van binnen.... Je zag zoo de
balken vallen."
9Steen brandt toch niet," zei Saartje, ongeloovig.
Of die brandt," verzekerde Jan, opkijkend en de vier huizen
rondom taxeerend : »'k wou dat 't hier is gebeurde...."
'Nou, ik niet," zei Saartje, angstig.
'Ik wèl," zei Meier, die nog nooit een brand gezien had en te
fantaseeren begon hóé 't wezen kon : p'k Wou dat 'r nou brand
kwam, hè.... dan waren wij 'r meteen bij, wat ? . "..... jij niet wille ?"
>Nou bf," zei Jan ; nog al niet prachtig. , .. de vonke die vallen
in de heele stad.... en dan de brandweer tingelingeling ! .... tingeingel ing ! .... tingelingeling ! .... Ndu !"
»En asje dan verbrandt," zei Saartje.
^Je verbrandt niet," hel-antwoordde Jan : 'ze halen je met ladders
'T uit.... en dan mag-ie blijven kijken as je in 't huis woont...."
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'k Wou dat 't zóo gebeurde," zei Meier, kijkend de muren langs
naar de bovenste ramen, die nog zonne-zilverden.
Over dag is er geen aardigheid," hoofdschudde Jan.
»Waarom niet ?"
)Dan zie je alleen rook."
'Zie je overdag geen vlammen ?"
'Née hoor. 'k Heb is 'n schoorsteenbrand gezien, die niks was...."
'Heb u wel is 'n brand gezien, tante ?" riep Saartje.
'Ja," zei de blinde : ». . . . praten jullie nou over wat anders... .
Beschrie 't huis niet, hoor...."
Maar de kinderen fluisterden onder elkander, opschrikkend door
nieuw watergeraas dat in de afvoerbuis snaterde.
Stil bij de deurpost zat de oude vrouw, arm om 't ziekelijk kind,
been wiegend in sussende schokking. In de buurt luidde een klok.
Luisterend keken de kalm-grijze oogen naar boven, vochtig in de
benauwenissen der opvlakkende muren. Achter haar hoofd, roestig,
schuinhangend, was de blikken huls met de mezoesos. En op het
opgeheven gelaat, geel en dor onder het getwinkel der uitslierende
zilverharen, schuwde het licht, alsof het kil en kleurloos van achter
onweerswolken diffuseerde. Moosje was in slaap gedommeld.
Wik-aan-Zee, Juni.
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Een Koning door ARY PRINS.

Een groet aan het voortreffelijk werk van den Heer Prins,
dat dan eindelijk in boek is verschenen.
Mijne meening over dit werk heb ik reeds een enkelen
keer kunnen uitspreken. Ik hoop er eens een meer uitvoerige
studie aan te wijden, waarvoor 't mij spijt op dit tijdstip - der
verschijning geen behoorlijken gedachten-voorraad beschikbaar
te hebben.
De Heer André Dolles heeft in het weekblad de Kroniek
het werk van den Heer Prins zeer juist gekenschetst waar
hij in dezen auteur vooral den ziener doet opmerken, eene
kunst dus, die bij den lezer ook in de eerste plaats het
vermogen van zien, van in-verbeelding -zien, in werking stelt.
De waarde van het artikel zelf van den Heer Dolles voor
't oogenblik buiten bespreking latende, zou ik wenschen op
te merken dat hoe schrander mij zijne aanduiding van het
talent des Heeren Prins ook lijke, ik toch niet meê zou
kunnen gaan met zijne aanwending der benaming »retrospektief realisme".
Ten eerste is, de Heer Prins vooral een »ziener" zijnde,
de aard van dat zien, m. a. w. : de sóórt zijner plastiek, de
hoofdzaak bij eene nadere aanduiding van zijn talent. En
» retrospektief realisme" is het werk van den Heer Prins
alleen in zoo verre als hij noch symboliesch noch lyriesch, enz.
en niet de tegenwoordige maar vroegere tijden, beschrijft;
maar niet bepaalt deze uitdrukking de verhouding waarin
het werk van den Heer Prins zich tot ander » retrospektief
realisme" bevindt.
Ten tweede heeft de Heer Jolles zijne beoordeeling gewend
op eene wijze als zou iets dat realisme is, al is het dan ook
retrospektief realisme, daardoor minder bewonderenswaard
kunnen zijn dan iets anders, dat ongenoemd blijft.
Deze meening kan ik niet deelen en juist hier-uit blijkt,
meen ik, het essentiëele verschil tusschen het kunstbegrip
van den Heer Dolles en het mijne. Naar mijn gevoelen kan
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men wel zeggen : dat-en-dat lyriesch of symboliesch werk is
beter dan dat-en-dat retrospektief realistische ; maar niet:
lyriesch of symboliesch werk is beter dan retrospektief
realistiesch.
Het komt niet zoo zeer aan op de stijl-soort als wel op de
waarde-hoeveelheid, die in welken stijl dan ook gerealizeerd
wordt. En enkele zoo iets dan zeker realistiesch te noemen
gedichtjes van Verlaine en Rimbaud hebben, bijvoorbeeld,
meer waarde dan de gedichten van Maeterlinck (niet dan
zijn dramaas).
Met veel genoegen zag ik hoe de Heer Dolles » Sint Margareta" waardeert. In der daad is in dit prachtige stuk,
vooral in het eerste der twee deelen, waaruit het bestaat, een
zoo helder en door-en-door zien der dingen, dat men het
sentiment, waarvan de direkte uit-drukking uit soberheids-zin
geweerd is, bijna aan de kracht der ziening zelve ziet ontspringen.
Men gevoelt hier aan sommige woorden telkens met den
grooten deskriptieven stijl in aanraking te zijn.
En de uitwerking van eenige wendingen, zoo als het plotseling volgen op de zware kasteel-beschrijving der vier eerste
bladzijden, van het sober zinnetje : »Dit was Margareta", en
zoo als de plaats waar dat andere zinnetje staat : »Margareta
zelden tot hen sprak", samen met het bewondering wekkend verrassende van sommige beelden, waar de felle juistheid, van zien eene zinnebeeldige beteekenis aan het geziene
schijnt te geven, doen denken aan een realisme, dat door
zijn aard zinnebeeldig is, al is dat er ook niet bespeurbaar aan.
» Sint Margareta" is op een na het oudste stuk van den bundel.
Later over de andere meer.
L. v. D.

BIJDRAGEN TOT DE VERSIERING
VAN DE NIEUWE BEURS
DOOR

ALBERT VERWEY.

EERSTE HOOFDSTUK.

Dicht aan de plek waar het Amstelwater, vlak en breed,
in het Y vloeide ; recht tegenover het rieten gehucht dat op
de hoogere zandstrook lag tusschen de moerassen Nes en
Liesdel ; stond, de heele 13de eeuw door, het kasteel dat heer,
Gijsbrecht, de Tweede, had gebouwd.
Sints Wolfert, om zijn grootgrondbezit edelman, voor
andere goederen vassal, en tevens schout, van den Bisschop
van Utrecht was, was dit al het tweede kasteel van zijn
nakomelingschap in Amstelland.
Het oude en eigenlijke Amstelland was niets dan twte
strooken laag veen op beide oevers van _ de landrivier, en de
moerassen aan het Ywater. Het, later zoo genoemde, Ouderen Nieuwer-Amstel waren de kern ervan ; hoofdplaats het
nu nog zoo genoemde Ouderkerk. De kerk stond er,'
en ook het eerste kasteel, het houten, dat Wolferts .[zoon
Egbert had gebouwd. Dat was in de I 2 de eeuw geweest
van de zwaarste palen en balken was het opgetrokken.- e
ineengewerkt. Egberts leven was als dat van zooveel slinmie
en sterke grondbezitters uit de- middeleeuwen, die in liefst
onbloedigen maar altijd taaien twist met grooten en kleinen,
en zonder zich te storen aan uitspraak van Bisschop `
Keizer, hun grondbezit uitbreidden. Door zijn 'inspanning
'3
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konden zijn opvolgers, de vier Gijsbrechten, tusschen den
Bisschop van Utrecht en den Graaf van Holland staande, de
bewerkers worden van het aanzien en daardoor van den
ondergang van hun geslacht.
Met Gijsbrecht den Tweeden van den Eersten weten
wij weinig wordt Amstelland betrokken in de staatkunde
van buiten zijn grenzen. Hij en zijn broers worden ridder
geslagen ; hij neemt deel aan de oorlogen van den bisschop;
nog in 1227 trekt hij mee in den veldtocht naar Drente.
Maar belangrijker dan die, was voor Amsterdam dat zou
opkomen, een andere tocht geweest die hij in 1203 had
gedaan. Aleid van Holland was met haar dochter Ada, en
Lodewijk van Loon den door haar gekozen schoonzoon, in
Haarlem gekomen, met voornemen naar Egmond te rijden
en er den lijkdienst te vieren van haar gemaal. Wouter van
Egmond en Albert Banjaert, die het mannelijk leen van
Holland voorstonden, zouden haar daar hebben opgelicht.
In het holle van den Decembernacht bracht Gijsbrecht Aleid
en Lodewijk met een schuit naar Utrecht. Als door een
zinnebeeldige handeling had deze Amstel hier aangeduid dat
roem en ramp voor zijn huis in zijn weerzijdsche betrekkingen
met Holland en Utrecht lagen.
Want na den roem kwam de ramp, het volgend voorjaar al.
Egmond en Banjaert, aan het hoofd van hun Kennemers,
doorsteken den dijk en vermeesteren Amstelland. Gijsbrechts
burcht wordt afgebrand.
Nadat Dirk van der Aare, de Bisschop, zich op Kennemerland gewroken, en de heete zomer Amstelland had opgedroogd,
bouwde Gijsbrecht de Tweede zich zijn nieuw, nu een
steenen kasteel, aan de saamvloeiing van Amstel en Y.
Of er een reden was waarom hij het juist daar deed?
Misschien de bizondere dat er behalve de hutten van de
visschersbuurt al de houten met riet gedekte woningen van
kooplieden stonden en tot bescherming van hun schepen en
goederen slot en krijgsvolk noodig was. Maar, zou men
zeggen, die behoefte bestond in het welvarender Ouderkerk
wel zoo zeer.
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Hetzij de koopmanswoningen er waren of aanstonds kwamen,
meer dan dat nog geringe feit moest er in de beschouwingen van
den landheer-zelf een gewichtige reden zijn waarom hij, de
hoofdplaats van zijn land verlatende, zich nestelde in een
ruig en onherbergzaam moeras.
En die beschouwingen zijn duidelijk.
Eeuw aan eeuw had al de drift van Europa zich uitgestort
naar het Oosten, het land van de wonderen. En tot ver in
den nieuweren tijd zou het nog het lokkende oord zijn voor
handelsgeest en avonturenlust. De heele middeleeuwen door
trokken van Konstantinopel langs de twee wegen, den noordelijken door Rusland, over Skandinavië naar het Brittenland,
en den zuidelijken over de Middellandsche zee naar Italië en
naar het Frankenrijk, met oostersche schatten beladen, de
joodsche en europeesche kooplieden en de gezanten van
Perzen en Indiërs. Frankische bisschoppen 'vrouwen ontbeerden de weelde niet van gewaden en sieraden die vandaar te bekomen viel. Maar al mocht Karel de Groote zelf
in aandoening voor de gezanten van den griekschen keizer
uitroepen : o was toch deze afgrond van de zee niet tusschen
ons, dat ik tot u kwam en de schatten van het Oosten met
u deelde ; de germaansche stichter van het kristenrijk wist
te wel wat zijn opgaaf was, en symbolisch reed hij, door
moer en regen te midden van zijn in gewaden van fonkelende
vederen en gekleurde weefsels gekleeden hofstoet, in zijn
grauwen schaapspels, en glimlachte als hun kleedij die avontuur niet zoo goed als de zijne weerstond. Na hem mocht
het verkeer met het Oosten nog wel minder zijn. Europa
had genoeg met zichzelf te doen. De drift van Europa voldeed zich juist in de paar eeuwen voor den tijd die ons
bezighoudt. Het Heilige Graf en Konstantinopel waren de
twee doelen, het hemelsche en het wereldsche, waar de kruisridders naar streefden. Omstreeks denzelfden tijd dat Gijsbrecht zijn huis aan het Y bouwde, werd met de verovering
van Konstantinopel de drang naar oostersche rijkdommen
voor een tijd voldaan. De kracht van dit werelddeel werd
beschikbaar voor een ander doel.
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De groote daad van het germaansche ras na de Kruistochten is het terugdringen en deels vernietigen van de heidensche Slaven en het verkristelijken en in hun handel opnemen
van Oostzeekusten en Rusland geweest.
Daar kwam bij dat de ridders verminderd, een groot aantal
hoorigen vrijen geworden waren. Een germaansche burgerij
was aan het opkomen die, ondersteund door duitsche vorsten
en een ridderbond als de Duitsche Orde, de kusten van Oost-,
Noord- en Zuiderzee bevolkte en in het noorden zijn kristelijken duitschen handel dreef.
Het feit van het houwen van het slot aan den Amstelmond
bewijst dat Gijsbrecht heeft ingezien dat, na het meer binnenin
gelegen Muiden, ook deze als haven gunstig gelegen uithoek
voor dien handel in aanmerking kwam.
Zijn zoon, Gijsbrecht de Derde, was dan ook van dien
Amsterdamschen handel de vermaarde bevorderaar. Hij, als
vrijmachtig heer vrede met Utrecht, maar vooral vriendschap
met Holland houdend, droeg zijn stins te Utrecht aan den
graaf van Holland op, zoodat hij dien daarvoor leenplichtig
maar ook in het Sticht onder zijn bescherming stond ; wist
zich grootere rechten dan zijn vader op het Gooi te verzekeren ; nam, waarschijnlijk, met Floris den Vierden deel aan
den kruistocht tegen de kettersche Stadingers, die tienden
weigerden aan den Bremer bisschop, kruistocht die, als alle
vorige, mèt de kerk den handel ten goede kwam. Onder zijn
regeering bezaten de Amsterdammers aan den overkant van
de Zuiderzee handelsvrijheid ; een brief van hemzelf aan de
stad Lubeck is bewaard gebleven over een aangehouden
Aemstelsche kogge die wij gelooven mogen dat een Aemstelredamsche is geweest. Maar omstreeks dienzelfden tijd, vóór
het midden van de 13de eeuw, moet hij die belangrijkste daad
gedaan hebben die waardig is op een van de groote vensters
van de Nieuwe Beurs te worden herdacht.
Op een vroegen morgen van het jaar 1240, verbeeld ik
mij, ging van het steenen slot met de ronde stompe torens
de poort open en reed ridder Gijsbrecht met zijn rentmeester
en knapen den slotweg af, langs de rivier opwaarts tot tegen-
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over het begin van het Nesmoeras. Daar wachtte hem een
boot en terwijl de knapen met de paarden achterbleven,
werden hij en zijn rentmeester overgezet naar de andere zijde,
waar de oudsten en oversten van het dorp in hun wollen
kleeding met de muts in de hand, werklieden en nieuwsgierige bevolking achter zich, gereed stonden om hem te ontvangen. Daar werd, in overleg met hen en op aanwijzing
van zijn rentmeester, door Heer Gijsbrecht de plaats vastgesteld waar de Dam in den Amstel zou worden gelegd. 't Is
de latere Vijgendam. Sints dien tijd was er door sluizen voor
de waterkeering, door afsluiting van de vastere zandkade,
haven en grond gewonnen en beveiligd die beroemd zouden
worden als de Stad Amsterdam.
Aan den voet van den Beurstoren zie ik in gedachten den
geharnasten ridder Gijsbrecht staan, uitziende naar den Dam
dien hij heeft geleid.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Onder den vierden Gijsbrecht was het aanzien van Amstel
op zijn hoogst, en -het eind onvermijdelijk.
Dezelfde macht die Amsterdam ontstaan deed, de drang
naar de noorderkust van de germaansche burgerijen, dreef
Floris van Holland aan het hoofd van zijn poorters naar de
havens van Noord- en Zuiderzee.
Met den Heer van Amstel in voor hem-zelf voordeelige betrekking van bemiddelaar, met kleinere heeren, met Utrecht,
stond tot het volk van Amstel hij in de voor hèn waardevolle verhouding van bondgenoot en schenker van tolvrijheid;
en te zijner tijd, wist hij wel, zou ook de laatste in zijn
voordeel zijn.
Van den 27sten Oktober 1275 is Amsterdams oudste bewaard-gebleven oorkonde : het door graaf Floris verleende
privilegie van tolvrijheid in Holland. Van toen zal dan ook
het amsterdamsche zegel dateeren, dat gehangen werd aan
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de tolbrieven : het koggeschip zonder roer met aan den mast
het hollandsche schild.
In het volgende kwartaal van die eeuw vallen die lotgevallen van Gijsbrecht en Floris die eindigden met den moord
op den een, en 's andren ondergang. Amstelland zou voortaan
een deel van Holland zijn.
Met de 14de eeuw begint voor Amsterdam zijn hollandsche
geschiedenis, die de geschiedenis van zijn opkomst is. Zij
begint met het handvest waarbij het dorp poortrecht kreeg,
in het eerste jaar ervan.
De stad Amsterdam een omgrachte stad, maar met
misschien geen duizend poorters zien wij, de heele eeuw
door, haar inwoners en handel uitbreiden. Een te zijn van
de vele koopsteden die handel dreven langs IJssel en Rijn
naar Keulen, en aan de andere zij de Schelde op, een van
die begunstigden vooral, die, erkend en ontzien, aan den
voordeeligen Oostzeehandel deelnamen, was het eerste doel
dat rusteloos werd nagestreefd.
Van binnen en naar buiten, door handelsvrijheden en door
deel te krijgen aan de regeering, zien wij hoe die burgerij
sterker wordt. Van binnen, door langzame verwerving van
al meer rechten die de graaf tegen onderstand aan hen
overliet : privilegies van stads-uitbreiding, van verkeer, van
bestuur, van rechtspraak, van geldelijke inkomsten ; -- van
buiten door aanhoudenden aanwas van invloed, door als Vrije
Stad alléen afhankelijk van den graaf te zijn, door niet te
kunnen worden aangehouden om schulden, door niet genoodzaakt te mogen worden tot tweegevecht, door ter dagvaart te gaan met de hollandsche steden, door in verbond
met die steden zelfs te beslissen wie heer zou zijn, niet de
vrouw Margareta maar Willem die hun handel kon verdedigen, door vrijdom van tol te koopen van den burggraaf
van Leiden, van Jan van Bloys, hem af te dwingen en te
onderhandelen van Deventer, hem te bemachtigen overal waar,
als in het land van Arkel later, de hollandsche graaf het
gewicht van zijn wapens droeg. Samen met andere steden
verbond het zich ; ook in het buitenland. En Keizer en Paus,
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Vorsten en Heeren, ook de Ruwaard van Holland, ontvingen
eenvoudig bericht ervan, toen Amsterdam met een groot
aantal nederduitsche steden te Elbing een verbond met de
Pruisen en Lubeck sloot en den oorlog voerde tegen de
koningen van Denemarken en Noorwegen.
Daarmee trad Amsterdam, tegen 1370, in die groote Noordduitsche Hanza, het verbond van koopsteden dat den wereldhandel beheerschte.
Terwijl de stad aan den Amstel door het graven van
gracht op gracht den kring van haar vrijheid uitbreidde,
terwijl het Y omgord werd met paalwerk, het aantal schepen
sterk vermeerderde, de Oude Brug, in de eerste helft van de
eeuw gelegd, dezelfde waar nu het noorderterras van de
Nieuwe Beurs op zal open gaan, van schippers, kooplui en
venters grimmelde, de breede kaai langs het Damrak zooals nu het Damrak zelf zal zijn een volle beurs was (voor
hout, zout en koren,) en boter en kaas op den Dam of aan
de Plaats werden aangevoerd, terwijl, in het kort, het
Amsterdam van Warmoesstraat en Nieuwendijk, van Kalverstraat en Nes tot Osjessluis en Grimburgwal, met zijn eerste,
Oude Kerk en zijn oudst Stadhuis wel al, zijn plaats was
begonnen in te nemen in het verkeer tusschen Noorden en
Zuiden, een plaats vanwaar het binnen nog ruim een eeuw al
zijn mededingers beheerschen zou, terwijl zoo het Amsterdam
aan Y en Amstel zelf geworden was, ging het op een klein
maar door alle volken en steden omdongen schiereiland van
Zweden de plaats afpalen naast de anderen die het als een
beeld van zijn handelsmacht in Europa met zijn faktorij en
vlag beplanten zou.
De bouw van de » Vitte" op de kust van Schonen, m. a. w.
de inrichting van een Amsterdamsche afdeeling op het internationaal terrein voor de werkzaamheden bij den haringvangst,
dat is als teeken van den nu niet meer Amstellandschen maar
Hollandschen handel van Amsterdam het tafreel dat, dunkt
mij, het tweede en middelste venster van de zaal van de
Kamer van Koophandel versieren moet.
Zooals de volken het licht van de eeuwigheid opvangen
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door de gekleurde schaduwen heen die de groote daden van
hun voorvaders in de tijden wierpen, zoodat zij daarin zich
zelf, het wezen van hun tijdlijk bestaan, vereeuwigd zien, -zoo moeten de nazaten van de hollandsche kooplieden in de
zaal die het hart is van hun handelshuis het zonlicht zien
binnenstroomen door de kleurige tafreelen waarin het grootste
van het hollandsche wezen onsterfelijk staat verbeeld.
Een raam van drie vensters zal in de zaal van de Kamer van
Koophandel het zonlicht doorlaten : drie tafreelen zijn er die,
noodzaaklerwijs, de uitdrukking zijn van de drie perioden
waarin de Handel van Amsterdam en Holland zich-vertoont.
Twee perioden, de Amstellandsche en de Grafelijke, met de
tafreelen die hen uitdrukken, heb ik aangeduid : voor ik tot
de derde, die van de Republiek van de Vereenigde Gewesten
kom, moet ik ten eerste van de Vitten op Schonen zelf een
uitvoeriger beeld geven en daarna, ten tweede, de ontwikkeling schetsen van dien handel die door het bouwen van de
Amsterdamsche Vitte is voorspeld.
De Hanza, de bond van noordduitsche steden, die den
germaanschen handel beheerschte, beheerschte ook door verdragen of macht het aan Denemarken behoorende schiereiland
Schonen en de daar bijbehoorende visscherij. Lubeck en
Hamburg en daarna allerlei andere duitsche steden hadden
er het recht een faktorij te bouwen, te visschen, te drogen
en te handelen, en wat meer zegt, het recht er te leven en
te vonnissen naar hun vaderlandsch gebruik. Een souverein
recht was dit, dat de koningen van Denemarken aan de
invloedrijke steden hadden afgestaan : de steden zelf stelden
in de vestigingen van hun onderdanen den schout die hun
naar de wetten van hun stad recht zou doen.
Tot aan het einde van de middeleeuwen bestond er tusschen
duitsche en nederlandsche steden geen onderscheid. Leeuwarden, Groningen, Staveren, Kampen, Zwol en Deventer, Zutphen,
Harderwijk en Muiden zelfs waren in 1 285 Amsterdam in
het verbond met de duitsche steden voorgegaan. Na den
oorlog tegen den koning van Denemarken Waldemar, waaraan
het deelnam, en die eindigde met Waldemar's nederlaag, kreeg
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nu ook Amsterdam in 1370 zijn vitte of visschersplaats op
Schonen met het privilegie van een naar amsterdamsch recht
rechtdoenden Voogd.
Zonderling moet er die inrichting hebben uitgezien waar
nu ook de amsterdamsche koopman burgerrecht kreeg. Een
kuststrook van een halve mijl tusschen het slot Skanör in
het Noorden, en het slot Falsterbo in het Zuiden : grachten
en sloten die de ruimte afdeelden in kleinere, waarvan elk
een afzonderlijke vitte was. In het noorden naar het slot
Skanör die van de steden Kampen en Bremen, dan die van
Rostock, aan wier kerkhof die van Wismar grensde ; in het
midden met de duitsche kerk en het algemeene kerkhof de
vitten van Lubeck en Greifswald. Op den zuidervleugel van
het midden af, eerst de vitten van Stralsund en Harderwijk,
dan die van de Anklamers tot aan de heilige Kristuskerk,
die van de Hamburgers en eindelijk die van eenige Nederlandsche steden, ook, stel ik, me voor, van Amsterdam. Op
dezen zuidervleugel vlak bij het slot Falsterbo kregen tegelijk
met Amsterdam eenige pruisische steden hun afdeeling die
zich tot aan de deensche winkeltjes uitstrekte. Zonderling
moet het er hier hebben uitgezien waar onder zooveel verschillende voogden, maar onder algemeen opzicht van den
voogd van Lubeck en naar de besluiten van den Hanzadag
alles wat bedrijf en verkeer betrof geregeld was. Geregeld
was dat geen vreemden, Engelschen, Brabanders noch Walen
op Schonen mochten worden toegelaten ; hoe groot de tonnen,
hoe hoog de renten zijn moesten ; hoe de visschen moesten
gevangen en bereid worden. Hier werd elk zijn plaats aangewezen, toezicht gehouden op het volgen van de voorschriften bij verpakking en verzending. Want het eenige
waar men hier voor kwan'i al kon het niet anders of er
waren ook handel en geldwissel was de vischvangst. Einde
Juli en begin Augustus zeilde vloot op vloot op het tot dan
toe eenzame en alleen door wachters en honden bewaakte
strand toe en kwamen in lange rijen voor anker. De winkels
en marktpleintjes van de vitten werden gevuld met waren,
natte en droge ; en door gewapende kooplieden begeleide
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wagens brachten de goederen uit de schepen naar de magazijnen aan land. Fransche en duitsche wijnen, bier en meê
werden in 't groot en in 't klein door hen van de hand
gezet. Doeken en pelswerk, zijden stoffen en kruiderijen,
gekonfijte vruchten en allerlei handwerk kwamen hier drie
maanden lang ter jaarmarkt en de wisselaar vond bij de verscheidenheid van vreemde munt gewillig werk. Maar de
haringvangst bleef belangrijker. Bij dag, en ook 's nachts
als de schijn van ontelbare fakkels de haringen verschrikte
en in de donkerkleurige netten joeg, voeren de platboomde
schuiten heen en weer over de zee. Op vrachtwagens en
barken werd de vangst thuisgebracht. Daartoe aangestelde
knechts sorteerden ze, scheidden de vetten van de mageren;
anderen rukten er de koppen af. De goeden werden in
tonnen gepekeld, de minderen na twaalf uur in de pekel
staan gerookt. Behalve de kleine houten winkelkramen waren
er breede steenen rookhangen die 14' dozijn ton tegelijk
konden inhouden. Daarheen gingen die minderen. De goeden
in de tonnen gepakt, werden onderzocht door beëedigde keurmeesters en voorzien van het Vitten-zegel. Een zoo gezegelde ton gold in den handel als goede Schonensche.
Wat ruimte er op de vitten nog over was diende den
kuiper en timmerman, den touwslager, smid en slotemaker,
den bakkers, vleeschhouwers en tappers met hun gereedschappen en werkplaatsen.
Eind Oktober verdween de kolonie zooals ze gekomen
was. Driemaal hadden de schepen hun lading naar huis
gebracht, dan verstrooiden zij zich en de wakers met hun
honden bleven op het eenzame kustland tot den volgenden
zomer terug.
.

Er leefde in dezen tijd een fraai type van hooggestegen
Amsterdamschen poorterszoon, Willem Eggert. Toen Willem
van Oostervant om den moord op Aleid van Poelgeest
vluchten moest, had Eggert hem in Parijs ondersteund ; en
toen Willem als van dien naam de zesde, graaf van Holland
werd, behield hij Eggert naast zich als edelman, zooveel als
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zijn minister van financiën die tevens zijn bankier was, en
kanselier. Terwijl Willem aan Holland de grenzen gaf die
het sedert behouden heeft, leefde en werkte naast hem die
beschaafdste Amsterdamsche poorter als van die stad de
vooruitlooper, die binnen twee eeuwen Holland en meer dan
Holland zou zijn. In het koor van de Nieuwe Kerk, waaraan
in 1414 begonnen werd, ligt hij begraven; het straatje langs
het oostertransept heet naar hem.
In de t Ode eeuw werd Amsterdam de bondgenoot, in de
ging het de bestrijder van de Hanza-steden zijn.
Weer waren het natuurlijke krachten die den loop van den
handel zouden veranderen.
De germaansche steden hadden het kristendom, met
de waren van hun duitsche achterland naar Rusland en
Skandinavië uitgebreid. Door zijn macht, zijn privilegiën,
maar altoos door de natuurlijke noodwendigheid van zijn
overwicht, was Lubeck, het hoofd van de Hanza, meester geworden van Nowgorod tot Schonen, in Bergen en op Gothland, op de Londensche en de Brugsche markt. Maar de landen
zelf die door het voortdringen van de Hanza, en door de door
haar geschapene omstandigheden verkristelijkt of welvarend
geworden waren, en vooral de verst van haar middelpunt
afgelegenen, de uitersten die Lubeck vond dat alleen door
zijn bemiddeling moesten worden bijeengehouden, grepen
toen zij zich er sterk genoeg voor voelden, Lubeck voorbij,
naar elkander heen.
Landen uitgedrukt door steden was de natuurlijke verhouding voortaan deze : Danzig aan de eene en Amsterdam aan
de andere zijde handelden onmiddelijk, Lubeck voorbij.
Het kan niet ontkend worden dat hiermee voor Amsterdam het aanzicht van Europa veranderde. Boter en kaas,
en haring, waren de schatten die het zelf uit land en zee
haalde ; zout dat ervoor noodig was moest getrokken worden
uit Frankrijk en Spanje. Maar wie haalde wou meebrengen
en als in het noorden koren en in het zuiden wijn en olie
te bekomen viel, dan sprak het vanzelf dat het reizen voor
1 5de
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eigen behoeften weldra een tusschenhandel worden moest,
zoowel in de waren die men zelf verbruikte als in andere.
Maar in den tusschenhandel kan het niet anders of uitbreiding van den handel op het noorden maakt uitbreiding
naar het zuiden noodzakelijk. Het Amsterdam dat onmiddelijk door de Sont en naar Danzig voer, had een grooteren
afzet naar Frankrijk en Spanje noodig dan het Amsterdam
van de I4de eeuw.
De specerijhandel op Lissabon die beginnen zou toen na
de ontdekkingen van Spanjaarden en Portugeezen de weg
over Egypte en Venetië voor de indische waren vervallen
zou, was het noodzakelijk evenwicht dat sintsdien de Amsterdamsche handel zocht.
Of natuur en staatkunde meêwerkten ?
Schippers van de Hanzasteden klaagden dat de haring van
de noorsche kusten naar de hollandsche begon af te trekken,
zoodat met groot verlies de Hanzavloten vergeefsche reizen
maakten. Brugge, tot de i 5 de eeuw de markt van Vlaanderen, de stapelplaats van de Hanza, verminderde : zijn haven,
het Zwin, verzandde : Antwerpen en Amsterdam hadden er
voordeel van.
En staatkunde : de Deensche en Zweedsche koningen
mochten het wel dat zij in de verderafwonende en minder
machtige Hollanders een tegenwicht kregen tegen hun machtige
buurlieden, en het bevoordeelen van de Hollanders ten koste
van de Hanzasteden werd de hun voordeeligste taktiek.
Holland zoowel als het buitenland gingen belang krijgen
bij de grootheid van Amsterdam als handelstad. En voor
de eeuw op zijn midden is, komen van alle kanten stemmen
getuigen dat die grootheid bestaat.
»Toen de Hollanders en Zeeuwen schrijft een anonymus
drie jaren lang, tot 1441, oorlog voerden tegen de Wenden,
de Pruisen en den hertog van Sleeswijk en Holstein, was
Amsterdam nog maar half zoo groot als het nu (1493) is,
en toch bragt het twintig oorlogschepen in zee, zoolang de
oorlog duurde. Al de overige steden van Holland en Zeeland te zamen hebben zooveel niet gedaan.
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»Met die oorlogschepen hebben de Amsterdammers hun
vijanden een onnoemelijke schade toegebracht, en dikwijls
hebben zij met weinige hunner schepen groote vloten der
vijanden aangetast en verslagen. Ja, de naam van Amsterdam
werd zoo roemruchtig, dat velen, in afgelegen landen, haar
niet voor een stad, maar voor een heel landschap hielden
en verbonden met haar sluiten wilden."
Hertog Filips van Bourgondië verklaarde in 1452 dat
Amsterdam de handelrijkste stad en de uitmuntendste havenvan Holland was.
De korenmarkt was er de hoofdmarkt, de korenkoopers
de rijkste kooplieden. Daarna de houtkoopers : de heele
Y-kant was bezet met houttuinen. De Zoutsteeg herinnert
nog aan de zoutmarkt aan 't Damrak.
En wat meer dan iets anders met den haringhandel Tederen
handel die daar bij behoorde had verlevendigd, was de uitvinding van het haringkaken die in i 347 Willem Beukelsz te
Biervliet deed.
Sints het eind van de r 5de eeuw werd de voorrang van
Amsterdam boven Lubeck dan ook onweersprekelijk. En als
de Amsterdamsche schepen, met de vrijbrieven van den
Deenschen Koning, en met boven hun vlag van drie kruisen
de Kroon van het Rijk die Maximiliaan hun in 1489 gegeven
had, door de Sont voeren, dan verbleekten de Lubeckers van
spijt omdat aanzienlijker dan hun stadsschild op de borst van den
rijksadelaar de Keizerskroon van die schepen hun tegenblonk.
Zooals de fijne figuur van Willem Eggert aan het eind
van de 14de, zoo staat de grove van moeder Sigbrit aan het
begin van de i Ede eeuw.
Moeder Sigbrit, een amsterdamsche fruitvrouw, ging naar
Bergen dat een middelpunt van noorschen handel was en
zette er een herberg op. Haar dochter Duifje bekoorde er
den troonopvolger Christiaan (later de Tweede van dien naam)
die voor zijn vader Stadhouder was in Noorwegen. Van het
jaar van hun kennismaking (i 507) is een charter dat Christiaan
aan Amsterdam ten gunste van zijn handel op Noorwegen
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en vooral te Bergen gegeven geeft. De schoonheid van Duifje
en de slimheid van Sigbrit beheerschten Christiaan ook toen
hij koning was. Sigbrit leidde het staatsbestuur, zij bevorderde handel en nijverheid, zij begunstigde als een goede
amsterdamsche koopvrouw bij voorkeur haar vroegere stadgenooten. In 1513 werd ze rijksbestuurderes te Kopenhagen.
Het beheer van 's rijks inkomsten en van den Sondtol was
aan haar opgedragen. In haar huis kwam de Rijksraad saam:
zij hield briefwisseling met de rijksgrooten ; hooge ambtenaren wachtten voor haar deur tot ze gehoor kregen.
Haar broer was in deenschen staatsdienst : haar dochter,
de dochter van de amsterdamsche fruitvrouw was de werkelijke gemalin van Christiaan, terwijl het in naam Isabella, de
zuster van onzen eigen graaf, Keizer Karel was.
Trotsch en gehaat, bedierf zij later Denemarkens zaak en
haar eigene : de onze ook wel af en toe. Den jen Mei 1523
kwam Christiaan als vluchteling te Veere aan. Zijn gemalin
en drie kinderen waren bij hem. Ook Sigbrit die in een ton
gepakt aan boord gerold en zoo de woedende Denen ontkomen was.
Geheimzinnige gestalte, vervagend als men haar meent te
grijpen, zwerft zij nog een jaar of wat Holland door. Dan
verdwijnt zij er, in het land waar zij eens uit opdook,
grove schets en voorverbeelding van dien fieren en bekwamen
landaard, die als zij, maar met meerder waardigheid en zekerder
uitslag tusschen koningen en vorsten zitten en hun gelijke,
ja hun meerdere zou zijn.
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Het noodzakelijk tegenwicht voor hun handel op Danzig
vonden niet lang na i 500 de Amsterdammers in Lissabon.
De specerijen, tot dan toe door Venetianen over Alexandrië
en de Syrische havens aangevoerd en over Augsburg verzonden naar Duitschland en Nederland, werden nu, door
Portugeezen om de Kaap uit de Oost gehaald, door Amster-
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dammers verscheept van Lissabon, en tot in Rusland toe
geleverd voor minder prijs.
Geen reden zou er toen voor een Hollander bestaan hebben
om zelf naar de Oost te gaan. Hier, in Europa, vond de
hollandsche koopman, met zijn altijd nog gering kapitaal een
handelsdoel waarvan hij in weinig weken uit en thuis kon
zijn, waarbij de winst belangrijk genoeg en zeker was, en,
tenminste in den eersten tijd, de kans op schade gering.
Groot was daarentegen de renteverslindende afstand, onzeker
de winst en dreigend de kans op schade, als hij onmiddelijk
wou varen op Indië. De koning van Portugal was de eenige
reeder voor de vaart daarop. Vijf of zes schepen, meer niet,
werden er jaarlijks door hem heengezonden, en tegen hooge
pachten had een enkele portugeesche koopman aan de bevrachting deel. Anderen dan die bevoordeelden dreigden dood
en verbeurdverklaring en niemand geloofde dat Portugal in
Indië daar niet de macht toe had.
Met de vaart op Spanje was het niet anders dan met die
op Portugal. Winst en zekerheid als men op het rijk in
Europa voer, gevaar en schade als men het deed op zijn
koloniën. De Spaansche koloniën in Amerika behoorden
evenzeer den koning als de Portugeesche in Indië. Eenmaal
heeft een Hollander aan de vaart erop deelgenomen. 't Was
toen Karel V aan den Heer Van Beveren er een eiland ten
geschenke gaf. Hij zond er twee schepen onder een
Hendrik van Veere heen, maar die geen jaar daarna met
geringe lading terugkwamen.
Maar langzamerhand, toen Holland met Spanje in oorlog
was, werd de vaart erop onzekerder. Wel werd over het
algemeen de handel oogluikend toegelaten, omdat het eene
land begreep dat het het andere niet ontberen kon, maar
telkens toch leden schippers en zeevolk overlast van de
Inquisitie of doordat zij geprest werden voor de Spaansche
vloot. Dit alleen dreef nog geen Hollander naar Indië. Het
was een van de kleine kwade naast de groote goede kansen
die men verwachten kon. Ook was Portugal ons niet
vijandelijk. Maar dit veranderde. Portugal werd door Spanje
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veroverd. In 15 8 5 werd onvoorziens op alle Nederlandsche
schepen in spaansche en portugeesche havens beslag gelegd.
Nog was dit een schade die kon geboet worden. Maar het
overleg van Leicester die oorlog gelijkluidend vond met
geen-handel, was gevaarlijker. Den g len April 15 86 werd
bij plakkaat van hem alle handel met Spanje en Portugal
den nederlandschen kooplieden ontzegd. Het was een
plakkaat dat niet duren kon : de handel werd vergund aan
onzijdigen, zoodat de Hollander nu onder vreemde vlag en
passen voer. Maar nu ook had hij een vijand in den
engelschen vrijbuiter. Drake en Frobisher, geduchte kapers,
en de engelsche kooplieden die wel wisten dat hun landgenoot voor hèn den handel niet gesloten had, maakten de
zee onveilig. Terwijl ondanks alles de handel toch werd
voortgezet, werd in i 590 in Spanje een tweede beslag gelegd.
Weer verscheen op aandringen van de Engelschen hier een
scherp verbod dat geen granen en oorlogstuig naar Spanje
mochten uitgevoerd. Nog eens, in I 5 95 , een beslag dat
werd opgeheven op voorspraak van Albrecht van Oostenrijk;
en een in 1599 dat onherroepelijk bleek.
Vreemde wegen en nieuwe markten zochten de kooplui
om te ontkomen aan die onzekerheid. Zij voeren naar
Spanje bij noorden Schotland om. Zij zeilden door de straat
van Gibraltar en losten hun graan in de havens van Italië.
Maar de kapers volgden hen naar het noorden en de
Spanjaarden posteerden zich in de zeeëngte.
De moed en kunde van de zeelui groeide. De waagzucht
van de kooplieden die hun handel moesten uitzetten onder
den drang van heel het voortbrengend Europa voedde zich
met verhalen van vreemde landen, met kunde van vreemde
vaarten : wetenschap en verbeelding dienden de kapitalen
die hier kwamen nadat Antwerpen gevallen was voor
Parma, en terwijl de wetenschap, wis- en zeevaartkunde
beoefenend, de tochten naar het Noorden en het Oosten
voorbereidde, droomde de verbeelding van de tooverachtige
gewesten die Drake en Cavendish de aarde omzeilend bezocht
hadden en vanwaar zij met zeilen van zijde en vlaggen en
a
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wimpels van goudlaken en fluweel op den Theems waren
teruggekeerd.
Tusschen de tochten van Engelschen en Hollanders was
al dadelijk een groot onderscheid, De Engelschen waren
piraten, avonturiers die ook handelden. De Hollanders waren
kooplieden die een markt zochten.
De Engelschen gingen voor : zij openden een weg, b. v.
dien naar Rusland, naar de Dwinamonding. Dan kwam de
Hollander Melchior de Moucheron in dit geval en liet
van die monding uit, zijn schipper de straat van Pudoshemsco
opwerken tot aan het klooster van St. Michael-Archangel,
waar een betere haven was. De grootvorst van Moscovië
liet den handel in de Witte Zee hierheen verplaatsen, en de
spijtige Engelschen waren genoodzaakt hun vestiging op te
geven en te verhuizen naar de nieuwe stad, die Archangel heet.
Melchior de Moucheron, dien ik hierboven noemde, was
daar als agent van zijn broer Balthazar. Een groot koopman
was dit, die toen de regeering van Veere hem een ruim en
aanzienlijk huis in die stad en andere voordeelen af wou
staan, zich verbinden kon gedurende een aantal jaren jaarlijks
achtien schepen uit Veere te doen uitloopen, die er ook weêr
zouden binnenvallen. Hij had er toen in de vaart op Senegal,
Kaap Verd, Guinea, Costa de la Mina, het eiland Principe,
Frankrijk, Spanje en de landen Westwaarts gelegen, terwijl
ook blijkt dat hij op Amerika, op Terre-Neuve en zelfs op
Tripoli liet handelen. Hij voerde op den Oceaan zijn eigen
vlag, die een groen vendel met Boergoens kruis was en veroverde op eigen gezag het portugeesche eiland Del Principe
dat hij als aanlegplaats noodig had.
Er leefde in dezen de Moucheron, die later van zijn grootheid vervallen is, nog iets van het ongebondene dat dien
eersten tijd eigen was, voor nog de Compagnie de wild-levende
elementen bond. Het schijnt ook dat het opkomen van die
Compagnie zijn ondergang is geweest.
Uit zijn geschiedenis blijkt al hoe de tochten van de Nederlanders zich over de heele aarde uitbreidden. Zij hadden
zich buiten Europa geoefend in dienst van de Portugeezen
14
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zelf, voornamelijk door de vaart op Brazilië. Die deden zij
in hun eigen schepen maar onder portugeesche vlag voor
portugeesche handelshuizen, maar ook waren er Hollanders
genoeg op portugeesche schepen mee geweest naar Indië.
In hetzelfde decennium waarin de Hollanders naar Indië
begonnen te varen voor eigen rekening, werd ook door hen
de kust van Guinea bezocht en vertoonde zich de eerste
nederlandsche vloot onder admiraal van der Does op den
Grooten Oceaan.
De eerste vloot naar Oost-Indië was die onder het opperbevel van Cornelis Houtman.
Zooals Balthazar de Moucheron de ongebonden handelskoning, zooals Willem Usselincx de geniale plannenmaker
die levenslang met zijn droomen van een West-Indisch rijk
de aarde rondzwierf, zoo was Cornelis Houtman de avontuurlijke zeevaarder die zich minder aan de maatschappelijke
menschewet dan aan de natuurkrachten van zijn wilde wezen
bond.
Op zijn verdiensten heeft men heel wat afgedongen. Voor
een koopman misschien niet ten onrechte. Het neemt niet
weg dat voor de beminnende verbeelding de onbetrouwbare
driftkop een lichtschijn om zich heeft : de eerste avontuurlijke
gestalte die met hollandsche schepen de reis naar het
Oosten maakt.
Plancius, zegt men, was van die reis de aanlegger. De
wetenschappelijke dominee heeft den oppersten piloot Pieter
Dircksz. Keyzer de wis- en sterrekunde wijsgemaakt die hij
noodig had. Wij mogen het wel graag — het zegt veel
voor den ernst van de kooplui die de vloot uitstuurden
dat de wijze Plancius door hen geraadpleegd werd en de
ondoordachte Houtman niet versmaad.
Den 1 2e April 1595 is de vloot in zee gegaan. Corn.
Houtman was opperste kommies ; Pieter Dircksz. Keyzer
opperste stuurman. De kooplieden die haar uitzonden waren:
Heyndrick Hudde, Reynier Pauw, Pieter Hasselaer, Jan
jansz. Karel, Jan Poppen, Heynrick Buyck, Dirck van
Os, Sivert Pietersz. Sem, Aernt ten Grootenhuys ; allen
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Amsterdammers of Antwerpsche kooplieden die zich te
Amsterdam gevestigd en tot de komst van Houtman op
Spanje gehandeld hadden. De schepen waren : de Mauritius,
de Hollandsche Leeuw, de Amsterdam, het Duyfken.
Het resulaat is geweest het leeren kennen van Java als
een eiland en het sluiten van het eerste kontrakt met den
vorst van Bantam.
Nu nog is het een lust het verhaal te lezen dat de
ordentelijke maar aardige jonge adelborst Frank van der
Does geschreven heeft. Met de eigenmachtigheden van den
driftkoppigen en valschen Houtman mocht hij niet zijn ingenomen. Van den oppersten piloot Pieter Dircksz zal hij wel
niet geweten hebben dat zijn opmetingen op Madagaskar,
later door een niet geringeren als Von Humboldt als het
werk van een groot sterrekundige zouden worden geprezen.
Maar liefde en oog had hij voor de aardige wonderen van
de wereld die zich daar opendeed. Wat een gebeurtenis
was dan ook de vliegende visch, zoo groot als een makreel,
die tegen den grooten mast kwam aangevlogen »soe datt
men het mocht hooren clappen." Wat een zeldzaam iets:
die hutten die voor daken de schilden hadden van schildpadden. Dien dag voeren wij over den evenaar, zeggen onze
door de gewoonte ongevoelig geworden tijdgenooten. » Den
28sten hadden wij die sonne booven 't hooft, soe dat se
anders geen schaduwe als een ronden schirkel gaff," zegt
Frank van der Does. Dat was het feit, en dat de reis naar
Oost-Indië, naar het wonderlijke Oosten nu een feit was,
dat is wat zijn toon zoo innemend vol verwonderende blijdschap maakt. Er moet op die schepen geweldig veel
gemotterd zijn. De handelshelft vertegenwoordigd door
Houtman, kon het maar niet vinden met de schippershelft.
Den eenen dag werd de een, den anderen een ander in het
kasjot gestopt. En aan land schijnen de onbeschofte gasten
het niet veel beter te hebben gemaakt. Frank van der Does
zegt er van dat de inlanders hoe langer hoe schuwer voor
hen werden »door ons heylich leeven dat wij met haer daer
aen rechte." Hem belet het intusschen niet de wonderen
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te verhalen die hem voorkomen. Het meest treft hem als
zijn schip bij Java is dat de vrouwen zich wasschen als zij
hun gevoeg gedaan hebben. Hij noemt dit een superstitie.
En ik heb ook in een ander reisverhaal van dien tijd gelezen
dat een aantal hollandsche zeelui bij een tempel kwamen, die
zij zien wilden, waarop men hun beduidde eerst hun voeten
te wasschen. Maar zij keken eerst hun voeten, en daarna
elkander aan, en zagen dan den tempel maar liever niet.
Latere reisverhalen, o. a. dat van den beschaafden Jacob
van Heemskerk, zijn rijker aan oordeelkundige opmerkingen
over oostersche volken en handel, zooals ook latere reizen
ordelijker en winstgevender zijn geweest. Maar de minder
gereglementeerde, de nog meer natuurlijke groeisels en spelingen
van waaglust en weetlust, van natuurlijke driften en natuurlijke beminnelijkheid, van onbewustheid en kinderlijke verwondering, zijn in dit eerste reisverhaal.
Toen na 2 1 / 2 jaar drie van de vier schepen met nauwelijks
een derde van de manschap waren teruggekeerd, werd in
Amsterdam een nieuwe compagnie voor de vaart op OostIndië opgericht, maar toen die haar vloot gereed had verbond
ze zich met de oude en de gezamenlijke vloot liep den I sten
Mei 15 98 onder Van Neck en Waerwyck in zee.
Het is de bedoeling niet van al de reizen verslag te doen.
De schepen van Van Neck die in Juli 1599 terugkwamen
waren de eerste die winst aanbrachten, en met klokgelui
en trompetgeschal werden ze ingehaald.
Maar toen meer maatschappijen werden opgericht en de
specerijen in Bantam duur werden, begonnen de rijkste en
oudste deelhebbers te verlangen naar een vereenigde geoktroyeerde Compagnie.
Door den invloed van Barnevelt is in 1602 die vereeniging
tot stand gebracht. Een derde Compagnie, de Nieuwe Brabantsche, waarvan Isaac Lemaire de ziel was, sloot zich aan
bij de twee vereenigden. Twee vereenigingen in Zeeland
sluiten zich bij elkander aan. En toen na langdurige beraadslaging overeenstemming tusschen Holland eu Zeeland

VAN DE NIEUWE BEURS.

203

verkregen was, was de Algemeene Geoktroyeerde 0.-Indische
Compagnie gesticht.
Hier is het de plaats over vrijheid en monopolie zooals
de vroegere tijd die begrepen heeft het een en ander aantevoeren. De zaak is dat de europeesche handelaar, tot op
deze eeuw, onder vrijheid iets anders heeft verstaan als wij.
Door de heele middeleeuwen gaat, zoodra er van handel
sprake is, éen kreet, die van Vrijheid. »In ende duer alle,
landen, steden ende plecken te zeylen, varen ende vlieten,
ende die zee ende stroomen te gebruycken mit al zulcke
goeden, waren ende coopmanscepen als him guetdunckt,
zonder yenichsins bedwonghen te zijn die tot eene bijzondere
plecke te moeten voeren off brengen" dat was de leus
van den middeleeuwschen, en zoo werd het uitgedrukt in de
taal van den amsterdamschen handelaar. »Wij hebben land
noch zand en moeten van den handel leven" heet het. En:
»onze leer is dat koopsteden wassen bij vrijheid te geven."
»Men zal" zegt dan ook tegen i 500 de Amsterdamsche
regeering : » Men zal niet bevinden dat er ooit een tol geheven is van schepen en goederen komende in het Marsdiep."
Marsdiep en Flie die toegang tot het Y gaven, moesten vrij
blijven voor elken handelaar.
En de heele geschiedenis van Amsterdam en zijn handel
is er dan ook een van aankoop van vrijheid van tol en lasten,
en geen grooter triumf vierden er de korenkoopers als toen
in 154.8 de Groote Raad van Mechelen uitspraak deed dat
het verlofgeld voor granen moest blijven afgeschaft.
Zelfs als tusschen twee landen, om welke geestelijke of
stoffelijke reden dan ook, oorlog was, dan was dit nog niet
een reden, vonden de Amsterdamsche regeerders, om den
handel te stremmen, die de voorwaarde was voor het leven
van allebei.
Geleerden en vrijhandelaars hebben zich dan ook meermalen, in onzen tijd, beroepen op die vrijheid, die onder de
Republiek de nationale politiek van Holland geworden was.
En met verbazing hebben zij gekonstateerd en met redenen
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van handels- en staatsmanswijsheid probeeren goed te maken
dat de grootste schepping van nederlandsch handelsvermogen
ten slotte het strengst doorgevoerde Monopolie van de heele
wereld geworden is.
Toch was, bij nauwer inzien, niets natuurlijker.
Het vrijhandelsstelsel van onzen tijd is het gevolg en de
toepassing van de vrijheid als staatsbeginsel.
Het vrijhandelsstelsel van de oude wereld was de afgedwongen uitzondering op het staatsbeginsel van onvrijheid.
Niet vrijheid had de handel vóór de Revolutie, maar
vrijheden. Heele reeksen van vrijheden, brief op brief die
zorgvuldig in de archieven van de steden bewaard werden,
gekocht of afgedwongen door geld, goede diensten of overmacht, -- die verzekerden den handel zijn recht zich uit te
breiden over Europa : daarmêe won hij langzamerhand op
het feudale stelsel het voordeel waar hij dat stelsel door
dooden zou.
Maar welke vrijheid was er in dit stelsel van onvrijheid
voor den koopman begeerlijker dan de vrijheid van uitsluiting
van anderen ? Een vrijheid die mededingers buitensloot, een
alleen-vrijheid, dat was wel het heerlijkste wat een handelaar
zich denken kon.
Daardoor was Lubeck dat met zijn archieven vol rechten
en voorrechten het heele Noorden en Noordwesten van
Europa beheerschte, zoo groot geweest. Daardoor kon de
Vereenigde O. I. Compagnie in Indië het handelslichaam
worden dat het werd.
Niet in den handel het eerst, maar in geloof en meening
werden de bizondere vrijheden tot de vrijheid die algemeen
zou zijn.
Nationaal werd in een land van kooplieden de verdraagzaamheid die tenminste niet naar de gedachten vroeg.
Nationaal kon Prins Willem die verdraagzaamheid noemen
die tenminste om het geloof geen kooplieden uit het land
weerde.
Het Protestantisme met zijn grootere ideëele vrijheid was
de eenige mogelijkheid voor een wereldhandel in het Oosten
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en Westen, die aan het verketterend Katholicisme van
Portugeezen en Spanjaarden niet was gelukt.
Het eerste artikel van het eerste kontrakt dat de eerste
hollandsche handelsvloot sloot met den Koning van Bantam,
luidde : »Ten eersten sal yeder syn Godt dienen na tgelove
hen Godt gegeven heeft, sonder den eenen den anderen te
haten, ofte eenighe oorsaecke te gheven, daer quxstie uyt
soude mogen rysen, dan sullen malcanderen in alle vruntschap aen wedersyden bejegenen ende de rest Godt bevelen,
die vant gelove ende gemoet rechter is ende syn sal." En
zonder deze bepaling zou de handel, zooals de Hollanders
dien begeerden, dan ook wel onmogelijk zijn geweest. Maar
ver was het er vandaan dat daarmee het staatsbeginsel van
vrijheid en volksregeering zou zijn genoemd.
Na als voor bleef in het nieuwere Europa het gezag van
de regeeringen uitgaan, en hetzij zij vorsten heetten of in
oligarchische republieken burgerlijke familiën waren, elke vrijheid bleef een gunst van het gezag.
In de I 7 de eeuw nog eens zien wij door de 0. I. Compagnie die vrijheid grootsch verwezenlijkt. De Regeering van
de Republiek --- Algemeene Staten en Barnevelt verleenen
oktrooi voor den handel op Indië aan één geprivilegeerde
maatschappij.
En de proef op de som van hoe deze I 7de eeuwsche handelsvrijheid in haar werkelijkheid moet begrepen worden, is
wel deze : dat op het eigen oogenblik dat tegenover Engeland Hugo de Groot in zijn Mare liberurn de algemeene vrijheid van de zee betoogde, waaraan Holland in Europa behoefte had, de kooplieden en schippers van de Compagnie
de engelsche schepen verjoegen uit den Archipel.
Het gezag van de Republiek had goede reden in Indië
graag éen Compagnie te zien. Niet was het het laag worden
van den peperprijs : dat konden de kooplui zelf desnoods wel
uitvechten. Maar een machtige strijdbare handelsvereeniging
in Indië, kon een wapen tegen Spanje zijn.
In het oktrooi dat den tosten Maart 1602 gegeven werd
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is het duidelijk uitgesproken, dat in Indië „fortressen en versekertheden mogten gebouwd en aldaer Gouverneurs, Officieren
van Justitie en volk van oorloge worden gesteld". Toen het
jaar daarop de vloot onder Steven van der Hagen uitvoer,
kreeg die in zijn berichtschrift de stellige order mede : „alle
offentie den Spaniaerts, Portugysen ende hare adherenten
aentedoen."
Hiermee was de alleen-handelaar in Indië tevens oorlogvoerende mogendheid en als gevolg van dien de Soeverein
over de ingeboren volken, die hij binnen twee eeuwen
-zou zijn.
Wat nu hun oorlog betreft met de Portugeezen, daarvoor
kwamen de Hollanders al op een heel gunstig oogenblik. De
inlandsche vorsten die wel graag met de vreemden handelden
maar niet graag hen in hun land zagen gevestigd, hadden
al te zeer den druk ondergaan van de portugeesche handelsplaats Malakka, dan dat zij niet met genoegen zien zouden
dat de Portugeezen verdreven werden door andere handelaars,
die niet in het bezit waren van een vestiging. Onomwonden
lieten de javaansche vorsten den eersten hollandschen schippers weten dat zij blij met hun komst waren. Even onomwonden hebben zij later te verstaan gegeven dat een vestiging hun het begin scheen van hun slavernij.
Na de eerste reis onder Cornelis Houtman bleek ook al
dat de macht van de Portugeezen in Indië onbeduidend was.
Maar dezelfde redenen waarom de Portugeezen niet te
vreezen waren maakten een andere natie gevaarlijker. Niet
alleen de Hollanders, ook de Engelschen waren welkom aan
de inlanders. Nadat de Compagnie gevestigd was werd het
zelfs wijze staatkunde voor den spaanschen koning andere
nationaliteiten op haar aan te jagen. En de inlanders zelf,
zoodra zij zagen dat de Compagnie geducht was, konden geen
voordeeliger spel spelen dan Engelschen en Hollanders te
begunstigen tegen over elkaar.
Het in toom houden dus van dit balanceerend inlandsch
vorstendom ; het verdrijven van de Engelschen, die telkens
weer, op hoop van er zich te nestelen, den archipel afzeilden ;
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dat waren meer dan het bestrijden van de Portugeezen de
krachtdaden, die de Compagnie moest bestaan.
Het moet gezegd worden, dat zij het de eerste jaren heel
onvoldoende deed. Het trekken van den specerijhandel van
de Molukken en den daartoe noodigen kleedenhandel op de
kust van Koromandel, als ook van den handel in chinesche
zijde en in den archipel verhandelbare waren, onder één
direktie, was niet mogelijk zoolang het bestuur, verdeeld over
verschillende vlootvoogden en verschillende direkteuren van
kantoren, zelf niet een eenheid was.
Duidelijk werd het dat twee dingen noodig waren ten
eerste het aanstellen van een gezagvoerder, die over al de
ondernemingen in den archipel goeverneur-generaal zou zijn;
ten tweede het aanwijzen en bezetten van wat toen een
generale rendez-vous genoemd werd, waarvan en waarheen
handels- en oorlogsvloot altijd konden uitgaan en terugkeeren
en waar het bestuur zijn zetel had.
Het eerste gebeurde in 16 o, toen Pieter Both benoemd werd
tot eersten goeverneur-generaal van Indië.
Het tweede vond acht jaar later plaats, toen Jan Pieterszoon
Coen besloot tot den bouw van een fort te Jacatra.
Deze vestiging, die de stichting inhield van het later zoo
genoemde Batavia, en den oorsprong van de nederlandsche
soevereiniteit over Indië, is de eenig-mogelijke gebeurtenis
die, op het derde groote Beursvenster, de derde periode van
het hollandsche handelsbestaan memorizeert.
Wonderlijk is het te zien, hoe niet door een besluit van
menschen, maar door de macht van bestaande toestanden en van
het wereldverkeer rondom hen de vestiging te Jacatra is gebeurd.
Niet in de eerste plaats op Jacatra, veel liever te Malakka,
daar dat niet ging, te Bantam, zouden de Hollanders zich
gevestigd hebben. Daar vooral mocht men den handel voor
de Engelschen niet vrijlaten. De chicanes van den rijksbestierder te Bantam, een hardnekkig door Coen volgehouden
strijd vol slimheid en brutaalheid, eindelijk losgebroken in
het uitmoorden van de loge te Japara en het plan van een
vermoorden van de Hollanders door heelIndië, noodzaakten
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Coen tot het versterken van Jacatra. Den 2 2sten October 16 i 8
nam hij er het besluit een fort te voltrekken met of zonder
verlof van den Jacatraanschen regent.
Dit was de daad waaruit al het verdere volgen moest.
En maar éen man was er die tot die daad en tot al het
verdere door zijn karakter, zijn ervaring en zijn toestand
scheen voorbeschikt, Jan Pieterszoon Coen.
Deze boekhouder-generaal en direkteur van de kantoren te
Bantam en Jacatra, door Pieter Both al aangeprezen als een
»persoon seer modest van leven, zedich, van goeder aert,
geen dronckaert, niet hoovaerdich, in raedt seer bequaem, int
stuck van de coopmanschap en boeckhouden hem wel verstaende," --- deze »stalen veer" die altijd weer rechtsprong, --deze bleek boven dat alles de held en de geboren soeverein
te zijn die in Indië noodig was.
Zelden leefde een sterfling die, onder schijn van koopman
en boekhouder, door daden en geschriften, meer van aanleg
een koning bleek.
Als men zijn brieven en memories leest is het of daar in
Indië een ander tooneel opengaat. Boven de kleingeestige
winstplannen van de hollandsche bewindhebbers smadelijk uit,
midden tusschen den verbitterdsten haat van Europeanen en den
krioelenden sluipmoord van de oosterschen, schrijdt onvervaard
deze begeesterde met zijn breede gebaar, zijn omspannenden
blik, zijn aanjagenden hartstocht en zijn koninklijken overwinningsdrang.
Er was een oogenblik dat de vrees voor zijn naam meer
deed in Indië dan al de macht van de Compagnie's schepen.
Niet Van den Broek, met de door Coen achtergelaten bezetting
in Jacatra, - Van den Broek die alleen door eigen bluf den
roem geusurpeerd heeft van met den strop om den hals de
belegerde Hollanders vermaand te hebben tot volhouden, hij.
die wel het tegendeel deed, maar Coen die met een
bloedend hart scheep ging, terwijl Engelschen en Javanen zijn
vestiging die hij liefhad omsingelden, Coen op zijn schepen
met den schrik voor zijn naam voor hem uit door den
archipel heeft er het nederlandsch gezag bewaard.
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Wat spreekt ' men van de wreedheid van dien hardvochtige.
Alsof er geen oogenblikken in het leven van de volken zijn
dat in den levenden hartstocht van één sterveling zich al het
levenswaardige koncentreert.
»Maer byaldien Alexander de Grote weder opstonde, wie
soude hem tegenstaen ? oft als UEdeler beleyt soo groot en
nobel worde als dat behoort en de Edele Compagnie seer
wel vermach, wie sal de Vereenichde Nederlanden alsdan
niet eeren om gerust en welich onder haer vleugelen te
schuylen, sweven en leven."
Hij, die dat schreef aan zijn lastgevers, hij die werkelijk
zag dat zijn daad van de vestiging van Batavia de hoofdstad
schiep voor een wereldrijk en een emporium voor den wereldhandel dat hij zich onder leiding als de zijne droomen kon
grooter te worden dan het onder bekrompen wanbestuur ooit
worden zou, hij die zoo in daad en bewustheid als een tweede
Alexander de Groote zich voelde staan op de grens tusschen
twee werelden, hij had niet kleingeestig zich af te vragen of
het leven dat zich in al zijn daden uitgoot, door een enkele
van die daden werd geschaad of gebaat.
Het gevolg van die vestiging in het midden van Java is
geweest het hollandsch middelaarschap tusschen al Java's
vorsten. Daaruit volgde, met onafwijsbare logica, hollandsche
soevereiniteit. Tot een daad zoo gevolgenrijk als deze, zijn van
alle tijden maar twee of drie Nederlanders in staat geweest.
Vier gestalten maken zich los uit dien tijd die als de derde
en grootste het grootst verheerlijkt dient. Man van de idee
Hugo Grotius die door zijn Mare liberum het hooge woord
sprak dat toen een geloochend paskwil mocht zijn, maar de
waarheid zou worden van een nieuweren tijd. Man van
statengronding en staatsbeleid, Oldenbarnevelt, de burger die
onder de vorsten van Europa de wijste was, en die op grond
van die tijdelijke wijsheid de schepper werd van de OostIndische Compagnie. Vorst en veldheer, van wiens naam
alsof hij koning was, de vorsten van Java bericht vroegen,
wiens Wilhelmus van Nassouwen uit de koperen trompetten
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op de kust van Java hun land in klonk, tot wien zij gezanten zonden om vrede en vriendschap, Maurits, stadhouder
van de Republiek. Koopman en vestiger van een wereldrijk
eindelijk dat hij grooter zag in zijn droom maar groot vestigde door zijn daden, Jan Pieterszoon Coen.
Deze vier, wil het mij voorkomen, mogen in levensgroote
gestalte aan de Nieuwe Beurs niet worden gemist.

BESLUIT.
Het is hier niet de plaats te verhalen hoe de Engelschen
uit den archipel verdrongen op de kust van Bengalen zich
vestigden en van daaruit dat wereldrijk gesticht hebben dat
van de heele aarde de markt van Engeland maken en den
hollandschen handel zoo veelmaal overtreffen zou. Het was
wel niet mogelijk zonder dien nieuwen faktor die Holland
ontbeerde, een door de zee beschermd, omspoeld en afgezonderd rijk in Europa dat in zichzelf rijk en krachtig genoeg
was voor een die markt gedurig voedende nijverheid. Engelands nijverheid en Engelands zeemacht waren de voorwaarden
waaronder zijn handel ontstond.
Maar ook, met dien handel komen wij al in een andere
wereld dan waarin wij bij ons overzicht zijn geweest.
De heele richting van de ontwikkeling van het zich beschavend Europa was, al die eeuwen, door de kracht van
de persoonlijkheid te midden van algemeene onvrijheid.
Hierarchie in de kerk, feudaliteit in den staat, oligarchie in
de steden, gilden in het bedrijf, privilegie voor den handel
en monopolie waar het mogelijk was waren de heele middeleeuwen door, en gedurende den nieuweren tijd tot de Fransche
Revolutie, openbaringen van diezelfde wet. Toch schijnt nu
voor ons, die de mogelijkheid van een andere orde beginnen
gewaar te worden, die richting de meest averechtsche die
men bedenken kan. De Handel, die ons niets anders lijkt dan
onderdeel van een voedingswijs van de menschheid, stelselmatig in handen van enkele bevoorrechte persoonlijkheden. De
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voeding van het geheel zich bewerkstelligend door middel van
enkelen wier eerste bedoeling is de overvoeding van zich zelf. Kon
wel, vragen we, iets meer averechts bedacht worden. Maar
de orde waarin zich een menschheid ontwikkelt is niet iets
waar men meê twisten kan. Alleen, nu die menschheid ontwikkeld is, nu die orde schijnt afgeloopen, nu kan men aan
dat averechts-schijnende van het verleden zich versterken in
het beter inzicht van nu. Neen, natuurlijk, zeggen we, niet
door zichzelf bevoorrechtende enkelingen, maar door zijn
eigen, van zichzelf uitgaande, door zichzelf geschapen organen
moet de menschheid gevoed worden. Het moge waar zijn
dat voor de menschheid tot het begrip van zichzelf, van zichzelf als een geheel gestegen was, de voeding van het geheel
door het geheel ondenkbaar was, nu zij tot dat besef gekomen is, is ze dat niet.
Het Mare liberum, eensdeels een nationale strijd om de
zee met Engeland, is om zijn algemeenheid tevens de formuleering van een algemeen recht van de menschheid op
zee èn aarde, die in onzen tijd als zoodanig begrepen is.
Het vrijhandelsstelsel van deze eeuw, door Engeland in de
zekerheid van zijn almacht over de wereldmarkt aangegaan,
was in zijn algemeene aansluiting aan die natuurlijke denkbeelden van een vrije menschheid, een winst die niet kan
verloren gaan.
Handel en nijverheid zooals zij met de vrijheidsdenkbeelden
van het nieuwe Europa zijn opgekomen, beduidden in de
vroegste plaats handel en nijverheid gedreven door de rijksten
en machtigsten, maar juist door hun verwantschap met
die denkbeelden tevens een arbeid en een verkeer waarin ook
de onvrijheid van zwakken en armen niet meer zouden bestaan.
De zekerheid van deze geestelijke keerzij, is dan ook de heele
eeuw door, door dichters, ekonomen en staatkundigen ingezien.
Dichters die als hoeders van de geestelijke waarheden in
hun reinste algemeenheid den vloek niet verdroegen van de
bizondere tegenstrijdigheid. Ekonomen die de wetten van
de maatschappij ontledend ze in tegenspraak zagen met werkelijke toestanden. Staatslieden die bij het tot stand brengen
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van noodzakelijke hervormingen, op grond van hun beginsel
de mogelijkheid voorzagen van nieuwe noodzakelijkheid.
Shelley, in het begin van de eeuw, en dronken van zijn
Ode to Liberty, las in de eeuwige klaarheid van zijn idee
den leugen van de tijdelijke stelsels, waarin nijverheid en
staathuishoudkunde een wereld verheerlijkten, waarin de rijke
rijker, de arme armer werd. Ricardo, Marx daarna met zegevierende juistheid, toonden aan dat persoonlijke winst niet
worden kan dan uit persoonlijke schade. Hier heeft de staatsman die het meest door zijn partij geëerd wordt, Thorbecke,
in i 844 al uitgesproken dat de ekonomische toestanden zich
bewegende om kapitaal en erfrecht, lijnrecht inloopen tegen
de staatkundige van : één vrije menschheid en maatschappij.
Ook de handel, ook de nijverheid zal vrij worden en de
ééne menschheid zal door zelf-geschapen organen zich voeden
op de ééne, haar -zelf voedende wijs. Dat zegt dat de handel,
wat wij er onder gekend hebben, voorbij zal gaan. Maar,
zooals alles, ook hij zal geweken zijn voor zijn meerdere.
En als dan een nieuw, vrij geslacht den tempel zien zal dien
wij der dan-vreemde Godheid hebben opgericht, en in de
vensters en op de muren de groote daden lezen en de helden
zien die ze gedaan hebben, dan zullen zij misschien met
weemoed en zeker met eerbiedige bewondering, bij het verheerlijken van wat hun eigen tijd grooters heeft, den dooden
vijand gedenken die door zin grootheid dien tijd mogelijk
heeft gemaakt.

Gedwongen Winkelneringen Huis-industrie
in Noord-Brabant
DOOR

Is. P. DE VOOYS.

(Vervolg.)
Waar ik eenige feiten en opmerkingen over die toestanden
wil gaan neerschrijven stel ik mij allereerst tot plicht een
achtergrond te beschrijven, waartegen ieder de Truckvornien
kan zien afsteken. Om de ware ontzetting te gevoelen dat
zoo iets in onze eeuw bestaat, en natuurlijk gevonden wordt
(want ook dit laatste is verschrikkelijk), moet men zich de
realiteit van een armelijke huisindustrie voor oogen stellen.
Het klinkt zoo idyllisch, dat de werkman bij vrouw en kinderen blijft, dat hij meester blijft over den eigen tijd, dat
hij zijn stukje grond om zijn landelijk huisje kan bebouwen,
en in de oudsvaderlijke tevredenheid zijn sober ingericht leven
meer geniet dan de ontevreden stadsarbeider, maar o, die
vreeselijke realiteit.
Ine landstreek is, voor zoover beneden de Langstraat betreft,
schilderachtige heigrond met hier en daar boschaanplanting,
en ook de Langstraat die de ruwe grens vormt van de
zandstreek naar de uitgestrekte weiden, biedt menig frisch en
bekoorlijk landschap. Overal ligt in de natuur die kalme
vrede, welke toch de geheele provincie Noord-Brabant kenmerkt. En in die streken groote weiden, hier en daar bouwland en moestuinen. De Langstraat zelf, door aardrijkskundige
schoolboekjes reeds genoeg gekenmerkt, is de aaneenrijging
van dorpen, waar de huizen zich om de kerkcentra meer op
een hopen, doch ten _ zuiden een verspreid liggen van de kleine
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en bijna altijd lage, dikwijls zeer schilderachtige hutjes. Het
contrast van deze natuur met het maatschappelijk organisme
van menschen die hier leven, deed mij eens het volgend sonnet
maken, dat ik hier ter beschrijving van den toestand geef:
De roode daken liggen stil en laag
Met groen van moestuin in het golvend zand
Van hei, die eenzaam bloeit, en aan den rand
Der sparrebosschen vredig
maar ik waag
Te spreken van de menschen in dat land,
Die in hun huisjes werken lang, en plaag
Is hun de arbeid, want geen toekomstvraag
Brengt licht of hoop. Een zware sterke band
Van armoe trekt en houdt hun leven neer;
Zoo, zonder uitzicht, zijn ze wel tevreden
Als week aan week er brood is, en ik leer
Van hen berusting ; doch mijn hart roept wee, de
Verfoeib're menschen, die met wreed begeer
Naar geld gaan woek'ren op dez' arme vrede.
Men moet al zeer buiten den tijd en buiten eenigen socialen
gedachtenkring zich bewegen, om zich niet bewust te zijn
van 't groote hygiënische gewicht dat het »woningvraagstuk"
heeft. Hoewel een belangrijke richting de oplossing juist zoekt
in 't voordeel van 't platte land boven de steden, en vooral
boven de groote steden, door de arbeidersbevolking buiten
de groote fabriekscentra te verspreiden, kan men toch den
achterlijken bouw van het primitieve platte land niet voorbij
zien, en vooral waar de bonen zoo buitengewoon laag worden, dat geen belangrijke huur kan betaald worden, treft men
hutjes aan, die weinig gezelligheid kunnen aanbieden. En
toch moeten deze woningen niet alleen voor tijdelijke rust
dienen, maar zijn ze werkplaats tevens, dat wil zeggen, de
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kleine muffe lokaliteiten omsluiten bijna het geheele leven van
geboorte tot stervensuur van den huisarbeider. i)
Doch de woning is nog het minste kwaad der huisindustrie;
welk lokaal toch heeft eenige aantrekkelijkheid, indien er
bittere armoe in heerscht?
Om niet in algemeene veroordeeling van de huisindustrie
te blijven, wil ik twee uitersten beschrijven, hoe de gezinnen
der schoenmakers leven. Ik kan hierbij slechts een indruk
geven, zooals ik dien ontving, met een opgave van het loon,
want een budget van uitgaven zou meerdere studie vereischen
dan ik er aan kon besteden, en zou ook niet dan gepaard
met groote moeilijkheden op te maken zijn.
Ik zal beginnen met het geval der grootste ellende, dat ik
aantrof, en zoo getrouw mogelijk het bezoek en mijn indrukken weergeven.
Door de buitendeur trad ik binnen in een kamer, die bijna
leeg was. Boven een soort schoorsteenlijst, een plankje in
den muur, hing een godsdienstig plaatje. Een potkachel, een
tafel en een stoel waren het eenig meubilair op den roodplavuizen vloer. Aan een wand scheen een bedstede te zijn,
terwijl een deur mij binnenbracht in een klein kamertje,
zoo mogelijk nog vuiler dan het eerste. Hier zat voor een
zijraam aan een oud piktafeltje een klein ouwelijk mannetje,
dat met een vreemden lach om den mond mijn binnenkomst
begroette, en tegenover hem een kleine jongen. Op het
tafeltje stond over dag een brandend petroleumlampje, walmend hoog opgedraaid om zijn dienst bij het werk te kunnen
verleenen. De man droeg een koperen bril met draadjes
gerepareerd, die hem laag op den neus hing. Om het kleine
tafeltje lagen drie kinderen over den vloer te rollen, terwijl
op een ouden wankeligen stoel eene doodsbleeke vrouw met
vuilverwarde haren en bevende handen aan geel goed zuchtend zat te werken. De achterwand gaf een geopende bedstede te zien met grijsachtige lakens over stroo, waar een
oud vrouwtje eenige orde in trachtte te brengen. Alles was
i) Billijkheid eischt het streven te vermelden als dat van de Vincentius ver•
eeniging te Dongen, die verbouwingen finantieel steunt.
15
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vuil, en de opgelapte stoelen waren met het meubilair van
het woonvertrek zeker het overschot van wat het pandjeshuis
had opgeslikt.
Dit gezin had een wekelijksch inkomen van /4.— L f 5. ,
waarvan dus 6 of 7 monden moesten worden opengehouden.
Op mijn vraag of de vrouw ziek was antwoordde het mannetje mij met een zelfde soort lach als waarmee hij mijn
binnenkomen begroette, dat zij pas was bevallen, en bij
mijn heengaan werd mij door 't oude vrouwtje in de bedstede van 't voorvertrek een klein gezichtje tusschen lompen
getoond. Ik durfde niet in gedachte dit kind een welkom
toe te wenschen. Dat kleine mannetje werkt op zijn krukje
in de vuile lucht van slaap en walm geheele lange dagen om
Zaterdags of een anderen dag naar den winkel te trekken,
waar de winkelierster van achter de toonbank hem toesnauwt
en hij behalve winkelwaren f i .—à f2.— in specie meeneemt.
Dan gebeurt het dat hij met rammelende guldens voorbij een
herberg gaat, waar het binnen netjes is, en dat de verleiding
hem te sterk is.
En op zoo'n gezin woekert de winkelnering.
Maar nu een ander voorbeeld,. niet als dit gezin in de ongunstige omstandigheid van één eigenlijken kostwinner en
veel kleine kinderen.
Een levendige man van bij de zestig zat met drie volwassen
zoons aan de piktafel in een net klein kamertje aan straat.
Zij waren goed in de kleeren, en de oude man met de
flinke huismoeder toonden met genoegen de huiskamer waar
een zware eiken kast met versieringen prijkte, de keuken
waar een dochter met bloote armen bij de waskuip stond, en
daarachter een tuintje met eigen gekweekte bloemen, dahlias
en zonnebloemen, en waar de boonen en aardappels getuigden
van flinke zorg.
Hier, waar de huismoeder het kleine huisje tot een werkelijk zeldzaam voorbeeld van netheid deed zijn, en waar dan
ook niet van den eenen dag in den ander geleefd werd, kon
ik iets vernemen van de ontzettende krachtsinspanning om
door hard werken zoo te kunnen blijven. Met veel moeite
—
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werd een wekelijksch inkomen van f 20.-- bereikt (vier
kostwinners à f 5. ) doch zoowel door den sterken aandrang
van vier winkels waar vader en zoons werkten, als door de
voortdurende zorg tot zuinigheid der moeder, was hier één
klacht over de ellende der gedwongen winkelnering.
Van sparen was echter geen mogelijkheid en de spraakzame man wiens hart veroverd was door de belangstelling
èn in zijn tuin, èn in de gedwongen winkelnering, vertelde
hieromtrent, dat een heer wien hij geld ter leen kwam vragen
hein aanraadde een potje te maken voor de belasting. Hij
had hierop geantwoord : » als ik voor alle dingen, die bij een
gewone rekening er niet af zouden kunnen een potje moest
maken zou ik er heel wat noodig hebben, want geld overis er nooit, doch als het er zijn moet voor kleeding of wat
ook, dan moet het er wel afgenomen worden." Dit was geen
oppervlakkige redenatie, maar in dit welvarendste gezin, dat
ik bezocht, was het een waarheid. En wel moest het iedereen treffen, zoo'n flinke man, die een lang leven van hard
werken achter den rug had, te hooren betreuren hoe de
illusie van zijn leven, om eens zijn lievelingstuintje, en 't
huisje, zijn eigendom te noemen, geheel verbroken was.
Want weldra konden de zoons vertrekken naar een eigen
gezin, en hij ging in zijn werk reeds zoo terug, minder wat
degelijk, dan wel wat vlug werk betrof, dat de inkomsten
zouden gaan dalen, het huisje zou moeten worden verlaten;
en wat dan ? Op dit gezin en op alle die tusschen de
twee geschetste uitersten zich bevinden woekert de winkelnering. Ik zou in de verleiding komen nog meer te beschrijven van de huishoudens der schoenmakers, waar beurtelings het onrecht van den - woeker op eerlijken arbeid of de
diepe verwezenheid van armoe treft.
Er zijn natuurlijk ook schoenmakers die vooruitkomen in
de wereld door zeldzame gelukkige levensomstandigheden, dat
geen jeneverfiesch, ziekte of nieuwe wereldburger een kleine
besparing komt vernietigen, dat deze, goed en gelukkig beheerd, vergroot, totdat de man baas kan zijn, en op gemakkelijker wijze kan leven.
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Laat echter niemand vragen naar de eerlijke eigen verdiensten, waardoor dit bij het meerendeel
de goede
uitzonderingen gerespecteerd is geschied, want waar een
kracht noodig is om het hoogteverschil tusschen bezitloozen
en bezitters te doorstijgen, is er ook een weerstand noodig
in de omgeving van den stijger, en hoe weinig druk kan
zoo'n omgeving als in de schoenmakerij bestaat, verdragen.
Van rijk worden is er echter geen sprake meer, want de
druk op de huiswerkers uitgeoefend is slechts de voortplanting van dien, welke de maatschappij op de vertegenwoordigers der industrie, n.l. op de bazen uitoefent.
De klachten zooals men die reeds verscheidene jaren heeft
kunnen lezen in de verslagen der Kamer van Koophandel
te Waalwijk zijn werkelijk niet ongegrond, voor zoover zij
betrekking hebben op de lage markt hunner producten.
Alhoewel de bazen de concurrentie kunnen volhouden door
de bijzonder lage bonen, zijn deze toch van dien aard, dat
elke daling der prijzen voor een groot deel door den
baas zelf gedragen moet worden, en hem dikwijls dwingt
den winkel te verscherpen, om toch aan een eigen inkomen
te geraken. Zoo wordt door de enkele niet winkelende
bazen, weleens beweerd, dat hunne eoncurrenten-winkeliers
de schoenen zonder winst verkoopen, daar zij door middel
van hun winkel toch f o.5 o a f i , per week en per knecht
verdienen, en dus als zij van zo tot loo knechts hebben, over
een aardig wekelijksch inkomen kunnen beschikken.
Een groote moeilijkheid voor de bazen, die meestal met
weinig kapitaal werken, is de geregelde loonsbetaling tegenover het z. g. magazijnmaken in den winter, en het crediet
dat zij aan hunne klanten moeten verleenen.
Zoo wordt in 't laatste verslag over i 896 der Kamer van
Koophandel te Waalwijk geklaagd over de weinig loffelijke
practijken in zake betaling der Hollandsche schoenwinkeliers.
Een zeer geschikt middel om hier te gemoet te komen
biedt de winkel, daar zonder geldelijke verliezen van rente
voor kapitaalsopneming de winkelier een kapitaal aan winkelwaren op crediet bij de grossiers kan nemen.
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Mochten deze zich al voor het crediet door hoogere prijzen
trachten schadeloos te stellen, dan wordt dit toch door den
werkman gedragen, die deze prijzen met nog een betamelijken
of onbetamelijken winst moet betalen.
De winkel is dus voor de bazen een middel om het
drijfskapitaal te verminderen, renteverliezen te ontgaan, en
tevens een geschikt bijzaakje om zich van een inkomen te
verzekeren.
Zoowel bij knechts als bij bazen is het kwijnen der handindustrie duidelijk, en zooals een ziek lichaam de ware voedingsbodem voor allerlei kiemen van besmetting is, zoo woekert in
deze ondergaande nijverheid Truck in bijna den ergerlijksten
vorm die men zich kan denken.
Ik verwijs hier naar de feiten zooals de inspecteur van
den arbeid in Breda, dr. H. F. Kuyper, in het verslag over
1 895 en 1 896, op de pag. 5 2 tot 56 zoo uitvoerig mededeelt.
Uit dit verslag blijkt ook duidelijk hoe men zich in de streken
bewust is van het kwaad. Deze bewustheid betreft echter
niet den vorm van de winkels, die dan ook evenals bijna alle
vormen van Truck te excuseeren is, maar wel de schandelijke
opdrijving der prijzen, die voor 't gewone rechtsgevoel, dat
zich niet verheft boven gewoonte-vormen, reeds een gruwel
en inderdaad een schandelijke woeker op de misdeelden der
maatschappij is. Dat men zich echter van kwaad bewust
is, geeft het verslag zoo duidelijk aan, waar het de tactiek
der bazen om de ware loonsverhouding te verbergen geheel
bloot legt. En dit is opmerkelijk in de streken, waar winkelnering zoo lang als dwang bestaat, zelfs zoo geheel een
gewoonte is geworden, dat de werklieden het bestaan er
van even stellig achten als van aarde of hemel, en alle hoop
op verbetering hebben opgegeven. Doch ook dit weer is
karakteristiek voor de toestanden, omdat het duidelijk voor
oogen stelt hoe laag loon, armoe, slechte gezondheid samengaan met laag peil van ontwikkeling, van moreelen moed
en daardoor van zedelijkheid. Bij dit alles kan men nog
meer rampen voegen als die van 't drankmisbruik, omdat bij
een snellen neergang van de menschwaarde alle verderf bren-
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gende machten zich snel ontwikkelen, zooals in het menschelijk lichaam de physieke ontbinding met groote snelheid begint te vernielen, noodra de laatste adem is uitgeblazen.
Zonder eenige medische gegevens, maar alleen door eigen
uiterlijke en daardoor zeker oppervlakkige, en door eigen
treurige stemming, pessimistische waarneming, zou ik over de
schoenmakers als uiterlijke menschverschijning willen opmerken, dat de physieke toestand bijna even beklagenswaardig
is als de sociale. Lage en smalle voorhoofden, diep liggende
oogen, gebogen ruggen en magere smalle gestalten, die men
bij een gewone wandeling door de schoenmakerij reeds dadelijk
opmerkt, geven den indruk van een laag physiek peil. Geen
wonder ook, indien men bedenkt, dat de kleine hokjes in de
armoedige huisjes (er zijn er minder dan 2 meter hoog) met
slaap- en etenslucht, met slecht lichtgevend walmende lampjes,
helaas dikwijls slecht gereinigd, soms in den winter slecht
verwarmd, geen plaatsen zijn waar een mensch meer dan
twaalf uur per dag behoorde te werken. Bedenkt men verder,
dat de houding van den schoenmaker bij zijn werk voorover
gebogen is op zijn kruk bij de lage (ongeveer 6o cm. hooge)
piktafel, dus niet zeer gezond en dat van geslacht op geslacht het vak met aanhangsels overgeërfd wordt, dat de alcohol weinig weerstand vindt bij de geestelijk verarmden en
groote verwoestingen aanricht in vele vermoeide lichamen,
dan begrijpt men, dat de mannen met het »bepikte schootsvel" weinig landelijke gezondheid kunnen vertoonen, hoe uitstekend de streek hygiënisch ook zij.
Dat alles maakt het mogelijk, dat er onder de schoenmakers
een berusting heerscht wier wezen geen bewuste lijdzaamheid
is, doch een versuftheid, omdat hun elke uitweg afgesloten
schijnt. Want dat er geklaagd wordt, dat er verlangd wordt,
soms wanhopig verlangd naar een uitweg en dat het geen
gezonde tevredenheid is die Noord-Brabant tot een sociaal
kalme provincie maakt, kan men duidelijk lezen in 't genoemde verslag var' den inspecteur van den arbeid Dr. H. F.
Kuyper, en zal ook aan ieder blijken die de schuwheid der
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berustende arbeiders in hunne eigen woning heeft overwonnen
en hun tong heeft weten los te maken.
De nadeelen, zooals men die bij een dergelijk gesprek
zon kunnen vernemen, zijn kategorisch als volgt op te sommen:
i °. dat de gedwongen winkelprijzen van i o tot zelfs 5 o pCt.
hooger zijn dan de gewone prijzen, zoodat bij een vertering
van 2 / 3 van het verdiende loon, de feitelijke loonskorting
van 6 tot 30 pCt. bedraagt.
2'. dat het uit te geven werk niet geregeld wordt naar de
bekwaamheid van den werkman, maar naar de vertering,
die hij in den winkel maakt, zoodat werk waaraan weinig te
verdienen valt, omdat het weinig bekwaamheid vordert, (als
b.v. pantoffels) aan een klein of zuinig gezin, duurder werk
daarentegen aan verkwistenden wordt gegeven.
30• dat bovendien dit uittegeven werk een scherp wapen
blijft in handen van den baas om het loon willekeurig te
veranderen en dwang uit te oefenen.
4° . dat door toepassing van het voorgenoemde ijver en lust
in goed werk gedood wordt en vlug werken met veel koopen, dus roekeloos leven, 't beste middel is om redelijk te
bestaan.
50.
dat de hebzucht der bazen, maar vooral van vrouwen
of dochters die den winkel besturen, oorzaak is van een
hinderlijk soort toezicht op 't huishouden.
6°. dat door tijdelijke armoe of ziekte een schuld gevormd
wordt, die onder den schijn van hulp onder risico, de macht
van den baas eerst voor goed vestigt.
7°. dat de schoenmaker op die wijze letterlijk in alles afhankelijk wordt, en overgeleverd is aan willekeur van de
bazen, wier machtsbetoon wel eens aan liefde en welwillendheid te kort schiet.
Zoo ongeveer zijn de klachten, waarvoor weer het inspecteursverslag voldoende bewijzen geeft.
Meer algemeen en meer onder invloed van de beschouwing,
die ik vooraf deed gaan, zou ik het groote nadeel van de
tegenwoordige werkers in de schoenmakerij willen beschrijven
als volgt:
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De gedwongen winkelnering als een oud gebruik. gekoppeld
aan de lage bonen is oorzaak dat een ten doode opgschreven
industrie in 't leven wordt gehouden ten koste van gezondheid, vakbekwaamheid en standsenergie van 3 à 4000 werklieden.
Ten slotte wensch ik in 't kort de middelen ter verbetering
te overzien.
. Het scheen mij van gewicht juist voor de keuze uit deze
middelen het ware verband van truck zoo uitgebreid als in
de schoenmakerij, met de zwakke positie dier industrie op
te sporen, daar nu direct duidelijk kan zijn hoe middelen,
welke oppervlakkig zeer voor de hand liggen, onpractisch
zouden blijken te zijn.
Achtereenvolgens wil ik bespreken als in klimmende waarde:
a. protectie.
b. wettelijke regeling.
c. coöperatie en vakvereeniging.
Bij protectie wil ik onderscheid maken tusschen gedeeltelijke bescherming en een compleet protectionisme.
Dat ik wensch te onderzoeken wat bescherming zou kunnen
doen, vindt zijn reden voornamelijk in de bijna algemeene
meening onder de schoenmakersbazen, dat dit middel zoowel
industrie als knechts betere tijden zou bezorgen, en daarmee
de scherpe woeker en dwang als van zelf zouden verminderen
om zeer dragelijk te worden.
Het heeft een zeer goeden grond te zoeken naar een versterking der industrie, indien het vele slechte uit hare zwakheid voortkwam, of daaraan zijn kracht ontleende. Want ik
wensch hier wel te wijzen op de onmogelijkheid om de bazen,
door eenig betoog over moraliteit en menschenliefde, noch
door eenige bedreiging met wraak van den miskenden tijdgeest tot sociale verbetering, er toe te brengen hunnen winkeldwang af te schaffen, indien dit hun brood is. Want hoewel
de eisch aan een Christen redelijk zou zijn, niet te parasiteeren
op armere medemenschen, maar liever zelf den noodlottigen
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winkel te verlaten om op eerlijker wijze brood te verdienen,
zoo is toch onze maatschappij van vrije individuen ver genoeg
van eene christelijke gemeenschap verwijderd, dat er weinigen
gevonden worden, die hun materieel bestaan geheel zullen
opofferen voor een principe. De knechts van den winkelier
zullen toch slechts ruilen van baas, indien één zijn winkel en
daarmee dikwijls zijn zaak wil opgeven, en om beter mensch
te zijn dan de omgeving moet diezelfde omgeving iemand
dweeper noemen, nu weet ieder dat dit type zeldzaam is.
Slechts één tegenwerping kan ik mij hierbij denken, dat er
namelijk schoenmakersbazen bestaan, die zonder winkel en
en daarom met goede knechts werken. Dit is inderdaad zoo,
doch hun aantal zoowel als het aantal der knechts van elk
is gering. Zij zijn meestal zelf uitstekend vakman, en de
geringe vraag naar goede qualiteiten is daarom nog voldoende
hun, hoewel karig, brood te verschaffen. Hierdoor staan zij
eigenlijk buiten de industrie der winkeliers-bazen, die op
andere wijze werken, andere producten leveren, en met wie
zij slechts zijdelings concurreeren, zoodat zij evenals elk ander
schoenmaker buiten de provincie Brabant, in het betoog slechts
dan een plaats kunnen vinden, als de belangen van het goede
handwerk worden besproken.
Men zal moeten toegeven dat een versterking der industrie
een redelijke eisch is voor elke verbetering der positie van
de schoenmakers.
Nu behoeft het geen lange betoogen om te begrijpen dat
protectie, dus verhooging der prijzen, een versterking kan
bewerken in welke mate men slechts wil en voor menschen,
die gewoon zijn op eigen belangen sterk te kijken, is protectie,
afgezien van de waarde als stelsel, een heerlijkheid als het
hun te pas komt.
De partieele protectionisten, die ik zeker niet slecht zal
beoordeelen in den persoon van Mr. Pijnappel, zooals deze zijn
opinie's weergeeft in de heldere en duidelijke brochure Arbeid en Bescherming, stellen dezen eisch aan elke industrie
die om bescherming vraagt : dat zij een toekomst heeft, daar
zij slechts bescherming wenschen te geven aan nieuwe indu-

224

GEDWONGEN WINKELNERING

strieën, die zonder deze niet konden ontstaan, en aan bestaande
voor wie bescherming als een geneesmiddel kan werken, terwijl de mate van bescherming slechts door dit beginsel mag
bepaald worden : dat de industrieën sterk zich ontwikkelen en
nooit in een monopolie verslappen.
De bescherming, die zij aan de schoenenhuisdustrie zouden
kunnen beloven, behoeft wel geen discussie, daar ieder duidelijk zou inzien dat protectie, hoe gering ook, een groot saldo
zou geven aan de reeds nu floreerende fabrieken, die door
uitbreiding toch de huisindustrie, tot wier hulp bescherming
noodig was, zouden dood concureeren. Zij zouden dan ook
nooit tot bescherming kunnen besluiten.
Hetzelfde bezwaar zou natuurlijk knnnen gelden voor de
protectionisten pur sang, doch voor hen zou het voorgaand
argument, dat protectie de geprotegeerden zou vermoorden,
weinig kracht hebben. Zij toch zouden er niet tegen opzien,
een reeds floreerende fabriek protectie te geven, indien hun
toovermiddel het inderdaad goede en in de ontwikkeling
noodzakelijke resultaat zou hebben, dat de omvorming van
huisindustrie tot fabriek snel zou geschieden.
Beseft men echter dat dit middel niets minder eischt dan
dat alle Nederlandsche schoenconsumenten, dat is bijna ook
alle Nederlandsche werklieden, bijdragen bijeenbrengen om
de eigenaars 'van stoomschoenfabrieken te fortuneeren, dan
wordt de wenschelijkheid van protectie toch al zeer dubieus.
Het tweede middel tot verbetering is een wettelijke regeling
die zoo goed mogelijk Truck moet verbieden. Met voorbeelden van de omliggende landen ligt dit zeer voor de hand,
en zonder zich juridieke vragen te stellen is niets gemakkelijker dan te zeggen : »verbiedt het."
De juridische eisch is echter : verbiedt het zoo, dat overtreding niet straffeloos kan geschieden.
Om dezen eisch nader te bespreken, dient men zich tevoren goed in te lichten over de burgerrechtelijke verhouding
van baas en knecht en over de grens tot waar de beperking
van de individueele vrijheid in ons land kan gaan.
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Het arbeidscontract is in ons burgerlijk wetboek zeer misdeeld met de tamelijk onduidelijke en weinig regelende artikelen 1637-1639.
Hierin is geen spoor te ontdekken van een opvatting dat
het arbeidscontract niet een verbintenis tusschen twee gelijke
partijen is, maar meestal eene verbintenis onder eenen min of
meer sterken oeconomischen dwang, dus ook niets dat den
zwakkeren contractant beschermt.
Neemt men echter al aan, dat een werkman kan procedeeren, practisch, dat is in den regel, kan hij dit niet, omdat
hij geen honger kan lijden. De bescherming van den arbeider moet dan ook niet burgerrechtelijk maar strafrechterlijk
geschieden, of met andere woorden, ieder die misbruik maakt
van de ceconomische macht over zijne ondergeschikten, moet zich
voor den strafrechter te verantwoorden hebben. Van dit
standpunt moet elke truckwet uitgaan, wil eenige werkelijke
verbetering mogelijk zijn.
Waar echter straf bedreigd wordt, moet het verbod redelijk
zijn en moet elke toepassing welke ook, in 't bijzonder rechtvaardiging vinden voor het publieke rechtsgevoel en kan niet
volstaan worden met een beroep op het goede doel dat het
verbod in 't algemeen beoogde.
Het moet niet mogelijk zijn, dat er ooit iemand gestraft
wordt voor een daad, die zooal geen goedkeuring, dan toch
geen afkeuring verdient. Maar bovendien mag nooit het wettelijk verbod een onbillijke belemmering zijn op een eerlijke
wijze brood te verdienen.
Juist bij een verbod van Truck is hiervoor groot gevaar,
daar toch de vorm meestal én goed èn kwaad kan omvatten.
Hoe zal nu een verbod dat toch alleen den vorm vindt om
aan te grijpen, het goede laten bestaan, en 't kwade treffen,
zonder iets van 't kwade ter wille van 't andere te sparen,
of omgekeerd iets van 't goede ter wille der uitroeiing van
Truck op te offeren. In de practijk komen dan ook bij een
Truckwet groote bezwaren te voorschijn, die wel onoverkomelijk schijnen.
De twee eischen : eenerzijds een volledig verbod, anderzijds
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een sparen van 't goede, een ruimte laten voor nuttige en
noodige instellingen, zijn niet als twee evenwijdige lijnen, die
iets daartusschen begrenzen, maar ze schijnen als twee rakende
of geheel uit elkaar liggende cirkels, die niets binnen hunne
grenzen gemeen hebben. Misschien kunnen in de practijk deze
eischen even over elkaar reiken en daar zou terrein zijn waar
nut was te stichten.
Toch is het moeilijk, indien men bedenkt hoe vele kleine
werkgevers zonder slecht te zijn voor hunne arbeiders, moeten
bestaan uit bijzaakjes, ook in streken waar Truck onbekend
is. Een te strenge wet zou hun onbillijk het toch reeds dikwijls
moeilijke leven onnoodig zwaarder maken.
En waar het onbillijke van Truck bestaat in de belemmering
van een vrije beschikking over het loon, moeten toch boeten,
fondsen, coöperaties geërbiedigd worden. Deze overweging
maakt dan ook dat de keuze tusschen de tweeërlei techniek:
strenge eischen met vele uitzonderingen, of kleine eischen
met geen uitzonderingen, in dit geval zeer moeilijk is.
Is de principieele eisch zeer streng dan wordt het. aantal
uitzonderingen zoo groot, dat het beginsel niet zonder reden
een holle phrase schijnt. En wil men geen uitzonderingen
dan moet de eisch zoo laag worden, zoo zwak om geen
schade te doen, dat er niet veel mee uit te voeren is tegen
het misbruik.
En toch moet de Truckwet een wapen zijn voor de strijders
tegen 't misbruik ; hierin ligt dan ook meer haar kracht dan
in eene scherpzinnige formuleering.
Een studie van de buitenlandsche Truckwetten, die niet
louter bedacht zijn, maar uit de praktijk geboren, geeft duidelijk aan, hoe de formuleering een zoeken en tasten is om
tunnels te boren in 't hinderlijk verbod, en te gelijkertijd om
barricades op te werpen ter verdediging tegen 't misbruik, dat
langs de wegen wenscht te gaan, aangelegd voor onschuldigen.
Waar wetten definities eischen, staat men direct voor de
moeilijkheid de huisindustriëele verhouding van baas en knecht
te omschrijven, zonder ' in de definitie andere verhoudingen
op te nemen. Engeland en Duitschland . zagen beide het mis-
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bruik in de huisindustrie ontsnappen aan hunne verbodsbepalingen, en dat deze bij nadere regeling speciaal genoemd
wordt, bewijst hoezeer juist daar het verbod van belang was.
België ziet nog steeds de huisindustrie buiten invloed van
de loonwet, en ook bij het wetsontwerp in 1889 bij ons ingediend, zou de huisindustrie met eenige slimheid kunnen
ontsnappen, door een soort handelsverhouding in plaats van
arbeidsverband in naam in te voeren.
Zou dan niet de grootste moeite te vergeefs zijn?
Mag echter de moeilijke techniek een reden zijn de wettelijke regeling overbodig te achten?
Er ligt nog altijd in een verbod moreele kracht, vooral
wanneer het als wapen wordt in handen gegeven van mannen,
wier speciale taak het is, 't arbeidsterrein te doorzoeken en
misbruiken op te sporen, wanneer namelijk de inspecteurs
van den arbeid belast zijn ook tot bestrijding van Truck op
te treden. Al moge dan ook door de wetsleemten een strafproces moeilijk zijn, die ambtenaren hebben dan toch de
macht der openbaarmaking, die misschien meer gevreesd is
dan eenige boeten.
Hierin meen ik de kracht van een Truckwet te zien, dat
hare redactie zich completeert naar de practische eischen,
maar dat zij officieele personen als bestrijders van 't misbruik
aanwijst, waarom andere strijders zich kunnen scharen. Natuurlijk stelt dit hooge eischen aan die ambtenaren, maar
stelt hun tegenwoordige taak die niet reeds nu?
De omliggende landen hebben ook hierin het voorbeeld
gegeven, en al moge er ook geen volkomen tevredenheid
heerschen, er is toch iets bereikt. De Truckwet is zooal
geen absoluut dan toch een bruikbaar geneesmiddel.
Het derde middel is vakvereeniging -en coöperatie te samen,
als het Engelsche stelsel om misbruiken uit te roeien. Met
deze termen bedoel ik vierderlei, namelijk vakvereeniging
voor bazen en voor knechts, coöperatie voor productie der
bazen en verbruikscoöperatie voor de knechts. Deze vier
dingen zijn in staat om de industrie op te heffen en te versterken, dus daardoor reeds het misbruik bestrijdende, maar
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tevens om aan de treurige toestanden van armoe, physieke
en moreele kwalen, een einde te maken, al zullen zij de
sociale kwestie niet oplossen, doch deze veeleer juist scherper
stellen.
In een hoofdartikel van de Waalwijksche Courant, De Echo
van het Zuiden, dat het verslag van den inspecteur van den
arbeid tegelijkertijd behandelt met een oproeping van Rotterdamsche schoenmakers, tot stichting eener neutrale vakvereeniging, wordt aan de bazen den raad gegeven het vak
beter te organiseeren door toepassing van het arbeidsverdeelingsbeginsel, ten einde den winkeldwang te kunnen afschaffen
en de socialistische inmenging te kunnen weeren.
Deze raad volgt direct uit vergelijking van fabriek en
handwerk, en geeft dezelfde richting aan, hoewel weinig
bewust, van de noodzakelijke toekomst der huisindustrie over
te gaan in de machinale productie.
Het is buiten twijfel dat het middel van betere vakorganisatie, en hierbij kan tegelijkertijd genoemd worden een
poging om het ambacht uit zijn verval op te heffen, een
versterking der industrie zal bewerken. Zou echter dit voordeel zoo groot zijn, dat het den handwerkbazen gemakkelijk
werd met de fabrieken te concurreeren, of zou niet de
finantieele verbetering den bazen . meer ten goede komen
dan den knechts ?
De oplossing van deze vraag is te vinden door een dergelijke vergelijking van machinaal, en handwerksproductievermogen, als bij het weven is beproefd. Neemt men dit
tot grondslag waar bonen zich verhielden als ƒ8.— tot f5.per week en neemt men aan dat bij de schoenmakerij in de
fabriek het loon f8.— tot f i 5. is zonder winkeldwangkorting en bij de huisindustrie f ,5 tot f 5.5 met soms tot
30 pCt. feitelijke korting, dan wijst dit uit, dat de productieverhouding niet als 4 : 1, maar veel grooter zal zijn, te meer
daar de fabrieksinstallatie door dure en steeds vernieuwende
machines met zware patentrechten een veel hooger percentage
van de productiekosten eischt.
De productieverhouding wordt toch verkregen door de
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loonsverhouding te vermenigvuldigen met het cijfer dat aangeeft welk deel de bonen van de productiekosten bedragen.
Kosten deze bij schoenindustrie b. v.. 1 /3 en is de loonsverhouding i 2 : 4, dan is de productieverhouding 9: 1.
Deze cijfers die alleen zoover juist zijn, dat die verhouding
grooter is dan bij de textielindustrie, geven aan, dat de overgang in de schoenindustrie geheel moet geschieden, op straffe
van te zwaren concurrentiestrijd voor hen, die geheel of
zelfs gedeeltelijk weerstand bieden.
Het georganiseerde handwerk dat aan de eischen van verbetering geheel zal voldoen, is de fabriek, en de raad die
hieruit volgt aan de bazen is stichting van fabrieken, terwijl
het middel hiertoe te vinden is in wat ik noemde vakvereeniging en cooperatie der bazen.
Hiermede kan echter niet volstaan worden, want er is meer
noodig voor de schoenmakers dan materieele verbetering.
Zoomin als een uitgehongerd lichaam te genezen is met overvloed van zware spijzen, maar langzaam aan kracht moet
verkrijgen om de zoo noodige spijs te kunnen verteren, zoo
moet de schoenmakersknecht door bewustheid van vakwaarde,
door lust tot ontwikkeling en verbetering, den intellectueelen
en moreelen mensch in zich versterken, opdat het misbruik
dat hem hindert door hemzelven worde uitgeroeid. De Engelsche werkman heeft bewezen hoe het kan gebeuren op een
wijze, die allen twijfel weg moet nemen bij de menschen die
hiervan de gevaren duchten.
Zij die de klassetegenstellingen vreezen, welke niet ontstaan maar tentoongesteld worden in werkstakingen, boycots
en lock-outs, moeten begrijpen, dat hoe ongewenscht de strijd
zelve moge zijn, de wapening der arbeiders beteekent eene
verheffing van hun gemiddelde menschwaarde. Zij die den
vrede prediken moeten begrijpen, dat zij kiezen moeten tusschen wetenschap, ontwikkeling, vooruitgang van alle geestelijke elementen, of versuffing, niet alleen voor zich maar voor
ieder mensch, en de vraag mag met recht gesteld worden of
de strijd een te dure prijs is voor de ontwikkeling van die
groote massa arbeiders.
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Deze ontwikkeling is noodig wil de verbruikscooperatie
voor de werklieden hare groote zegeningen verspreiden. Voor
dien tijd kan er weinig sprake van zijn. Van wie dit alles
uitgaat doet tot het resultaat weinig af, doch de tegenwoordige omstandigheden doen vermoeden dat een katholieke
organisatie alleen kans van slagen zal hebben.
Daar nu elke katholieke vereeniging onder toezicht en leiding der geestelijkheid staat, komt op haar de verantwoording.
Haar inzicht, haar optreden kan veel verbetering brengen,
maar ook veel tegenwerken. Een eerste eisch is, dat haar
inzicht zuiver demokratisch is, en alle sporen van plutokratische sympathiën mist, want van haar moet een direct optreden geëischt worden tegen het misbruik, dus tegen de
bazen, daar zij nooit anders tot een flinke samenwerking zal
komen, nooit de bazen tot het noodzakelijke van vakvereeniging door den broodeisch brengen, nooit de versufte slaafschheid van den arbeider verbeteren, die machteloos klaagt.
Of zij het werk zal aandurven ?
Met deze beschouwing en deze vraag waarvan ik de beantwoording in de toekomst tegemoet zie, eindig ik de schets van
toestanden, die lang en veel mijn gedachten aan 't werk stelden.
Terwijl de realiteit mij soms scherp door vergelijking met »De
Wevers" van G. Hauptman aan een tragedie deed denken, waarvan ik met angst en toch met spanning een schrikkelijke ontknooping moest verwachten, stelden toch medelijden en geloof
in sociale rechtvaardigheid met grooten aandrang de vraag : is
er dan geen uitweg ? hier voor bittere armoe bij hard tobben en
zwoegen, ginds bij ijver die toch moet zuchten : »ja, als dat eens
kon verdwijnen, maar... ," en verder voor gebroken en nog te
breken illusies van moeielijke maar met moed doorstreden levens.
Hieraan is het te danken, dat ik met ijver en met liefde zocht
te begrijpen om door 't helder begrip den weg te zien, die de
voet moest gaan, het werk dat de hand moest ondernemen.
Moge dit door mijn beschrijving bevorderd worden.

Breda, 1 897.
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Het rumoer verstuift ...
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De nacht begint te kwijnen.
Het schemerlicht sluipt aan met flauwe, vage tinten.
Dan glijdt het voort in luchte, dunne vegen langs de eerste
huizenrij.
Het zwart vervloeit in 't schuchter ochtendschemer dat
wijder spreidt en in de verte ligt de stad nu stil en
leeg, wee van 't nachtlijk braken, loom neergezegen als
zwaar bevrachte elephant.
De wind zucht, wabbert door de blaeren, frischt koel de
straat, die vol met smurrie ligt.
Over de slapende weiden deint 't waas, neevlig grijs, blas
in den bleeken morgen, maar onder de boomen doezelt het
door, blijft 't klam en stroef. Het huivend groen omzwacht
er nog wat knikkebolt bij 't morgenzuchten van den dag,
die aanstonds zal verschijnen.
In de stad strijkt nu de koelte aan, blaast even langs
kramen en langs tenten, die de zeilen neergeslagen aan 't beven
gaan, als ouwe, kleume menschjes in straffen wind.
Flauwtjes komt de dag thans fleuren, ook onder de boomen,
die grijs omsluierd, strak oprijzen uit 't waas als grafgepaal,
uitspokend de voorbije kermisjool.
Op de banken liggen ze, als klissen gewarreld in elkaar,
,ib
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de zatte hoofden vol, de lodderoogen toe, klef de handen en
de voeten, aflevend z66 den rommel-wilden nacht.
En 't licht schiet nu ook breeder uit en de dauw dampt
wolkerig over de lage landen.
Plomp en kwaklend, wrak, met trage, zware passen waggelen
ze heen, als schimmen voor het licht. Kramp-rekkend de
stijve leden, de kwalle mond in geeuwen, de koortsige keel
ruig, met ophikking van zurend vocht, gaan ze, blij dicht bij
huis te zijn de maat zoo volgemeten.
In 't kalverbosch onder het kuivend groen vele banken de meesten alleenig ; verlaten staan ze er van groenig, verfloos
ijzer, gekledderd aan den grond, die mul er ruft van wroetend vrijen.
Op eèn bank hangen ze nog, twee jongens en een meid,
krom in elkaar gekauwd de meid in 't midden, een klomp
vrouwevleesch in kleeren.
De bank aan een kant gezakt, zwikt in 't midden door
onder zwaren last van zware, paf zwijme menschen.
Nu glijdt 't morgenlicht ook onder 't groen geblaerte, zoo
zwoel en dicht en doet de zwarte aarde blauwen, die kaal
met een plekje gras en veel leege flesschen zich eenzaam
strekt. Een felle haan weerkraait ook nog het geritsel van
den morgen.
De meid, een korte, molle meid, vol-rijp, de wangen roodgeblazen, los het bruin-blonde haar in lange slierten, zwijmt
voort, wezeloos het frisch gezicht tusschen de andren. Zij
weert af in slappen drift het aanklitten van de kerels, die, nu
de dag 't betasten verbiedt, haar willen aaien.
Met geilend, grinnikend genieten streelen ze haar armen,
haar handen, haar haren en haar hoofd, paaien zoet-zat,
strijken de verliefd-verlepte tronies langs haar roodvoile
wangen, die blozen van den drank.
In weeïge benauwing puft haar warmgeblazen hoofd tusschen de hettende adems .... en zwijmt maar voort. Zwaar
zwelt het hijgend lijf in het hel-blauwe jak, zoo dwabbig
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uitgezet. En tegen de rood-zije das van den één en 't witte
overhemd van den ander kleurt nu het blauw nog heller.
Ver-weg is haar begeerte, maar in prikkeling loomt nog
het drab-heete bloed.
Soms benauwen haar de kerels, die aldoor aanklittend
kleven. Met blazen en duwen maakt zij zich los, wentelt zich
om, de lippen in bibbering, de oogen opensperrend die maar
niet open willen blijven, de knieën vastomklemmend de
bank, als laatste houvast. Dan wiekte ze met den arm en
plompt weer neer, soest door in haar roes.
En naar den kant waar zij komt streelt de gelukkige als
minnaar en koning.
Soms ook beseft ze wat ej gebeurt. Dan drift ze
terug met haar hoofd, en wiekt en schokt, maar valt nu
naar den ander.
En ook hij liefkoost en aait het warrel-pluimende haar, de
bol•roode wangen, 't warme vleesch bijna berstend uit de
naden, en strijkt tot zij geheel in hem zwelgt of weer terugschokt naar zijn maat. Ze waren het eens. De nacht hadden
ze samen doodgedronken en versjouwd en zwijmden nu door
in na-doezing van drank en van drift.
Het donker is nu geheel geweken. In 't oosten schalt de
lucht in rood, met geel-helle striemen. En het wit van de zon
trilt onder de streeperige kleuren --- en brandt er door heen.
Uit het groen verzingt een merel de laatste vale vegen
en hooger stijgt het licht van den dag.
Van de stad, wezeloos en leeg, komen kermisreizigers met
hunne karren »heel hun hebben en houden". Ze hobbelen
hun blauwige bolderwagens de zeilen als een boog, uitflakkrend het wit in de zon-lichte lucht. Ze waren al vroeg
opgebroken om nog een kleine markt te kunnen halen, en
maken nu haast. De mannen trekken, de schouders in ceel,
de hoofden naar den grond, de vrouwen duwen er achter
of op- zij, met kinderen in sjaal.
Even glimpen ze naar de bank en trekken maar door 'ze
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kennen dat wel" en hort-hort rolt de wagen, zwikt heen om
kromming van weg.
Van verre gluurt glunder een dienstmeid, loensch het oog
door voorzichtig gespleten gordijn van tule --- en denkt:
wat 'n gemeene meid 1 en dichtbij komen eerbre burgers
zich verkneukelen in 't genot van beglensteren.
Een poes tipt over den weg, blijft staan bij 't gerucht, het
poezel-pootje omhoog en schuwt weer voort.
't Dampende waas ademt weg van de landen en klaar
helder staat thans de dag.
Het licht schampt over de bank, tint en stooft de hoofden.
De twee jongens, doezelig, geeuwen zich op, nu in-eens begrijpend, dat ze daar niet kunnen blijven, peins-rekkend hoe
te doen.
De rood-zijë das schikt en frommelt zijn vest, zijn jas, wrijft
rood de bekwalde oogen ; de andere, met het witte overhemd,
staart schutterig naar den zwarten, grauwen grond. De meid,
het roode hoofd over de leuning gezegen, roddelt door, puft
adem in schokjes.
Nu hengelen de jongens zich op, schurkend de klamme leden.
Ze rammelen en schudden haar wakker, aldoor roepend haar
naam.
»Mies!... Mies 1 sta toch op ... sta op 1 't is al heelmaal dag 1"
Schrikkend, de branderige oogen geknepen, knikt ze, tuurt
lodderig ... en zwijmt weer weg.
»Mies, Mies 1 la-we gaan 1... Zoo kun-we toch niet blijve .. .
Allé, Mies l"
Het lichaam blijft roerloos, puft weer adem en 't zatte hoofd
zakt nog dieper.
»0, o 1" kraaien de jongens, »zoo niet, Mies 1" en wrikken
opnieuw om haar wakker te krijgen.
Nu trekken ze beiden, ieder aan een arm. Met een ruk en
een schreeuw gaat ze omhoog. De moeë oogen toe, zonder
geluid de lippen, bibberend om wat er gebeurt, waggelt ze mee.
»Mies 1 hou je taai 1 ... je roer recht 1" Meteen nemen ze
een schuiver en zwaaien vooruit met een schok.

KERMISHO UDEN.235
Als een zak hangt ze tusschen beiden. Ze houden haar
op, schom'lend en schokkend, maar met hun allen vallen ze
haast. Toch blijven ze op de been.
De wind frischt nu het troebele besef, ook het aanvuren van de
andren. Even houdt men stil op den weg, om beter te kunnen
scharnieren. Nu stevig, arm in arm, gaan ze driester. Stijf
tegen elkaar, zwenken ze, tevreden dat het lukt.
Zwaar bonken ze voort in den schuchteren dag. Ze
schokken en houden weer in, bang voor te snelle vaart van
de slappe beenen ; de hoofden gezonken, tuimlend-leeg door
den frischmakenden wind.
Aldoor dicht tegen elkaar, de leden nu wat leniger, wordt
het toch kloeker, laveeren ze breed over den weg, die daarmêe wel wat smal wordt voor hun drieën, en zwabberen schokkend voort.
Uit de schaduw der boomen komen ze in 't licht. De zon
straalt warm om de kille hoofden. Ze bulken een deun met
schor-rauwe geluiden, breed-hoekig hun gebaren, de stem van
de meid schril er door heen.
Haar blouse, vol kreukels, maar nog gestrakt van de stijfsel,
kleurt nu fel tegen het rood van zijn das en 't witte hemd
van den ander. En de blauwige blouse blijft het langst
zichtbaar tusschen de dompige, zwarte figuren van de jongens
die kleven aan den grond.
Ze stevenen en zeilen recht door, gaan naar buiten om er
uit te slapen in het hooge, wijde gras.
Het kalverbosch is nu weemoedig-leeg -- en huismoeders
strompelen er langs ter kerke, 't gebedeboek vredig onder
geduldigen arm.

DE MENSCH DER VRIJHEID.
Een hoofdstuk van neo-Spinozistische Ethiek.
DOOR

Dr. J. D. BIERETS DE HAAN.

I.
De Vrijheid als Ideaal van den nieuweren Tijd, als
tegengesteld aan oudere kultuur-perioden. Vrijheid
is verwerkelijking van ons wezenlijke Zelf.

Wanneer Spinoza den »homo liber" of mensch der vrijheid
voorstelt als hoogste levens-type, spreekt hij namens het
bewustzijn van den nieuweren tijd. Want al moge ook bij
uitvoeriger inhouds-beschrijving over de vrijheids-idee oneenigheid rijzen zoo is toch lichtelijk in haar het algemeene
grondkarakter herkend dat het zedelijk streven der nieuwere
in onderscheid met oudere kultuur-perioden kenmerkt : de
handhaving van des menschen ethische persoonlijkheid in den
tegenstand der objektieve natuur.
Zonder het gevaar voorbij te zien eener 'al te overzichtelijke
karakteristiek van bepaalde afdeelingen der menschelijke
geestes-geschiedenis, meen ik toch dat wij de richtingen van
het geestesleven in voornaamste tijden tegenover die van
anderen tijd door een enkele tegenstelling van begrippen
kunnen aanduiden. Zoo kunnen wij het. zedelijk streven der
drie groote tijdperken van Europeesche kultuur naar drieledige
hoofdbedoeling aldus in tegenstelling brengen : de klassieke
oudheid, door Griekenland beheerscht, streeft naar geluk; i)
i) Aristoteles' Nikomachtische Ethiek waarborgt ons goed recht om de Grieksche
levens-opvatting te karakterizeeren in haar streven naar geluk I, 2. waar staat dat
zoowel de groote menigte als de ontwikkelden de Eudaemonie als zedelijk ideaal
najagen. Daarnevens is de moraal der na-Sokratische scholen overvloedig bewijs.
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de middeleeuwsche moraal, in de Gothiek tot zuiverste uiting
gekomen, naar heiligheid; i) de nieuwe geschiedenis, met de
zestiend' eeuwsche Renaissance aangevangen, naar vrijheid.
Het hoogste levens-goed van den nieuwexen tijd is de
vrijheid. Niet dat het geluk en de heiligheid als doel van
streven onbekend zijn ; in de leer van het summum bonum
als vereeniging van deugd en geluk blijkt wel anders ; en ook
zou de gedachte van het eeuwige Leven moeten verloren zijn,
zoo het ideaal eener naar het eeuwige toegekeerde heiligheid
niet mocht voorkomen. Maar beide hebben een nieuwen zin
verkregen, in de idee der vrijheid opgenomen zijnde : en zoo
blijkt laatste waarlijk het karakter der nieuwere moraliteit uit
te drukken.
Dat de klassieke Eudaemonie niet meer volstrekt als
Ideaal kan gelden is begrijpelijk uit hetgeen ons van de
Klassieke Oudheid scheidt : de Christus is gekomen met den
zedelijken eisch der volmaaktheid en schoof het gelukzaligheids-ideaal naar verder horizont terug. Is de volmaaktheid
een eisch geworden dan kan het menschelijk streven niet in
rechte lijn op het geluk afgaan ; en waar niet de gedachte
van geluks-gemis maar van zedelijke onwaardigheid of der
zonde ten grondslag ligt : daar spreekt van zelf dat het ideaal
niet als geluk, maar als volmaaktheid wordt bepaald. Deze
verdieping der bewustheid sinds de klassieke periode kon
door geen nieuwen tijd, al ging zij nog zoo bij de Oudheid
ter schole, ongedaan gemaakt worden en het al te naieve
gelukzaligheids-ideaal als direkt doel van streven werd een
vooreerst verboden vrucht geacht.
i) Het geestelijk streven der Middeleeuwen gaat naar het buiten-wereldsch
ideaal dat aller geestes-toeleg stempelt: de Germaansche dadenijver vindt een
buitenwereldsch ideaal in de Kruistochten; de gedachte van het Keizerrijk is
ondergeschikt aan die van het Godsrijk; de hoogste achting valt der vroomheid
toe, en deze minder in de praxis van het godvruchtige leven, dan in de kontem.
platieve afzondering; het klooster-leven is het uitgezochtst middel ten ideaal. Het
hoogste goed buiten de wereld gezocht is de heiligheid als toekeer der ziel tot
den hemel van het innerlijke en eeuwige leven. De heilige geldt den middeleeuwer als hoogste mensch, wiens schouwend vermogen bovendien door de gave
der mirakelen wordt gesanktioneerd. Deze heiligheid staat als psychologische tegenover de theologische van het Oude Testament.
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En ook het middeleeuwsch ideaal kon slechts ten deele
erkend worden ; in direkten zin leeft de moderne mensch voor
het leven zooals het op aarde verschijnt ; zelfs het calvijnsch
Christendom zoekt deze wereld en tracht naar de verwerkelijking der eeuwige waarheid in deze sfeer des tijds ; het is
niet wereld-vluchtig, maar wereld-toegekeerd ; het geeft een
ethiek en een staatsleer en verfoeit de kloostergepeinzen.
» Repos ailleurs" is de spreuk van Marnix, die tevens de
modern-christelijke levensrichting karakteriseert : er is genoeg
te doen op aarde al vergeten wij den hemel niet ; en de
buiten-aardsche dingen moeten in de sfeer der wereld worden
afgebeeld door het trachten van menschelijk gemoed en
menschenhand. De heiligheid wordt erkend maar niet als
direkt te verwerkelijken en àl-beheerschend ideaal: wat men
bestreeft is de volmaaktheid, dat is de volmaakte uitdrukking
der geestelijke gedachte in de wereldsfeer ; wèl met erkenning
dat de bereiking van het ideaal in het buiten-wereldsche
ligt, maar tevens met de erkenning dat het direkte grijpen
naar de buiten-wereldsche bereiking een roof ware en dat
de wettige weg door de aardsche landen gaat. En voor de
niet door christelijk geloof geinspireerde moraal van den
nieuwen tijd behoeft de wereld-toegekeerdheid niet betoogd
te worden ; zelfs de moraal der » Verneinung des Willens zum
Leben" heeft geen andere dan »diesseitige" strekking.
Het ideaal der klassieke oudheid en het ideaal der middeleeuwen, wereldsche gelukzaligheid en buitenwereldsche heiligheid, worden opgenomen in en vervangen door het ideaal
van den nieuwen tijd : de Vrijheid.
Reeds in de nieuw-testamentische litteratuur geldt de zedelijke waarde der vrijheid i) ; maar de bizondere verheffing der
vrijheids-idee is eerst van lateren tijd, sinds nieuwere Ethiek
aan een volledig begrip van des menschen zedelijke natuur
behoefte erkent. Vrijheid is handhaving onzer ethische persoonlijkheid, dat is de verwerkelijking van eens menschen wezen1) Evang. van Johannes VIII á de waarheid zal u vrijmaken"; Brief a. d. Romeinen
VIII ,de vrijheid van de heerlijkheid des Godskinderen''; Brief van Jacobus I
»inzien in de volmaakte wet die der vrijheid is".
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lijke Zelf, of van zijn eigenlijke wezen ; uit welke definitie
waarschijnlijk is dat een principieele opvatting der menschelijke natuur bevorderlijk is voor de kweeking der vrijheidsgedachte. Maar in de klassieke en middeleeuwsche periode
bestaat geen bepaalde anthropologie of begrip van de menschelijke natuur ; wel een ethiek, logika en psychologie, maar de
spekulaties zijn te zeer kosmologisch, en theologisch om
waarlijk anthropologisch te zijn. Het Christendom zeker, met
zijn groote liefde voor den mensch, gaf bij monde van het
nieuwe Testament en de oudere kerkleeraars i) alle stof, tot
een begrip van de menschelijke natuur noodig maar der
nieuwere wijsbegeerte blijft de taak deze anthropologische
materie tot een welsamengevoegd en in éénheid gegrond beeld
te verwerken.
In een volledig begrip der menschelijke natuur moet
althans de mogelijkheid van het ideaal zijn opgenomen ; en
dan kan het ideaal in uiterste striktheid niet anders dan als
volmaking der bestaande menschelijke natuur beschreven
worden, dat is als verwerkelijking van hetgeen in onze natuur
het wezenlijke is, dat is als vrijheid : vrijheid is de verwerkeljjking van mijn wezenlijke Zelf 2). (Zie nadere definitie V.)

II.
Tweeërlei werkelijkheid in de menschelijke natuur
bevat. In de Vrijheid als ideaal is zoowel een
tweespalt als een betrekking beider verondersteld.
(In den mensch is de scheiding en het raakpunt
van tijd en eeuwigheid.) De betrekking van Transcendente en Fenomenale werkelijkheid is een overtreden van eerste in laatste (deze betooning van ons
Transcendente Wezen aan de ziele-tostanden is Zelfverwerkelijking.)

Dat nu de verwerkelijking van het wezenlijke Zelf, of de
Vrijheid als zedelijk ideaal te aanvaarden is, en de nieuwere
i) Windelband. gesch. d. Philos. Freib '92. A. 2o6.
Zoo heeft de Vrijheids idee een positieven inhoud; niet slechts een negatieven
als vrij van banden.
2)
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ethiek, niet aan een waandenkbeeld toegeeft, kunnen wij slechts
gestand doen met een beroep op de menschelijke natuur.
Immers zij is aangewezen grondslag der ethische spekulatiën,
en zoo wij ons over het ideaal uitlaten, zijn in laatste instantie
nergens dan bij haar onze bewijsgronden te verzoeken. Het
ideaal moet wezen een denkbare natuur-verhouding; dat is
niet een verhouding der objektief-empirische natuur, gelijk het
naturalistisch natuurbegrip meebrengt, want »natuur" is het
zich toedragen der werkelijkheid, en de menschelijke natuur
bevat nevens een empirische een transcendente werkelijkheid,
met welke in eerste plaats dient rekening gehouden, zoo wij
aan het ideaal zijn grondslag aanwijzen.
[Bij een vorig betoog i) bleek ons in het feit van den wil
deze tweeërlei werkelijkheid : het transcendente Ik of Subjekt
(tot welks erkenning kennis-theoretisch onderzoek dwong) èn
het empirische bestaan der ziele-toestanden. Empirisch is al
wat voor direkte waarneming openligt, gelijk ook onze innerlijke
toestanden, in zoover ze psychische verschijnselen zijn, voor
direkte innerlijke waarneming zichtbaar zijn ; dat ik pijn voel,
of dat ik mij het Noorderlicht voorstel, of aan de eeuwigheid denk, is in mijzelf direkt waarneembaar. Niet slechts
weet ik het Noorderlicht, maar ik ben mij des wetens bewust.
Derhalve : alle in den tod begrensde toestand onzer bewustheid
is empirische ziele-toestand, al is hij naar zijn denk-inhoud
buiten den tijd. In den tijd te bestaan is de aard der fenomenale
dingen ; gevoelingen, voorstellingen, denkingen hebben tijdelijk
karakter en zij zin de ziel, voorzoover zij een empirisch bestaan deelachtig is. Maar de transcendente werkelijkheid ligt
buiten de tijds-kategorie, en ons Ik is transcendent hierin,
dat het van de tijds-kategorie de drager is. Over de tweeërlei
werkelijkheid van Fenomenaliteit en Transcendentie is de
menschelijke natuur verdeeld.]
Onze natuur eischt dus in het ideaal deze twee-ledigheid
weerspiegeld te zien, en omgekeerd : als zedelijk ideaal kan
slechts een idee, die dit tweeledig karakter onzer natuur veri) Niet gepubliceerd.
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onderstelt, aanvaard worden. De gedachte nu der Vrijheid
als verwerkelijking van ons wezenlijke Zelf, veronderstelt juist
zulk twee-ledig plan van werkelijkheid : de werkelijkheid van
het Zelf en die waarin het Zelf moet ver-werkelijkt worden.
Verwerkelijken wordt gezegd van een wezen, dat in een plan
van bestaande dingen treedt, waarin het te voren niet voorkwam, hoewel reeds werkelijkheid hebbend. Daarbij is een
tweespalt des bestaans erkend, niet in twee gelijkwaardige
deelen, die elkaar opwegen, maar in twee deelen, waarvan
de een den voorrang boven den ander heeft : want bij evenwicht treedt de eene werkelijkheid niet in het andere bestaansplan, doch bij overwicht. De eene is »ware werkelijkheid"
tegenover de andere.
En deze Tweespalt heeft voor het leven groote beteekenis
en verdient als diepzinnige grondwaarheid voor de levensleer
te worden aangenomen. Zij is de laatste verklarings-grond
van alle menschelijke aspiratie, zedelijk en godsdienstig streven,
verlangen naar de schoonheid, strijden voor de goedheid en
zoeken naar God. In deze tweespalt hebben wij de breuk
onzer natuur ; door haar is het menscheleven als ziele-drama
mogelijk en kan het tragisch ondergaan of verrijzen. Het
leven zou zonder haar zoo onbelangrijk zijn als het nu belangrijk is, en het zou zoo onaandoenlijk voorbijgaan als het
nu roerend is en tot alle aandoening beweegt. De tegenstelling van Eeuwigheid en Tijd, Geest en Zinnelijkheid, goed
en kwaad, gerechtigheid en zonde, is in diepsten grond uit
deze tweespalt gekomen.
Nu is in de idee der Zelf-verwerkelijking niet alleen een
tegenstelling, maar ook een betrekking der tegengestelden
verondersteld : het transcendente wezen doet zich gelden in de
empirische sfeer ; de eeuwigheid wordt in den tijd openbaar.
In den mensch is het raakpunt van eeuwigheid en tijd, transcendentie en fenomenaliteit. Hij is de horizont in welken
hemel en aarde aan elkaar raken ; hij draagt niet slechts het
konflikt der beide in zijn hart wijl de afgrond in zijn binnenste
opent : ook de betrekking beider, de verzoening en handreiking van eeuwigheid eti tijd wordt in hem volvoerd. Nevens
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de tweespalt is deze betrekking der oer-tegengestelden een
ethische grondwaarheid.
Maar het is in de empirische sfeer dat deze betrekking
gelegd wordt. Onze bewustheid is een empirische bewustheid ; alle voorstellen, weten, verstaan, is een toestand naar
den tijd begrensd. In den tijd levend, en met het denken
in de tijds-wereld deelnemend, zoo is het dat wij ons van de
eeuwigheid bewust zijn. En nu treedt de eeuwige werkelijkheid als 't ware uit zichzelf om niet slechts in den tijd
bedacht te worden, maar ook in tijdelijke vormen haar symbool
te vinden ; de transcendente werkelijkheid doet zich kennen
aan de empirische. De mensch, in den tijd deelnemend,
wordt zich van de eeuwigheid bewust aan de voorwerpen
des tijds, die hij als haar schemerende symbolen herkent.
Zoo kan een eenvoudige glimlach — (deze fenomenale in den
tijd begrensde ziele-toestand) een ontroering, of een liefderijke gedachte de openbaring zijn van een eeuwigheidsgrond
in den bewogen mensch.
In zoodanige openbaring van de eeuwigheid in den tijd
en van ons transcendente wezen in het verloop onzer empirische ziele-toestanden is de Zelf-verwerkelijking of de Vrijheid.
En dat zij psychologisch gesproken mogelijk is, is een bewering
welke thans eenige toelichting vereischt.

III.
Bepaalde ziele-toestanden zijn als betooning van het
Transcendente aan te nemen (hoogere gevoelstoestanden).
Geen universeele psychische kauzaliteit.

Want wij raken hier aan een psychologisch vraagstuk : het
vraagstuk van de uitgestrektheid der psychische kauzaliteit.
De weg der gedachte waarlangs wij tot dit vraagstuk komen
is als volgt:
Er zijn bepaalde ziele-toestanden in welke wij ons bewustzijn van de transcendente en tijd-óverschrijdende Werkelijkheid.
En deze ziele-toestanden zijn betooning (openbaring) van het
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Transcendente aan het empirische Zijn onzer ziel. Doch, zoo
zou men zeggen : elke ziele-toestand, met gelijk recht als elke
andere, kan een toestand zijn waarin men zich van het transcendente bewust is. Bij het zien van welk voorwerp ook
(het zien is een zich voorstellen, een ziele-toestand) bij het
bedenken van welke gedachte-grootheid ook, kan men op de
eeuwige werkelijkheid uitkomen, zooals de lichtschittering in
een koperen ketel het moment was waarin Jacob Boehme de
hoogste idee zijner mystische filosofie opvatte. Elke zieletoe.
stand dus (i. c. elke voorstelling) heeft zoowel een empirischen
als transcendenten zin, en of wij in bepaalden toestand ons
al of niet van de transcendente Werkelijkheid bewust worden is
van het karakter van den ziele-toestand niet afhankelijk : er zijn
geen bepaalde ziele-toestanden die in tegenstelling met andere
als betooning van het transcendente wezen mogen gelden.
Dit is echter waar alleenlijk voorzoover de rej5rezentatieve
ziele-toestanden betreft (de toestanden van voorstelling), doch
niet wat aangaat de emotioneele toestanden of het gevoelsleven ; en den transcendenten zin eener voorstelling te vatten
hangt juist van 't karakter van den gevoels-toestand af. Dat
Jacob Boehme in het koperlicht een eeuwige gedachte vatte
kwam van de gevoels-hoogte waarin zijne ziel verkeerde.
Wanneer ik mij van de transcendente Werkelijkheid bewust
ben, is dat vanwege een gevoels-moment, dat als betooning
van mijn transcendente Ik te aanvaarden is. i)
Er zijn dus wel bepaalde ziele-toestanden, die in onderscheiding van andere als betooning van het transcendente
i) Meent men, dat elke modus de Substantia uitdrukt, en elke ziele-toestand
op gelijke wijze in het Transcendente zijn grond heeft, dan is het onderscheid
tusschen lagere en hoogere ziele-toestanden, of die waarbij men wel, en die waarbij
men niet zich met het Transcendente in betrekking weet, gegrond in onze bewustheid en niet in een al of niet werkzaam zijn der Transcendente werkelijkheid
aan ons. Maar vanwaar het onderscheid in onze bewustheid? Vanwaar dat wij
ons soms wel en veeltijds niet bewust zijn van onzen transcendenten grond? Dit
onderscheid gevolgt uit den verschillenden gevoels-staat, waarin wij verkeeren.
En vanwaar dan het onderscheidene der gevoels-toestanden ? Dit is niet anders
begrijpelijk dan met een beroep op het Transcendente. Het transcendente Ik is
een aktivum en betoont zich. Dieper kunnen wij den grond des onderscheids
tusschen de gevoels-toestanden niet opdelven.
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mogen gelden. Maar dan moet ook voor het optreden van
zoodanige een verklaring uit psychologische kauzaliteits-wetten
ontoereikend zijn. Kauzale verklaring immers leidt bepaalde
verschijnselen uit de som van voorafgaande verschijnselen af,
geen ander dan fenomenaal verband erkennend. Is het zieleleven een volledige in zichzelf afgesloten reeks van psychische
fenomena, dan is er geen betooning denkbaar van hetgeen
buiten deze reeks ligt naar 't geen in haar voorvalt. Is de
psychische kauzaliteit onbegrensd, dan is de ibetooning" illusie.
Tegenover de veronderstelling nu der empiristische psychologie,
die niet op kennis-onderzoek steunt, en haar methode en
grondbeginsel bij de natuurwetenschap ontving, kennen wij
geen in zichzelf afgesloten en volledig stelsel van psychische
fenomena. Of, wat hetzelfde is, wij kennen geen universeele

psychische kauzaliteit.
[Eenige argumenten mogen volstaan tot bevestiging onzer
meening, terwijl wij voortgezette psychologische analyseering
en bewijs gaarne aan anderen overlaten als ter plaatse ondienstig.
Het psychische leven geschiedt als een opvolging van
toestanden, maar deze opvolgende reeks is geen regelmatig
verloop, doch wordt telkenmale verbroken door de waarneming. Bij waarneming komt een nieuw bestanddeel in de
reeks, zoodat de volgende toestand niet meer uit de som der
voorafgaande psychische toestanden begrepen wordt. De man
die, zich overlatend aan de associatieve opvolging zijner gedachten, opgeschrikt wordt door een donderslag, wordt in de
aaneengesloten reeks zijner bewustzijns-toestanden gestoord.
De gedachtenreeks na' de opschrikking is dan geen kauzale
voortzetting van de voorafgaande reeks.
Zoo men, om dit bezwaar te ontgaan, de gedachte van
één algemeen en gemeenschappelijk plan van fyzisch en
psychisch geschieden oppert, en waarin fyzische en psychische
toestanden als gelijkwaardige faktoren éen totaal stelsel van
kauzale gebeurtenissen uitmaken, dan staat men al evenzeer
voor het onaannemelijke. Er zou dan gewonnen zijn dat het
psychisch feit der waarneming, 't welk nu als uit niets opduikt,
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in het plan der algemeene kauzaliteit ware ingevoegd : doch
het kennis-theoretisch bezwaar, dat de fyzische dingen inhoud
der voorstelling zijn en dus niet als gelijkwaardige nevens de
psychische kunnen gedacht worden, blijft hier gelden. Ook
al kunnen wij de psychologische gebeurtenissen als buiten
ons-zelf stellen, ze scheidend van het subjekt, zonder 't welk
zij toch geen ander dan ingebeeld bestaan voeren : zoo zijn
zij toch nog zoo grondverschillend van de fyzische feiten, dat
wij een kauzaal verband tusschen beide ons niet kunnen
indenken. De psychische verschijnselen zijn niet in de ruimte,
en de fyzische verschijnselen zijn niet anders dan in de ruimte:
hoe kan tusschen het ongelijkwaardige een kauzale betrekking zijn?
Hiernevens is nog een bezwaar tegen de veronderstelling
der natuurwetenschappelijke psychologie, dat het psychische
leven als onverbroken kauzaalstelsel is op te vatten ; nl. het
kwalitatief onderscheid der psychische faktoren. De natuurwetenschap kan der kauzaliteitswet onbeperkte gelding geven,
omdat zij slechts kwantitavieve verschillen kent ; haar streven
is de stoffen als verhoudingsverschillen der bestanddeelen
eener elementaire materie op te vatten en alle verrichting te
herleiden tot verscheidene snelheidsgraad van bewegingen.
Het getal is haar basis. Maar indien verschijnselen kwalitatief
onderscheiden zijn, is tusschen dezulke geen kauzaliteitsverband
denkbaar, daar ze dan niet uit elkaar afleidbaar zijn. Het
onderscheid tusschen lauw water en kokend water is, wat den
fyzieken aard van beide aangaat van kwantitatieven aard, maar
de gevoelens van den mensch die de hand eerst in 't ééne
en daarna in 't andere steekt, lustgevoel en pijn, zijn kwalitatief verschillend. Het kwaliteits-onderscheid nu is een algemeene eigenschap der onderling vergeleken psychische faktoren;
en indien tusschen het kwalitatief verschillende geen kauzaal
verband denkbaar is, blijkt hier een uitgestrekte ongeldigheid
van de toepassing der oorzakelijkheid in het ziele-leven.
En daar het kwaliteits-verschil inzonderheid het gevoels-leven
kenmerkt, -- want elk gevoels-moment heeft een eigen kwaliteit
niet slechts in de tegenstelling van behagen en mishagen,
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lust en leed ; maar ook de bizondere toon van elk gevoelsmoment is kwalitatief onderscheiden van eiken andere zoo
blijkt dat inzonderheid in het gevoels-leven de oorzakelijkheid
een ontoereikend beginsel van verklaring is.]
Wij hebben hier niet noodig te onderzoeken in hoever de
kauzaliteits-wet dan wèl voor de psychologie uitreikt ; bevindend
dat de sfeer der bewustzijns-toestanden nooit meer dan ten deele
onder bereik van empirische of kauzale geschied-wetten ligt, zien
wij ruimte voor de betooning van den Transcendenten levensgrond aan het empirisch zielebestaan ; de mogelijkheid van
zoodanige betooning valt niet psychologisch te loochenen.
Wij weten ons nu te meer gerechtigd om bepaalde ziele-toestanden (bizonderl**k: de hoogere gevoelens met door deze beheerschte voorstellings-grootheden) als betooning en symbool
van onze transcendente Innerljkheid te herkennen.
Op dit punt dan, waar het psychologisch wetenschappelijk
verstand niet uitreikt, begint het intuitieve inzicht en geestelijk
verstaan, waarbij wij onze ziele-toestanden niet als feiten, maar
als waarden kennen. De »waarde" is het deel-hebben van een
fenomenalen toestand aan een transcendente Werkelijkheid, en
betooning dezer. De geestelijk verstaande mensch kent zijn
gevoelstoestanden als symbolen, dus nog anders dan als materiaal
der empirische geschiedwetten, en hij zal ze anders interpreteeren. Maar volgens welk beginsel, nu hij het verklarings-beginsel
der kauzaliteit verwerpt ? Volgens geen ander beginsel, noch
andere wet dan der gebondenheid aan zijn eigen innerlijk
wezen : de eigen intuitiviteit zijns geestelijke gevoels zegt
hem de interpretatie. Zoo kan poëzie alleenlijk door poëzie,
kunst alleenlijk door kunst, liefde alleenlijk door liefde en
wijsheid alleenlijk door wijsheid begrepen en vertolkt worden. Deze schijn van willekeur levert geen gevaar omdat
het geestelijk verstaan stijgt boven de oppervlakte waar de
willekeur bestaat. Er is alleen gevaar dat het hooger gevoel
der geestelijke intuitiviteit door lagere gevoelens vertroebeld
wordt.
De geestelijk verstaande mensch, wordt in zijne hoogere
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gevoels-toestanden zich van zijn transcendenten levens-grond
bewust en ziet zijn transcendent Ik als zich betoonend in de
vormen van zijn empirisch ziele-leven.

IV.
Aktiviteit. Zij is de betooning van het Ik of transcendente Zijn aan het empirische Zijn der Ziel in
bepaalde Ziele-toestanden.

Derhalve is een transkauzale betrekking denkbaar en niet
onredelijk noch wetenschappelijk ongerechtvaardigd, een transkauzale betrekking tusschen het Ik en de ziele-toestanden,
grootscher gezegd : tusschen Eeuwigheid en Tijd, wijdscher:
tusschen God en wereld. In deze lijn ligt de religieuse gedachte;
haar kennis-theoretisch recht is gehandhaafd tegen de van kennis-onderzoek onkundige naturalistische wetenschap : in den
mensch is de horizont waar Eeuwigheid en Tijd elkander raken.
Tot psychologische terminologie terugkeerend zeggen wij:
aktiviteit bestaat. Maar tot hen die aktiviteit en wil opvatten
als een psychologische funktie kan gezegd dat er dan
van aktiviteit geen sprake is ; de opvolging der toestanden
volgens kauzaliteits-wet is geenszins aktief en de empirische
psychologie gewagend van »aktieve processen" (een proces
kan niet aktief zijn, het is eenvoudig in voortgang, gelijk de
groeiende plant) bedoelt psychische processen waarin het
gevoel der aktiviteit voorkomt ; bij den gewilden stoot met
den arm of het slaan van de hand, bij elke gewilde akte,
't zij een die in de materieele sfeer overgrijpt, of die in het
plan der voornemens blijft, is een gevoel van aktiviteit ; de
empirische psychologie kan niet meer dan dit gevoel als feit
konstateeren, maar het verschil tusschen wils-akte en gevoelstoestand te stempelen met de waardeering der eerste als
aktief in onderscheiding der tweede, ligt buiten haar vermogen : zij konstateert slechts het geschieden en de manier
der opvolging van psychische toestanden. Aktiviteit is geen
empirisch maar een metafysisch begrip.
'7
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Slechts door betooning van het transcendente Ik is in de
empirische bestaanssfeer aktiviteit mogelijk. Aktiviteit is
kracht ; en evenmin als het krachtsbegrip in de natuurwetenschap anders te dulden is dan als verkeerd benaamde bewegings-snelheid, evenmin is aktiviteit erkenbaar voor de natuurwetenschappelijke psychologie. Maar zij is aannemelijk voor
de op kennis-leer gesteunde psychologie, die in onze natuur
een tweeledige werkelijkheid vervat ziet.
En nu is het met deze betooning van het Ik aan de zieletoestanden, niet z66 dat eerst de ziele-toestanden er waren
en daarna de betooning, als twee faktoren die meer of min
toevallig elkander ontmoeten. Niet dat een bepaalde zieletoestand bestaat en het Ik zich daaraan gaat toebedeelen,
zoodat deze eerst niet en daarna wel met aktiviteit begaafd
werd. Maar de ziele-toestanden zijn de empirische bestaansw s of het empirische zin der ziel ; en het Ik is het transcendente zin der ziel. In verscheidene graden bestaat het
Zijn, en aan het empirische kan zich het transcendente Zijn
openbaren.
Openbaren zeggen wij van het transcendente Zijn wanneer
het in de vormen onzer bewustheid overtreedt ; en daar de
menschelijke bewustheid ligt in het empirische zijn immers
strikt gezegd hebben wij van het transcendente slechts negatieve kennis, en alleenlijk in-direkt, symbolisch is openbaring een betooning van het transcendente Ik aan de empirische sfeer der ziele-toestanden ; van het Wezenlijke aan het
Toestandlijke.
Aktiviteit is openbaring.
Van het transcendente Zijn afkomstig ligt dus de aktiviteit in
het empirische Zijn, en veronderstelt de antithese beider : in
het louter transcendente, in het Ik en in de Eeuwigheid, is de
streving even ondenkbaar als de golfslag in de roerelooze zee.
Daar is alleenlijk Eenheid, Stilte, en het oneindig doch
hoe zinrijk 1 Zwijgen, door sommige Gnostieken den nog
uit zichzelven niet getreden Wereld-grond toegekend.
Het Ik, in transcendente eenheid zijnde, ziet zichzelven in
de kategorie des tijds als in een spiegel door hemzelven
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voortgebracht ; het ziet zichzelf als uitelkaar gevallen (gedissocieerd) in veelheid van oogenblikken en toestanden, terwijl
het zich als éénheid weet. De betrekking nu tusschen het Ik,
transcendent als Eenheid, en het Ik, empirisch als veelheid,
welke is een zich betoonen van eerste aan laatste : deze
werkzame betrekking is de aktiviteit; en zij kan bestaan
omdat het empirische Zijn, hoewel slechts een zienswijs van
het transcendent Ik, toch nevens het transcendente een eigen
(konditioneele) werkelijkheid verkrijgt. (Dit is het mysterie
van de Schepping).
En als wij nu zeggen dat het transcendente Ik zich aan
de empirische ziele-toestanden betoonen komt en wij erbij
voegen dat er bepaalde toestanden (nl. hoogere gevoelstoestanden) zijn in welke deze betooning van het transcendente
plaats heeft dan is in deze verbizonderde opvatting toch
eenige aanleiding voor misverstand overgebleven. Het is wel
zoo dat in bepaalde bizondere ziele-toestanden deze > betooning" plaats heeft. Maar het transcendente Ik betoont zich
aan het empirische Zin als onbepaald geheel. De bepaalde
emotioneele toestanden zijn openbarings-momenten, media voor
het geheel. God openbaart zich wel in profeten maar aan de
wereld als geheel. Het transcendente Zin der ziel openbaart
zich in bepaalde ziele-toestanden aan het fenomenale Zin der
ziel. De waarheid der Ideeën kan alleenlijk in algemeene
uitspraak (dat is niet in het abstrakte 1) en niet als bizonder
feitenbericht verkondigd worden. De betooning is van het
transcendente aan het algemeen-empirische Zijn. Maar dat wij
er ons in bepaalde toestanden van bewust zijn is geen gril
onzer bewustheid, doch is in het zelfde feit dezer betooning
gegrond. Dat inzonderheid de profeten dragers zijn der
Godsgedachte komt van den aard der Gods-betooning zelve.
Zoo is dan ook de Aktiviteit, gelijk wij haar uitlegden, de
grond waarop de Vrijheid mogelijk is.
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V.
De Aktiviteit is mogelijkheid of waarborg der Vrijheid.
Vrijheid is voleindigde Aktiviteit.
Absolute begripsbepaling der Vrijheid.
Ziele-toestanden der betrekkelijk hoogste Aktiviteit:
in deze verkeerend is een mensch ,Mensch der
Vrijheid" (de Liefde ; gevoelens der Kontemplatie ;
het Geloof).
Aktiviteits-karakter der hoogste gevoelens.
Tegen Salon-mystiek.

In het willen is de aktiviteit te ondervinden. Zoo is dan
in de aktiviteit van het willen de mogelijkheid of kracht die
de vrijheid waarborgt. Elke wils-akte is een aanvang-maken
met de Vrijheid, een belofte van het te verkrijgen Ideaal.
Met elke wils-akte weerstreef ik den vlietenden stroom der
kauzaliteit en treed als loochenaar op van de universeele
geldigheid der oorzakelijke wet. Met elke wils-daad sta lk
als aanvankelijk overwinnaar tegenover de uitwendige natuur
en het mechanisch bewegen der aarde en van het stelsel der
planeten en van de geheele wereld-inrichting. Of eenvoudiger:
in elke wils-akte heb ik het bewijs dat de mechanische opvatting der natuur-orde een gedeeltelijke waarheid is en eenmaal
voor mijn transcendente oogen niet meer gelden zal.
Zoo is dan de aktiviteit van mijn wil de waarborg der
vrijheid; maar zij is nog de vervulling der vrijheid niet. In
te willen is de verwerkeljking van het transcendente Ik nog
niet bereikt ; want het willen is nog de strijd en dus niet de
overwinning ; en zoolang als wij willen, zijn wij bezig ons te
wreken op een weerbarstige stof en maken wij uit de stof
een beeltenis van ons innerlijk, maar eerst de voltooiing van
de beeltenis (waarbij het willen ware opgehouden) zou de
vrijheid zijn. Indien het transcendente Ik zich zoo volkomenlijk
aan het empirische Zijn der ziele-toestanden betoonen kon
dat laatste geheellijk als uitdrukking van het transcendente
te begrijpen was : dan zou de verwerkelijking van het Ik
volkomen wezen en de vrijheid ware absoluut verkregen.
Doch zoo kan het niet ; het blijft gedeeltelijk werk : »het kan
nooit gebeuren dat de mensch zich aan de empirische feno-
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menaal-kauzale natuur ontrukt en geen veranderingen lijdt
dan welke uit zijn eigen Innerlijke natuur alleenlijk te verstaan
waren." i) Wij kunnen dus zoolang wij in het empirische
Zijn verkeeren niet komen tot een levens-staat, waarin dit
empirische als uit zijn omgeving losgebroken en geheellijk uit
de kracht van het Ik gevormd werd. Maatschappelijke en
mechanisch-uitwendige invloeden blijven mede-heerschen in
onze ziel, en het willen heeft zóólang het uiterste doel-wit
niet verkregen.
Maar toch mag het begrip der Vrijheid of verwerkelijking
van het transcendente Zelf niet verkort, en met het Ideaal
niet getransigeerd worden : het blijft in heerlijke onbeweeglijkheid lichten, zoodat ook geen andere dan een onvoorwaardelijke
bepaling van zijn inhoud te geven is : Vrijheid of verwerkelijktzin van het wezenlijke Zelf (zoo luidt dus de bepaling) is de
voleindiging der aktiviteit, d. i. de zoo volkomene betooning
van het transcendente Ik aan het empirische Zjjn onzer ziel,
dat alle bepaalde ziele-toestanden uit ons innerlijke wezen
te begrijpen waren.
Met deze absolute begrips-bepaling der Vrijheid nu, is het
wel duidelijk dat wij boven de ethiek zijn uitgekomen, want
boven het bereik van een menschenleven in de omringing der
aardsche natuur geleefd ; en toch heeft het ideaal een woord
voor den mensch op aarde : Er is een hoogst bereikbare vorm
der aktiviteit, waarin de mensch de vrijheid deelachtig is.
Afziende vooralsnog van het absolute karakter der vrijheid,
zoo hebben wij thans deze hoogst mogelijke aktiviteit als
zedelijk levensdoel te bepalen ; en nevens de begrips-bepaling
dezer hoogst mogelijke aktiviteit hebben wij den werkelijken
ziele-toestand te noemen waarin zij als verkregen wordt
beschouwd.
En hoezeer komen wij nu weder bij Spinoza uit, zoodat de
voorafgaande paragrafen als omwegen zijn om de ideeën der
Ethica over de velden der gedachte onzes tijds te bereiken 1
Want nu komen wij bij de tegenstelling tusschen den aktieven
i) Eth. P. IV pr. 4. Fieri non potest, ut homo non sit naturae pars et ut
nullas possit pati mutationes, nisi quae per solam suam naturam possint intelligi.
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en passieven levens-staat zoo grondzakelijk voor Spinoza's
beschrijving van het zedelijk leven.
Er is een toestand der aktiviteit, waarvan Spinoza zegt:
nos tum ag ere dico, quum aliquid in nobis aut extra nos
fit, cuius adaequata surus causa, hoc est quum ex nostra
natura aliquid in nobis aut extra nos sequitur, quod per
eandem solam potest clare et distincte intelligi. i) Dat is:
wij zijn in aktieven staat, wanneer in ons iets gebeurt (en dat
ook van ons uit in de wereld buiten ons kan overgrijpen) iets
welks ontstaan in ons zelf zijn volledige voorwaarde 2) vindt;
dat is : wanneer in ons iets gebeurt dat uit onze natuur
klaarlijk kan verstaan worden. » Onze natuur" draagt het
transcendente beginsel in zich en zoo wij eenigen ziele-toestand
klaarlijk verstaanbaar achten in aanmerking genomen dat de
mensch een transcendent wezen heeft: dan is in zoodanigen
toestand de mensch in staat der aktiviteit, , d. i. in vrijheid.
Deze gedachte is volgenderwijs uit te leggen:
De gevoelens zijn de essentieelste ziele-toestanden ; in wat
voor gevoelens gij leeft daaraan wordt de hoogte van uw
ziele-leven geweten. Wanneer nu onze gevoelens gekomen
zijn als direkte reakties op den indruk van hetgeen wij
waarnemen, dan zijn ze zekerlijk niet uit ons transcendente Ik verklaarbaar. Het gevoel van schrik van eenen,
die een leeuw ziet, heeft ter verklaring geen andere gronden
noodig dan in zijn zinnelijk bestaan zijn gelegen. In het
algemeen : al die gevoelens die als reakties op waarneming
gelden en met welke wij in de Waarnemingsfeer leven (haat,
eigen-liefde, en alle nuance en mengeling dezer) zijn geen
ziele-toestanden die als betooning van een trans-empirische
werkelijkheid kunnen gelden.
Maar er zijn gevoelens in welke de mensch geen reakties
zijner waarneming, maar uitingen van zijn innerlijke wezen
heeft te verstaan. In deze derhalve hebben wij den werkelijken ziele-toestand waarin de hoogst mogelijke vorm
-

i) P. III Del, H.
Causa, zegt Spinoza naar het bij hem ongezuiverde spraakgebruik.

2)
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van aktiviteit bereikt wordt. Ik bedoel de gevoelens van
innerlijke intuiviteit, welke wij gewoonlijk » emoties" noemen
of als »hoogere" gevoelens van de »lagere" (sensaties en
affekten) onderscheiden.
Hiertoe behooren de ethische, aesthetische en religieuze
gevoelens ; bewondering, eerbied, toewijding, de geestelijke
vreugd en ontroering en vele andere. Er is één hoogste gevoel
dat alle in zich heeft en waarin zij één blijken, zooals de verscheidene kleuren één zijn in het licht : de geestelijke Liefde.
En al moge nu ook de Liefde en hare gevoelens een verwijderd verband houden met de voorstellings-beelden die
aanleiding zijn dat zij in de bewustheid gewekt worden
gelijk bijv. de aanschouwing van den sterrenhemel aanleiding
zoo zijn zij toch nooit
zijn kan voor den religieuzen eerbied
als reakties op de rechtstreeksche waarneming aan te merken,
gelijk niet het waarnemen der sterren met het eerbiedsgevoel
beantwoord wordt : maar uit de innerlijke intuitiviteit komen
naar gegeven aanleidingen deze gevoelens op.
Men zou ze ook kunnen benamen als »gevoelens der kontemplatie" omdat de voorstellings-beelden waarvan zij vervuld
zijn een ontastelijken en gansch niet konkreten aard hebben;
het zintuiglijk waarneembare moet van zijn konkrete natuur
als onderdeel van tijd en ruimte afstand doen en gezien worden
als symbool van het eeuwige, moet worden voorwerp van
kontemplatie en van geestelijken aandacht, zal het tot de
emotie voegen : niet de voorstelling, maar de in de voorstelling
bevatte idee is met deze hoogste gevoelens evenwichtig.
Zoo heeft dit hoogste gevoels-leven dan een nevenzijde in
de intellektualiteit; het heeft geestelijke gedachte en bestaat
in gestadige vereeniging met deze : deze vereeniging van
innerlijk gevoel en idee heet het gelooft-leven wanneer wij
meer op de intellektualiteit, en de geestelijke Liefde wanneer
wij meer op de emotionaliteit acht geven. Maar Geloof en
Liefde zijn één en zonder de geloofs-idee ware de liefde een
stemming en niet meer.
In Spinoza's Ethica wordt als Amor Dei intellectualis deze
hoogste intellektueele gevoels-staat benaamd. Moge ook de
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intellektueele zijde van het geestelijke leven daar een overwichtigen nadruk verkrijgen, waarbij de aandacht, aan de
gevoels-zijde geschonken, geenszins toereikt, zoo blijkt toch
in den naam Amor Dei, dat de wijsgeer dezen hoogsten
toestand gekend heeft als van gevoelen vervuld. Tot homo
liber, mensch der vrijheid, die het ideaal is der Spinozistische
ethiek, is hij gekomen, die den ziele-toestand van Amor Dei
intellectualis verwierf.
Wat wij hier beschreven is niet de intellektueele . inhoud,
maar de psychologische vorm van het Ideaal, d. i. welke
krachten der ziel in het bezit des Ideaals werkzaam zijn : het
gevoel der liefde en de intellektueele idee ; maar den inhoud
dezer idee lieten wij onbesproken, daar zij in later verband ter
sprake komt, wanneer wij van de kennis der dingen, »onder
aanblik der eeuwigheid" en van de Gods-gedachte, gewagen.
Slechts hebben wij nog te antwoorden op de verwondering,
welke allicht gewekt zal worden, doordat wij gevoelens als
hoogsten vorm der aktiviteit uitgeven, daar men juist hen
gewoonlijk passieve ziele-toestanden acht. Maar voor de onjuistheid om de gevoelens kortweg passieve toestanden te achten,
leze men 't geen wij in ons hoofdstuk over den Wil schreven i).
En zoo wij bedenken, dat aktiviteit een metafysisch begrip is
en dus niet hetzelfde is als de handeling of het overgrijpen
in de materiëele sfeer (gelijk vele psychologen meenen), maar
een betooning van het transcendente Zijn, zoo is er niets
tegensprekelijks in, een gevoels-toestand een vorm van aktiviteit
te achten, en zelfs den hoogsten vorm : een mensch in kontemplatieven staat is meer aktief dan die een span wilde
paarden bedwingt. Deze gevoelens zijn aktief omdat de
mensch, die in hen verkeert, zijn empirische bewustheid in
aanraking weet met een Hoogere werkelijkheid dan van tijd
en ruimte : die de geestelijke liefde heeft weet zich van tijd
en van ruimte onafhankelijk.
En dat de kontemplatieve zich niet bewust is als zelfi) Niet gepubliceerd.

DE MENSCH DER VRIJHEID.

255

werkend gelijk de rosbedwinger of als elke mensch op 't oogenblik van zijn wils-besluit, is verklaarbaar, omdat hij geen tegenwerking ondervindt. In het wils-besluit wordt een weerbarstige
stof bedwongen; de zedelijke wils-akte, waarin een mensch
aan zichzelf het ideaal of zijne verplichting voorhoudt, is een
moment van strijd tegen zijn begeerte ; of zoo iemands wilsbesluit zijn mede-mensch of de materiëele wereld betreft, geldt
het al evenzoo een stof, die naar voorbeeld der gedachte moet
gevormd. Dat in deze het bewustzijn der aktiviteit sprekender
is dan bij de hoogere gevoelens, is aannemelijk, maar in
waarheid is de aktiviteit niet grooter.
En daarbij komt als bewijs der aktiviteit van den ziele-staat
des geloofs en der liefde : de zedelijke inspanning, noodig om
te stijgen in deze hoogten, want de hoogste gevoelens, die der
vrijheid, zij mogen niet als spaarzame dronken uit een beek
der wellust genoten worden. Er is een aankweeken der
emoties, die het heilige ontheiligt en de hoogste toestanden
parfumeert voor den salon. Deze toestanden bestaan echter
niet als los voorkomende evenementen, welke naar willekeur
kunnen getroffen worden of verwaarloosd, maar zij veronderstellen een levens-verdieping en palingenesie van den geheelen
mensch, die uit zijn empirische Zijn zich tot zijn eeuwige
Transcendentie toekeert.
Hoezeer dan ook de hoogste ziele-toestanden intermitteerend
zijn en niemand gestadig op de bergtoppen verkeert : zoo
bestaan zij toch slechts in het hart dat de hooge atmosfeeren
liefheeft en den zedelijken strijd kent.
Betreffende laatsten vertalen wij ter overtuiging dat de Amor
intellectualis is een aktieve staat de eindwoorden der Ethica:
»Wanneer ook de weg welke tot (deze hoogste toestanden)
leidt steil schijnt, gelijk ik hem aanwees, zoo is hij toch te
vinden. En zeker moet moeilijk verkrijgbaar zijn wat zoo
zelden wordt aangetroffen. Want zoo het heil voor de hand
lag en zonder ernstige inspanning verworven werd, hoe zou
't dan door zoo velen verwaarloosd worden ? Maar alle verheven dingen zijn even moeilijk als zeldzaam".
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VI.
(Weerlegging van de leer der empirische wils-vrijheid).

VII.
Verband van 't geschrevene met Spinoza's filozofie.

Het heeft den schijn alsof wij in deze paragrafen ver buiten
Spinoza's Ethica afdwaalden. Maar om aan Spinoza's gedachte
van de Vrijheid als hoogsten levens-staat recht te geven moeten
problemen van onzen tijd in de behandeling opgenomen. De
ideëen van Spinoza, meer dan van eenig wijsgeer reiken ver
over het sober verband waarin ze door den denker opgeschreven werden. Juist dat zijne filosofie levens-kracht heeft
is een bewijs dat zij dieper zin heeft en verder horizonten
bevat dan een filologisch, historisch nauwkeurige (en nauwhartige) interpretatie kan doen verstaan. Een stelsel dat van
den aanvang af en zooals het is opgeschreven kompleet is,
laat voor het denken van anderen geen aansporing over, maar
de groote wijsgeer vermoedt meer dan hij zegt en zelfs de
stellige toon van de meedeeling, welke zoozeer aan Spinoza
eigen is, en het weet-zekere van de uitéénzetting zijner denkbeelden, verhinderen niet dat wij in Spinoza meer een wegwijzer dan een bereiker waardeeren.
De gedachten die wij ontwikkelden zijn althans Spinozistisch:
de grond-aanwijzing der menschelijke vrijheid in de menschelijke natuur (II) ; de erkenning van tweëerlei werkelijkheid in
onze natuur (II) ; de aktiviteit als een zich gelden doen der
eerste werkelijkheid aan de andere (IV), de erkenning van
bepaalden ziele-toestand waarin de aktiviteit haar zuiversten
vorm verkrijgt en waarin dus de vrijheid te vinden is (V)
en de weerlegging van de leer der (empirische) wils-vrijheid
(VI). Van een en ander wenschen wij nog het verband met
Spinoza's filosofie aan te toonen:
De erkenning van een tweëerlei der werkelijkheid : een
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fenomenale door de wet der kauzaliteit beheerscht en een
transcendente. Het Pantheïsme der ethica erkent hetzelfde in
de tegenstelling van Substantia en modi ; want dat de modi,
het samenstel der veroorzaakte eindige dingen geen werkelijkheid hebben, en een zinverblinding zouden zijn gelijk volgens de Indische Maya-leer is allerminst de bedoeling ; en
dat de Substantie een herschenschimmig bestaan heeft ligt
nog verder van Spinoza's meening af; God bestaat en de
wereld bestaat ; God is transkauzaal, de wereld is een kauzaal
zamenstel: er is een tweeledig plan des bestaans.
En in de levens-leer heeft Spinoza dezelfde tegenstelling
van tweëerlei werkelijkheid overgebracht. De Conatus in suo
esse perseverandi of kracht der zelf-handhaving is een teleologische streef kracht, in zichzelf rustend en tot zichzelf gekeerd.
De werkelijkheid van dezen Conatus valt buiten het plan der
kauzaliteits-wereld ; de universeele kauzaliteit kent geen doelstreving. Ja zelfs wordt uitdrukkelijk deze Conatus in tegenstelling gezet tot het systeem der uitwendige oorzakelijkheid. i)
En dit ware zinneloos zoo Spinoza niet anders bedoeld had
dan een stelsel van psychische kauzaliteit in tegenstelling
plaatsen met een stelsel van fyzische kauzaliteit ; want ware
hier het naturalistische inzicht volgehouden dat het geestelijk
geschieden onder de wet van oorzaak en gevolg begrepen
is — dan had Spinoza geschreven, niet dat de Conatus
beperkt en overtroffen wordt door de macht der uitwendige
kauzaliteit ; maar dat hij juist door deze werd gebaat; want
volgens deze leer is het geestes-leven in strikte parallelie met
de orde en het verband der uitwendige dingen, en hoe
grooter het vermogen des lichaams is om aangedaan te
worden door werkingen der materieele wereld : zooveel te
grooter is dan de waarde des geestes. 2)
i) P. IV. pr. 3 Vis, qua homo in existendo perseverat, limitata est et a potentia
causarum externarum infinite superatur. Dat existere hier niet als empirisch be.
staan, maar als aktiviteit bedoeld is, zal de propositio iets beteekenen, blijkt uit
pr. 2 en 4.
2) Zie mijn ede Wereld-leer in Spinoza's Ethica" (Tw. Tijdschr. Mrt. '97),
Hoofdst. I § 5. Eth. P. II. pr. 14.
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Maar met het naturalisme brekend, veronderstelt Spinoza's
vrijheads-leer de tegenstelling tusschen den Conatus in suo esse
perseverandi en het stelsel der oorzakelijkheid ; het is meer
in veronderstelling dan openlijke erkenning ; omdat zeker aan
Spinoza de volheid der tegenstelling niet duidelijk is geworden;
het begrip der oorzakelijkheid klaarlijk tegenover zich te
stellen, zooals ons mogelijk is, sinds de wijsgeerige kritiek
zich op het subjekt richtte zulks verwachte men van den
denker der zeventiende eeuw, ook van Spinoza, niet. De
verwarring van causa en ratio zegt te dezen genoeg.
Erkent nu Spinoza het tweeledig plan der werkelijkheid,
dan ook de betooning van het ééne aan het andere Zijn ; want
geenszins bedoelt hij met den conatus in suo esse perseverandi een grootheid die buiten het stelsel der empirische
toestanden blijvend, geen invloed in het empirisch bestaan
onzer ziel deed gelden. Integendeel Spinoza's begripsbepaling der aktiviteit bewijst dat hij bij den mensch juist die
empirische ziele toestanden voortreffelijk en dus bestaanbaar
acht, tot welke der menschen conatus-bevattende natuur de
voorwaarde is en die als betooning van deze kunnen gelden.
En vooral indien dezelfde »conatus" naderhand als »conatus
cognoscendi res tertio cognitionis genere," d. i. als streefkracht
tot de hoogste intellektualiteit, wordt voorgedragen, blijkt
alteer hoe dit transcendent beginsel in het empirische leven
inwerkt.
Gingen wij dus den weg onzer eigen spekulatie : wij weken toch
niet uit de richting die Spinoza's Ethica aangaf. Wij hebben
in de uiteenzetting onzer denkbeelden alleenlijk het vaak
onprincipieel karakter van Spinoza's ethische wijsbegeerte
scherper belijnd.

HAI IBN IAKZAAN,
ibn Tofail naverteld
DOOR

T. J. DE BOER.

Ge vraagt mij, mijn broeder, naar de wijsheid uit het
Oosten, waarvan ibn Sina, onze groote denker, melding heeft
gemaakt. Uw vraag heeft mij gebracht in een toestand, dien
ik te voren niet kende, onuitsprekelijk en onbeschrijfelijk, maar
een geluk, zóó groot, dat het onmogelijk is er van te zwijgen.
Ik prijs mij zelf gelukkig, ik de waarheid, ik God zelf onder
dit kleed. 0, alles is goed, zooals het is.
Eerst is het over mij gekomen als bliksemstralen plotseling,
en snel verdwenen, met tusschenpoozen altijd korter. En nu
is het licht in mij. En het licht is in alle dingen. En alles
is mooi zooals het is. En ik zelf ben niets meer. Alles
is God.
Als een blindgeborene is de mensch. Van kleine verbeeldinkjes leeft de menigte, die de dingen nooit zal zien in hun
zuiverheid en ware grootheid. Licht en vreugde is alleen voor
hen die zien. Zij leeren niets nieuws kennen, als zij hun
oogen openen, maar al het gekende is anders nu in klaarheid
en blijheid. Het is al in God.
Onze vaderen zijn begonnen de dingen te meten en te
tellen. Zij hebben geleefd in den schijn, in het uitwendige.
En toen hebben zij onderscheid gemaakt tusschen waar en
valsch, goed en kwaad, mooi en leelijk. Ook dat is geweest
een leven in den schijn, nog niet in het innerlijke der dingen.
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Eindelijk zijn er enkelen gekomen tot het volle licht, maar zij
hebben het gezegd in schuchtere woorden van raadselachtig
verbeelden. Als eenzamen, als vreemdelingen staan zij op
hun hoogten : al-Farabi, ibn Sina, Gazzali, ibn Badscha.
En nu ben ik gekomen, en in mij is het licht, dat ik u zal
laten zien. Ik zal u voeren over de wateren, waarop ik heb
gezworven, en leiden langs de wegen, die ik ben opgegaan.
Als uw zin nu ledig is, uw verbeelding zuiver en uw hart
rein, dan gaan wij samen door den nacht. En gij zult den
helderen morgen groeten als zegen op uw werk, o gij vriend
van God. Licht en leven zijn voor hen die waken.
Daarom beschrijf ik u de geschiedenis van } Iai ibn Iakzaan.
Hij is de Levende, de Zoon van den Waakzame.
-

I.
Op een Indisch eiland, onder den evenaar gelegen, staat
het licht hoog in de zachte lucht. Daar kunnen menschen
ontstaan zonder vader en moeder. Zij groeien er als planten
uit de aarde of als vruchten aan een boom. En zulk een
natuurkind, uit aarde en licht geboren, is onze Hai ibn Iakzaan.
Men heeft het ons ook anders verteld.
En wel z66:
Tegenover het genoemde ligt een ander grooter eiland, rijk
en wel bevolkt, waar eens een zeer trotsch en jaloersch vorst
regeerde. Deze had een heel mooie zuster, die hij weigerde
uit te huwelijken, omdat hij geen man harer waardig vond.
Naar 'de gewoonte dier dagen trouwde zij echter in 't geheim
met een van haar verwanten, Iakzaan geheeten, en schonk
dien een zoon, met name Hai. Bevreesd dat het door haar
wreeden broeder ontdekt zou worden, deed zij het kind, na
't te hebben gezoogd, in een kistje en ging daarmee bij avond,
in gezelschap van eenige vertrouwden, naar het strand. Terwijl
liefde en vrees haar hart bestormden, zeide ze haar kind
vaarwel, het aanbevelend aan de goedheid Gods en de golven
van de zee.
De vloed nam het kistje op, voerde 't dien nacht nog naar
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het tegenoverliggend onbewoond eiland en zette het neer op
een plaats, die slechts éénmaal in het jaar door het water
werd bereikt. 't Was in een dicht woud op zacht mos, een
plekje voor wind, regen en zonnestraal beschut. En tot beter
beschutting werd er door wind en water een duin van zand
opgeworpen.
Tengevolge van het schokken tegen den grond hadden de
nagels van het kistje losgelaten, en door de reten drong het
gehuil van het kind. Dit hoorde een gazel, wier jong door
een roofvogel was buitgemaakt. Meenend dat het de stem
van haar jong was, ging zij op het geluid af. Zoo vond zij
het hongerend wicht en nam het in liefde aan. Het werd
door haar gezoogd en trouw verzorgd.
Nog anders wordt het verteld.
Namelijk zóo :
In een laagte op het genoemde eiland is het wonder gebeurd. Een massa slijk heeft daar langen tijd in gistenden
toestand verkeerd, tot eindelijk het juiste midden van warm
en koud en vochtig en droog is bereikt. Toen zijn er uit dat
mengsel blazen opgestegen naar het licht, dat als de geest
van God is over het levenlooze. Eerst iets als een hart, toen
een hersenmassa, daarop een lever, en die drie zijn vereenigd
door aders, zenuwen en spieren, en dat alles heeft zich gevormd tot een kleinen levenden mensch, onzen Hai.
Doch hoe hij op zijn eenzaam eiland mag zijn gekomen,
doet er niet toe.
Laat me U zijn geschiedenis vertellen.
II.
Stil lag het land van Hai in de zee. Geen roofdier brak
de vredigheid van de lucht om hem. Maar zachte, vlugge
gazellen • stonden daar als wachteressen met haar grootdonkere
oogen.
Twee jaren lang werd Hai door de gazel die hem had
aangenomen gezoogd. Toen had de kleine tanden en kon
loopera. Overal volgde hij de moeder-gazel, waaraan hij zeer
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gehecht was. Zij bracht hem in een dal met veel vruchtboomen, waar ze hem hielp bij 't zoeken van voedsel en schaduw
over dag, en van luwte in kouden nacht. 's Morgens trok hij
met de moeder uit, 's avonds keerde hij met haar terug, altijd
in gezelschap van andere gazellen. 't Was een heele kudde.
En van al die gazellen leerde hij de stem nabootsen, ook de
stemmen van vogels en andere dieren, zoo nauwkeurig, dat
er geen onderscheid was waar te nemen. Want, de natuur
had zijn zinnen dermate volkomen gevormd, dat hij al wat
hij wilde zuiver in zich opnam en dan juist weergaf.
Maar het best leerde hij toch kennen de verschillende nuances van de taal der gazellen : hoe zij elkaar waarschuwden
voor gevaar, te hulp riepen of de plaats aanwezen, waarheen
ze moesten gaan om weide te vinden. Dus leefde hij in
eendracht en goede verstandhouding met de kudde zeven
jaar lang.
De gazellen vreesden hem niet noch hij haar.
III.
Het was nu uit met dat onbewuste leven dat speelde onder
de dieren, en hij begon zich zelf te voelen, de zevenjarige
knaap. Als hij alleen zat, kwamen in zijn verbeelding terug
de dingen die hij daarbuiten had waargenomen. En heel
anders deden zij hem aan, zoodat hij er sommige van begeerde,
andere verfoeide.
Hai vergeleek zich zelf met de dieren waaronder hij had
geleefd. Hij zag dat ze allen wol of haar of veeren tot beschutting hadden, horens, tanden, klauwen enz. tot aanval
en verdediging. Maar hij zelf was naakt, zonder wapens,
langzaam van beweging, zwak en niet bestand tegen dieren
die hem het genot van de een of andere boomvrucht betwistten. Zelfs de jonge gazellen waarmee hij was opgegroeid
kregen horens en liepen veel sneller dan hij. Ook hun schaamdeelen waren veel beter bedekt dan bij hem. Dit alles te
zien maakte hem droef en angstig.
Allereerst zocht hij nu zijn schaamte te bedekken door
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palmbladeren aaneen te rijgen en om zijn heupen te binden.
Dan nam hij uit de takken van den boom een stok, waarmee
hij de dieren die hem lastig vielen afweerde. Sterkere dan
hij weerstond hij, op zwakkere viel hij aan. Hij leerde op
deze wijze zijn kracht kennen en dat zijn hand toch zeer ver
den poot van het dier overtrof.
In jeugdigen overmoed stapte zoo de kleine koning zijn
eiland in het rond.
Tot hij veertien jaar oud werd.
Iv.
Lastig bleek op den duur die gordel van palmbladeren:
als ze droog werden, vielen ze altijd weer af. Daarom zocht
Hai wat anders en vond werkelijk iets beters in de veeren
van een dooden adelaar. Daarmee gekleed was hij voortaan
de schrik van alle dieren, behalve van de gazel die hem had
gezoogd. Deze verliet hem nooit noch hij haar, tot ze oud
en zwak werd en onder een vruchtboom op groene weide de
laatste rust vond. Toen de jongeling haar zoo zag liggen, geheel
bewegingloos, was hij van vrees en smart als buiten zich zelf.
Hij riep haar, bekeek haar ooren en oogen, betastte alle
deelen van haar lichaam : 't was alles te vergeefs. Hij wilde
wegnemen wat haar belette te hooren, te zien en zich te
bewegen, maar vond dat nergens. Zij moest weer zijn als
vroeger, dat wilde hij. Eindelijk kwam hij op de gedachte,
dat het een inwendig lichaamsdeel zou zijn, waaraan zij letsel
had bekomen, en wel dat deel dat de andere lichaamsdeelen
beheerscht.
Maar welk deel was dit ? Hij wist het niet, ging het dus
zoeken, eerst bij andere doode dieren. Overal in het dierlijk
lichaam vond hij drie holten : een hersen-, een borst- en een
buikholte. In de middelste of borstholte, zoo vermoedde hij,
zou wel het voornaamste deel van het lichaam zijn plaats
hebben. Als hij zich zelf beschouwde, scheen het hem, dat
hij wel al zijn leden zou kunnen missen, zijn armen, zijn
beenen, ja zelfs zijn hoofd, en toch blijven leven, zoolang zijn
i8
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borst maar ongedeerd was. In den strijd tegen dieren was
't immers zijn voornaamste zorg zijn borst te beschermen.
Zonder twijfel, daarin moest het voornaamste lichaamsdeel
verborgen zijn.
Met dit besluit keerde hij tot de moeder-gazel terug. Omdat
hij nog geen gestorven dier tot het leven had zien terugkomen, wanhoopte hij ook aan haar herstel. Hij waagde 't
dus met scherpe steenen en riet haar de borst te openen, om
er alles te onderzoeken. En hij vond er ten slotte het hart,
dat bestbeschutte, mooigevo rmde, niet paarwijze voorhandene:
dat unieke moest het zijn, de bron en het middelpunt van
het leven. Hij bekeek het goed en zag dat het uit twee
gescheiden helften bestond, waarvan de rechter vol geronnen
bloed, de linker leeg was. In het bloed echter vond hij het
leven niet, want bloed was er ook in de andere deelen van
het lichaam, en vaak reeds had hij in den strijd tegen dieren
van zijn eigen bloed zien vloeien, zonder dat hem dit eenigszins had gehinderd.
Maar, zoo dacht hij verder, die linkerhelft van het hart
moet toch, evenals de andere lichaamsdeelen, een functie
hebben. Daar zal iets in geweest zijn, dat ontsnapt is, zoodat
de dood er op is gevolgd. Ontsnapt ? Zou het gedwongen
of vrijwillig dat lichaam hebben verlaten ? En waarom dan,
op welke wijze, waarheen?
Terwijl hij over dit alles bleef peinzen, het lichaam niet
achtend, maar zoekend naar de ziel, begon het lijk van de
moeder-gazel te bederven. De raven vochten er al om. Dat
gezicht bracht hem tot de werkelijkheid terug. Nadat hij het
lijk van de moeder had begraven, doorwandelde hij zijn eiland,
lettend op alle dieren en planten die hij vond.
Spoedig bemerkte hij, hoezeer de andere gazellen op de
moeder-gazel geleken, en hij gaf haar een deel van zijn liefde.
Overal bij plant en dier ontdekte hij gelijkenis tusschen de
vele exemplaren van een zelfde soort. Maar aan zich zelf
vond hij niemand gelijk. Hij dacht dat er ook geen ander
land zou zijn dan dit eiland, waarvan hij de kust had afgemeten. Voor 't eerst voelde hij zich zelf alleen.
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Eens op de wandeling in een droog bosch zag hij door
wrijving van takken vuur ontstaan. Dat nooit geziene verschrikte hem, lang in stille verwondering. Dan nieuwsgierig
sloop hij naderbij. Het schitterde zoo en het was zoo sterk,
dat het de dikste boomen brak en ze maakte tot wat het zelf
was. Daar moest hij iets van hebben ' in zijn bevende hand.
En hij greep toe, weer, nadat hij de pijn van de vlam had
gevoeld, en vatte een tak aan, die slechts aan het éene eind
was aangestoken, en voerde dien, als jongen belust op een
vuurtje, in triomf mee naar zijn hol.
Daar, in zijn donkere woning, onderhield hij met droge
takken en bladeren het vuur, dat hij zoo mooi vond en heerlijk warm. 't Was zijn zon in den nacht, die nooit onderging.
Het was het beste van al het zijne. Omdat hij het altijd zag
opflikkeren, hield hij het voor iets van het hemelsche dat hij
boven zich zag schitteren. Maar dit had hij nu altijd helder
bij zich, dag en nacht.
Het scheen hem een eindeloos vermaak. Om de kracht
van het vuur te beproeven en den aard der dingen te leeren
kennen wierp hij er van alles in. Zoo eens een paar visschen,
door de zee op het strand gespoeld. Er steeg toen een heerlijke geur van geroost vleesch uit het vuur tot hem op en hij
proefde van de visch. Tot nu toe was hij planteneter geweest,
doch hij vond het vleesch smakelijker. Daarom werd hij jager
te water en op het land. Snel ontwikkelde zich zijn kracht
in het gezond bedrijf en lekker was het maal dat den arbeid
beloonde. Dat alles dankte hij aan het vuur. Meer en meer
werd het vuur zijn liefde.
't Was hem een vereering. Zou, zoo vroeg hij opeens, zou
het vuur niet het levensbeginsel zijn ? Dat wat uit het hart van
de moeder week, toen zij stierf ? Werd het lichaam misschien
daarom koud en stram, omdat het warme leven wegging?
Om dit te kunnen weten moest hij een levend hart onderzoeken. Zijn weetgierigheid schrok voor niets terug en nadat
hij eenmaal de warmte van het levende hart had gevoeld,
ontleedde hij allerlei dieren, dood zoowel als levend, totdat
het dierlijk lichaam voor hem geen enkel geheim meer had.
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Maar het was niet de veelheid van leden, noch de verscheidenheid van hun functiën, wat hem bovenal aantrok. Hij zag het
dierlijk lichaam liefst als organisme, als levende eenheid van de
verschillende deelen, alle ondergeschikt aan éen geest, samenwerkend tot éen doel.
Een volwassen man was onze Hai geworden.
Hij was eenentwintig jaar.
V.
Tusschen al zijn studiën door had Hai vele uitvindingen
gedaan. Uit dierenvellen maakte hij schoeisel en kleeding.
Van de zwaluwen had hij de bouwkunst geleerd, wat hem bij
de inrichting van een rustplaats en een voorraadkamer dienstig
was. Roofvogels had hij getemd, opdat zij hem op de jacht
zouden helpen. Eveneens wilde paarden en ezels, om daarmee
het woudrund te kunnen vervolgen. Al het gereedschap, dat
hij daartoe noodig had, vervaardigde hij van hout of steen of
hoorn of been, met behulp van het vuur.
Gebrek aan voedsel had hij nooit, hij had zelfs een grooten
voorraad verzameld. Nu de kunst van zijn hand de natuur
beheerschte, kon hij zich verder vrij aan de studie wijden.
Niet alleen dieren en planten, ook de mineralen onderzocht
hij, tot hij, in allerlei verbinding, de eenvoudigste elementen
vond. Ziende den rijkdom der natuur was het hem in de
veelheid van verschijnselen toch altijd om het Eene, om het
zuivere wezen te doen. Uit de groote gelijkenis tusschen al
de exemplaren van eene diersoort besloot hij, dat de geheele
soort ééne gemeenschappelijke ziel moest bezitten, in haar
uitgegoten, zooals men een vat water in vele vaten kan uitgieten en dan weer samengieten in het eene vat. De verhouding van het individu tot de soort scheen hem dezelfde
te zijn als die van het lid tot het lichaam. Hij ging nog
verder tot het begrip der eenheid van alle diersoorten. Ja,
al wat hij kende, dier en plant en mineraal, beschouwde hij
ten slotte als één in wezen, slechts verschillend door den graad
van bezieling in een lange opklimmende reeks. Evenals het
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water, dat naar den verschillenden warmtegraad een vasten of
een vloeibaren of een vluchtigen vorm aanneemt, maar toch
hetzelfde water blijft, zoo zag hij het vaste mineraal overgaan
in de meer bewegelijke plant en de plant in het vluggere
dier, als zoekend den weg naar het licht van de hooge zon.
Doch niet alles steeg omhoog. Alleen het fijne, het lichte.
Naar de aarde boog het logzware. En geen van beide bewegingen was onbelemmerd. De aarde verhinderde den steen
verder te vallen daar hij wou. En de lucht belette den
rook hooger te stijgen dan hij wenschte. En toch, dat alles
was lichaam. Waar was dan de eenheid van al het lichamelijke?
Hij kon het alles meten. Het ééne wezen van het lichaamlijke moest dus bestaan in zijn uitgebreidheid.
Uitgebreid is al het lichamelijke, een in drie afmetingen.
Maar vanwaar het verschil ? Hoe komt het, dat verschillende
lichamen verschillende afmetingen hebben ? En dan verschillende wijzen van bestaan en werken ? Uitgebreid is het lichamelijke, uitgebreidheid de eene vorm van alle dingen. Maar hoe
verklaar ik hun bizondere vormen in eindelooze verscheidenheid ? Al die vormen, al die wezenheden der materie moeten
ten slotte één zijn. Hoe anders ware hun samenwerken tot
één doel te denken ? Maar wat is de grond van deze eenheid ?
Dit vragende ontwaarde Hai, dat hij zich van het zinnelijk
waarneembare verwijderd had, en dat hij op de grenzen stond
van een andere wereld. Even voelde hij een siddering tegenover die eenzame hoogte van het begrip en deed een stap
terug in de zinnenwereld, waaraan hij gewoon was. Wat
lichaam in het algemeen beteekende was met geen zintuigen
waar te nemen. Daarom ging hij maar weer de eenvoudigste
lichamen beschouwen, die hij aantrof.
Doch de drang om te weten, om het ééne en algemeene
te vinden, liet hem geen rust. De dingen om hem heen waren
niet zoo eenvoudig als hij wel had gedacht. Wat hij daarvan
waarnam, hij bemerkte het ras, 't waren niet de dingen zelf,
maar hun bewegingen, hun veranderingen, hun werkingen. En
elke verandering scheen hem iets nieuws te zijn, dat daar
plotseling ontstond, zonder dat hij begreep hoe het als werking
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uit een vroegere verandering kon zijn ontstaan. Zoo kwam
hij op de gedachte van één algemeenen werkmeester, die alles
in alle dingen werkt. De dingen doen niets, de lichamen
zijn niets, niets dan geschiktheden of disposities, voorwaarden
van werking. Maar al wat zij schijnen te doen moet het werk
zijn van een boven hen staanden werkmeester, een bewust
willend wezen.
Z1k een wezen vond Hai niet in zijn kleine aardsche wereld.
In dit ondermaansche ontstaat alles en vergaat. En juist om
dat ontstaan en vergaan, het veranderen of werken der dingen
te verklaren, had hij zoodanig wezen noodig. Hij zou het
dus hooger moeten zoeken.
Een nieuwe periode brak voor hem aan.
Toen hij viermaal zeven jaar had geleefd.
VI.
Die nieuwe levensperiode begon Hai alzoo met de beschouwing van de hemellichamen. Hij wist dat de hemel en
alle sterren lichamen waren van drie afmetingen. Maar zou
die hemel zich dan tot in het oneindige uitstrekken ? Of zou
zijn uitbreiding een grens hebben, waar onze voorstelling kan
rusten ? Een oogenblik stond hij over deze vraag versteld,
maar spoedig zag hij in, dat het ongerijmd was van een
onbegrensd lichaam of een oneindige ruimte te spreken.
Hij overlegde dus bij zich zelf: hier bij mij begint de
ruimte, hier heeft het lichamelijke een grens, er moet dus
ook een andere grens zijn, een punt het verst van mij verwijderd, waar de wereld ophoudt. Want als ik van mij uit
twee rechte lijnen in het oneindige trek en ik snijd dan aan
mijn kant van éen der lijnen een stuk af, dan zou ik, aangenomen de oneindigheid van de ruimte, tot de ongerijmde
bewering moeten komen, dat van twee oneindige lijnen de
éene korter kan zijn dan de andere. Daarom moet ik wel
aannemen dat de ruimtelijke wereld eindig is.
Ook over den vorm des hemels dacht hij na, en omdat hij
zon en maan en sterren cirkels zag beschrijven van het Oosten
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naar het Westen, besloot hij dat de hemel bolvormig zou zijn.
Steeds verder drong hij dan door in de sterrekunde en leerde
de verschillende in kringen elkaar omsluitende hemelsferen
kennen. En al die hemelsferen tezamen zag hij als éen groot
heelal, een enkel wezen, waarvan de sterren de schitterende
zintuigen, waarvan de afzonderlijke sferen de dienende leden
zijn, en waarvan onze aarde, met wat er op ontstaat en
vergaat, een verachtelijk uitwerpsel is.
Maar, zoo vroeg hij verder, is die wereld er van eeuwigheid
al geweest of is ze in der tijd ontstaan ? Eigenlijk had hij
tegen eeuwigheid of oneindigheid van tijd dezelfde bezwaren
als tegen de eindeloosheid van de ruimte. Jaren lang dacht
hij daarom na over 't probleem van eeuwigheid en tijd. Gemakkelijk had hij de ruimte overwonnen, maar de tijd was
hem te machtig.
Zooals hij zich de wereld voorstelde als in de ruimte besloten, zoo dacht hij zich eindelijk den tijd als in het bestaan
der dingen begrepen. Want altijd weer scheen hem een
eeuwig ná elkaar gemakkelijker aan te nemen dan een oneindig
naast elkaar als werkelijk op dit oogenblik gegeven. Hij had
zich zelf op de grenzen van de ruimte zien staan, maar voelde
zich nu voortdrijven midden op den stroom des tijds. Alleen
de oevers van dien stroom bleven zichtbaar, maar verborgen
de bron en onbereikbaar de oceaan van het niet. Van
eeuwigheid af moest de wereld hebben bestaan en tot in
alle eeuwigheid voortbestaan, zich zonder ophouden bewegend.
Maar voor die beweging moest er een oorzaak zijn. En
zooals Hai de werkingen van dier en plant en mineraal aan
éen grooten werkmeester toeschreef, zoo verklaarde hij de
beweging van het heelal door éen grooten beweger aan te
nemen, die, zelf onstoffelijk, de stoffelijke wereld in beweging
hield. Aan dien grooten beweger dacht hij met innige bewondering, als hij overal de sporen ontdekte van zijn wil en
gedachte in kunstvolle scheppingsdaad. Hij duizelde bij de
gedachte aan dien grooten geest die het heelal omvat en
tegelijk het gewicht van het kleinste atoom kent. Hoog stond
Hai boven zijn kleine leven op het eiland.
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Hij had de orde en samenhang van het heelal begrepen.
Nu geen leven meer van kleine nuttigheid en zelfzuchtig
gemak, want hij zag de dingen op een hooger plan. Hij zag
voor 't eerst dat al wat was goed was, en dat wat hij gewoon
was voor slecht of schadelijk of leelijk te houden, niets was
dan een gebrek, een lagere trap van ontwikkeling, een mindere
mate van volkomenheid beteekenende. Daarentegen zag hij
in het Een en Al enkel volmaaktheid, niets dan schoonheid
en helderbewuste kracht. Dat was het zelfstandig bestaande,
dat en dat alleen was en niets daarbuiten.
Gezuiverd was zijn wezen, want hij rustte nu in het Eene.
Reine vreugde was er in het hart van Hai.
Het vijfde zevental van jaren was vol.
VII.
Hai's denken was in die mate op het hoogste gericht, dat
hij een tijd lang de hem omringende natuur vergat. Als hij
de dingen aanzag, zag hij in hen niets dan het beeld van
God. Want zijn hart was boven.
Dit duurde tot er zich een nieuw probleem aan hem openbaarde. Uit de hoogte der hemelen daalde hij af in de diepte
van zijn eigen zieleleven. Hij wilde namelijk weten, hoe hij
was gekomen tot de kennis van dat hoogste oorzaaklooze
zijn, dat hij als de oorzaak van alle dingen beschouwde.
Hij blikte daarom terug op den door hem afgelegden weg,
zoekend het helderbewuste zien van wat hij half onbewust uit
ingeschapen drang om te weten had leeren kennen.
Eerst onderzocht hij zijn zintuigen en wat hij daarmee kon
waarnemen. 't Was in de veelheid der zinnen het velerlei
van de lichamelijke wereld. Maar het Eene was in de
zinnen niet.
Toch vond hij in zich het Eene als begrip van het vele.
Dat kon niet uit de zinnelijke waarneming komen, maar moest
gevormd zijn door een niet-zinnelijk, een onlichamelijk vermogen in hem. En dit, waarmee hij het hoogste zijn begreep,
zou dan ook het voornaamste in hem moeten zijn, zijn eigen
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zuiver wezen, het edele en onvergankelijke in hem. Zijn
lichaam en al het lichamelijke achtte hij niet meer, omdat het
vele deelen heeft die komen en gaan. Maar al zijn schouwen
ging uit naar het Eene dat blijft.
Uit de zinnen was zijn kennis bij trappen opgeklommen tot
de hoogste intuitie, de visie van het Eene Absolute. Hierin
lag zijn hoogste geluk. Dit dacht hij zich als het eeuwige
leven, en het gemis daarvan zou de hel moeten zijn. Na den
dood van zijn lichaam zou hij geheel kunnen opgaan in de
visie van dat Eene. Dan zou hij als de reinen van harte
God zien.
Aan dien hemelschen toestand trachtte hij zich hier reeds
te gewennen. En hij had maar één groote vrees, dat namelijk
de dood hem zou kunnen verrassen op een oogenblik, dat
een zinnelijke waarneming, een verbeelding of de bevrediging
van een lichamelijke behoefte hem aftrokken van het Volmaakte
Zijn. Dan immers zou hij verloren zijn, verloren in het donker
rijk der zinnen, ver van het hooge licht.
0, het is verschrikkelijk, te weten dat er niets grooter is
dan God en met Hem te leven, en dan op eens weer dit
lichaam te voelen. Als Hai den honger speurde of den omtrek
van een ding of de stem van een dier, was het hem een
pijniging. Dan voelde hij zich als een zieke, die niet kan
doen wat hij wil.
Hij zocht een geneesmiddel daartegen, zocht het bij de
dieren, die onbekommerd om hem leefden. Zouden die dieren,
zoo vroeg hij ze soms, ook weten van het hoogste Zijn, waarin
ik mijn geluk zoek ? Maar hij zag nu, dat ze alle streefden
naar spijs en drank, schaduw of warmte en zinnelijke liefde,
dag en nacht tot aan hun dood toe.
Hetzelfde vroeg hij aan de sterren en de hemelsferen. En
hij zag haar geregelden omloop, in groote helderheid, onveranderlijk. Zij moesten dus wel meer dan lichamen zijn, ja,
zielen hebben als de zijne, zielen van puur goudlicht.
Boven de dieren voelde hij zich aan die sterren verwant.
In hem ook was de levensgeest, een reine, fijne aether, die
de hemelruimten vult.

272

HAI IBN IAKZA AN.

En boven de hemelen steeg zijn Zelf uit.
Met drie werelden stond hij dus in verbinding : door zijn
lichaam met de aarde ; door den levensgeest met de hemelen;
door zijn Zelf met het Aleene.
Tegenover deze drie werelden had hij verplichtingen. Uit
de kennis der verhoudingen, waarin hij tot die werelden stond,
had hij de regels op te maken voor zijn leven.
Dat deed hij in de volgende levensperiode.
Een man van twee-en-veertig jaar was Hal, toen hij aan
zijn Ethica begon.
VIII.
De visie van het Eene en de vereeniging met dat Absolute
Zelfstandigbestaande was het hooge geluk -dat hij bedoelde.
Dat moest de norm van zijn handelen zijn.
Tot hij dit volmaakte had bereikt, moest zijn lichaam leven
en zijn geest waakzaam zijn. Want wel lag het zinnelijke als
een floers over zijn groot geluk ; maar verscheuren mocht hij
dat floers niet. Doorzichtiger zou de sluier van het aardsche
worden, in ijle hoogte hem ontvallen. - Niet door geweld van
ruwe hand, maar door de macht der alles doordringende
gedachte.
Van het aardsche wendde hij zich zooveel mogelijk af. Hij
liet het over aan zich zelf. Dat plant en dier alleen voor
hem zouden geschapen zijn, opdat hij er mee kon doen wat
hij wilde, scheen hem nu een wonderlijke aanmatiging van
zijn vroegere leven. Hij had geleerd alle dingen te beschouwen
op zich zelf en in verhouding tot het hoogste zijn. In alles
vond hij een streven naar zelfvolmaking, een ontwikkeling uit
en tot zich zelven, een bestaan uit en in het Eene. Evenals
hij behoorden plant en dier voor God en voor zich zelf te
leven. Wat God in hen gelegd had mocht hij niet langer
zelfzuchtig voor zich alleen eischen.
Zou hij zich dan voortaan van alles onthouden ? Maar dan
ging hij immers zelf te gronde, en zijn bestaan behoorde toch
ook tot de orde van het heelal. Hij, de eenige, de eenzame,
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was voortreffelijker dan planten en dieren. 't Was uit twee
kwaden het beste gekozen, als hij uit die lagere wereld eenig
voedsel tot zich nam.
Tot het allernoodzakelijkste beperkte hij de behoeften van
zijn lichaam aan voedsel en deksel. Doch zuiver en volkomen
moest het alles zijn.
Bij voorkeur at hij rijpe vruchten om geen ontwikkeling
ontijdig af te breken. En dan alleen het sappige vleesch van
de vrucht, niet het zaad, de kiem van nieuw leven dat hij
niet wilde dooden. Met vrome zorg behandelde hij het zaad
van de genoten vrucht : hij zaaide 't op een geschikte plaats,
waar het kon ontkiemen en opgroeien. Slechts bij gebrek aan
zulke vruchten at hij zaad of ander plantenvoedsel, maar dan
nam hij altijd van die soorten, waarvan er in overvloed was,
om geen plantensoort geheel uit te roeien.
Alleen in de uiterste noodzakelijkheid nam hij nog dierlijk
voedsel tot zich ; op dezelfde wijze als bij de planten, namelijk
met de meeste zorg voor het leven van de soort. Hoe hooger
georganiseerd, des te heiliger scheen hem het leven, en het
voortbestaan van de soort de wet der natuur waaraan hij
zich onderwierp.
In alles, voedsel en kleeding en woning, was hij zoo matig
mogelijk. Zijn leefregel was : genoeg, om te blijven leven;
niet te veel, om te blijven waken.
4p deze wijze had hij zijn verhouding tot het aardsche
afgebakend. Een zelfde streven naar zuiverheid en volkomenheid in alles kenmerkte zijn verhouding tot de hemelsche
wereld, die hij in zijn gedrag zocht uit te beelden.
Zooals de zon licht en warmte en groeikracht aan alles
hier op aarde schenkt, zoo werd Hai in de eerste plaats de
weldoener van plant en dier op zijn eiland. De in het donker
wegkwijnende plant zette hij in de zon, de naar water smachtende besproeide hij. Het zwakke of vervolgde dier vond bij
hem hulp en bescherming. Zijn eiland werd een vreedzaam
Paradijs.
Verder streefde hij in alles naar reinheid, omdat hij leefde
in het licht. Het wasschen van zijn lichaam, ook van tanden
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en nagels, was hem vrome plicht. Zijn kleeding moest blinken
als de sterren. En een bestendige geur van welriekende kruiden
hield de aanraking met al het onzuivere van hem af. Zoo,
zuiver in zijn doen, bewoog hij zich in zichzelf, om zijn woning
heen, zijn eiland in het rond, dezelfde bewegingen uitvoerende
als de hemellichamen in hun kringloop.
Zoo kwam hij eindelijk tot den derden trap van zedelijke
volmaaktheid, tot den opgang in het Eene. Voor de verschijnselen zijn oogen sluitende trachtte hij in te dringen in
het wezen der dingen, het Zeifstandigbestaande. Zuiver van
alle bijmengselen van waarneming en verbeelding wilde hij
de hoogste werkelijkheid aanschouwen. Niet slechts in theoretisch bewustzijn als vroeger, maar nu practisch, zóó dat hij één
werd met het ware zijn der dingen. Dan zou hij weten, dat
alle attributen, die hij zich te voren als eigenschappen van
het goddelijke voorstelde, niets zijn dan theoretische benaderingen van een werkelijkheid, die boven elk begrip verheven
is ; dat het hoogste niet gekend en begrepen wordt, maar
doorleefd in onuitdrukkelijk gevoel. Dat zou over Hai komen
als de hoogste openbaring van het Zijnde in zijn leven.
En het kwam op eens, plotseling.
Hij zat in de spelonk van de rust. Met geloken oog en
gebogen hoofd, vlak voor het mysterie. Geen prikkel der
zinnen drong tot hem door. Dagen lang reeds was hij zonder
voedsel, zonder beweging. Geen beeld der fantasie verontrustte hem. Geen begrip van dingen kwam in hem op. Hij
was in de zuivere gedachte. Eén nevel nog hing er tusschen
hem en het Eene : 't was het begrip van zijn eigen individueele
zelf. Ook die nevel verdween. En toen was 't alles licht,
toen was hij geheel in het zuivere, ware Zijn. Er bestond
voor hem geen aarde noch hemel, geen lichaam noch geest
meer. Dat viel alles in het niet. En hij zelf zonk weg in
dien toestand van zaligheid. Daar zag hij wat geen oog heeft
gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geens menschen
hart is opgekomen.
Dat was meer dan een menschelijk hart kan bevatten, meer
dan de heele wereld in zich sluit. Het is onmogelijk dit te
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willen sluiten in begrippen en in woorden te uiten. Even
onmogelijk als het is de kleuren als kleuren te proeven. Ik
geef u slechts enkele aanduidingen van verre, mijn vriend.
Mijn woorden kunnen u de poort der waarheid niet ontsluiten.
Er is voor geen weg om tot de kennis daarvan te komen,
dan door zelf vereenigd te worden met het goddelijke. Dit
is het groote geheim dat ik niet zeggen mag, niet zeggen kan.
Hai had dan het Eene in het Al gezien. En het was hem
wonderlijk te moede na deze gebeurtenis. Hij zag alles in
een ander licht dan vroeger. Over de scheidsmuren van het
kleine menschenverstand heen. Door de schaduwen van het
lichaam. Het éene licht van de Alzon bescheen alle wezens.
Zuiver spiegelde en weerspiegelde het zich in de hemelsferen,
troebeler in al het aardsche. Maar 't was wel overal het
éene zelfde licht, uitstralend uit het hoogste wezen en als een
loflied van blij geluk uit duizenden van monden weer naar
boven stijgend. En hij zelf steeg mee in het vroolijke licht,
al het onzuivere achterlatend in de stofwereld van moeite
en zorg.
Hoe lang hij daar geweest was, wist hij niet. Maar uit zijn
ekstatischen toestand keerde Hai tot de zinnelijke wereld terug.
En het was hem alsof hij nu twee vrouwen had, van wie de
éene hem zou haten, omdat hij de andere wenschte te behagen.
Voor het goddelijke, het éene ware zijn, wenschte Hai voortaan te leven, geheel en onverdeeld. Als God weg was, dan
was alles weg. Want de zinnelijke wereld was voor hem niets
meer dan een schaduw van de goddelijke. Een eeuwig noodzakelijk gevolg van de godheid, maar niet haar schepping,
zelfstandig buiten haar, die zij noodig heeft. Een eindelooze
reeks van wisselingen, schijn slechts van het Blijvende.
Hoe vermoeide hem nu de zorg voor zijn alledaagsche leven.
Er was geen vreugde meer in. Hij zou zoo gaarne verlost
zijn van zijn lichaam.
Nadat Hai eenmaal den toestand van het hoogste geluk, de
ekstase, had bereikt, gelukte hem dit meermalen, steeds gemakkelijker, steeds langer. Dit was anders dan onze aardsche
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genietingen die maar eens in het leven komen. Korter werden
de tusschenpoozen die hij voor het onderhoud van zijn lichaam
noodig had. Eindelijk kon hij zich naar believen in den
toestand der ekstase verplaatsen.
In zevenmaal zeven jaren had Hai het hoogste bereikt.

Ix.
En nu moet ik afdalen van mijn hoogten.
Er gebeurde iets heel bijzonders dat Hai eenigen tijd zou
aftrekken van zijn goddelijk geluk.
Hai op zijn eenzaam eiland, de man die in zich zelf het
Al vond, vermoedde niet dat er in zijn nabijheid een ander
eiland lag, dat met wezens van zijne soort was bevolkt.
Eens waren er op dat eiland menschen gekomen, die van
een profeet der Oudheid, Mohammed, hadden geleerd alle
dingen in het kleed der fantasie te zien. In gelijkenissen
ging de waarheid gehuld. Van den kansel af werden deze
fantasiebeelden aan de menigte ingeprent. En zoodra de
meerderheid van het volk er voor gewonnen was, had ook de
koning van het land zijn hoofd voor - die beelden gebogen.
Hij dwong nu zelfs anderen zijn voorbeeld te volgen.
Op dit eiland waren in den laatsten tijd twee goede uitstekende mannen als vrienden opgegroeid. Asal heette de
eene, Salamaan de ander. Zij hadden zich zoo goed mogelijk
bij 't algemeene volksgeloof aangesloten en handelden naar
de voorschriften der wet. Samen zochten zij zich de beteekenis daarvan duidelijk te maken.
Hoewel vrienden, verschilden die twee toch veel van elkander. Asal zocht het innerlijk wezen - der dingen te leeren
kennen ; hij vorschte naar den verborgen zin van wat het volk
blindelings geloofde en deed. Salamaan, in 't geheel niet
spekulatief of mystiek van aanleg, bekeek de dingen van den
buitenkant. Beider streven was het redelijk te leven, de hartstochten bestrijdend. Maar Asal zocht daartoe de eenzaamheid, om der woorden zin te duiden en der dingen wezen te
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begrijpen.. Salamaan echter hield van gezelschap en had een
afkeer van contemplatie en subtiel onderzoek. Gezelschap
scheen hem noodig om hem voor kwade gedachten, influisteringen van den duivel, te bewaren. Hij had het woord zelf
noodig en de dingen.
Om dit verschil besloten zij in vriendschap van elkaar te gaan.
Asal had gehoord van Hai's eiland, wist echter niet dat er
reeds een menschelijk wezen verblijf hield. Hij besloot daarheen te gaan om zich van de wereld af te zonderen. Een
deel van zijn goed gaf hij aan de armen en, na afscheid van
zijn vriend Salamaan te hebben genomen, liet hij zich met het
andere deel over de zee zetten. De schipper keerde terug.
Asal vond hier de rust die hij zocht. Hij kon er met God
spreken en nadenken over Gods wezen, zijn eigenschappen en
namen. Gemakkelijk leefde hij van wat hij had meegebracht
en van de vruchten van het eiland. Maar zijn vreugde was
in den geest, door niets en door niemand gestoord.
Intusschen was Hai in verheven bespiegelingen verzonken.
Slechts eenmaal in de week verliet hij zijn woning om voedsel
te zoeken. Bij zulk een gelegenheid was het, na verloop van
eenigen tijd, dat hij Asal in het oog kreeg. Hij wist niet wat
hij zag. Zulk een wezen in een zwart kleed van wol en haar
had hij onder de dieren nooit gezien. Hij verwonderde zich,
maar Asal vreesde. Deze hield Hai voor een kluizenaar, die
evenals hij zelf hier de eenzaamheid had gezocht. Hij liep
daarom van Hai weg, omdat hij niet gestoord wilde zijn in
zijn schouwend leven. Doch Hai, uit kracht van zijn aangeboren begeerte om alles te onderzoeken, volgde den vluchteling, maar zoo dat deze het niet gewaar werd. Op een
oogenblik, dat Asal luide bad en dankte, sloop hij stilletjes
naderbij. Zoo iets had hij nog nooit gehoord. Hij verstond
het niet, maar herkende toch in lichaamsvorm en beweging
van den biddende zijns gelijke. Dat moest een wezen zijn,
dat als hij kennis bezat van het Ware.
Heftiger werd nu zijn begeerte tot kennismaking. Nog eens
vluchtte, bij zijn nadering, Asal, maar de krachtige snelvoetige Hai haalde hem in en bracht met veel liefkoozende
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gebaren en zacht vleiende geluiden den angstige tot rust.
Wel zonderling moest hij aan Asal voorkomen met zijn kleeding
van vellen en lange een groot deel van het lichaam bedekkende haren. Doch hij kon hem nog niets verklaren. Het
eenige wat zij voorloopig konden doen was : zich over elkander
verwonderen. Want van al de talen die Asal sprak, verstond
Hai er geen.
Anders zou de kennismaking moeten beginnen.
Asal bood zijn metgezel iets aan van de spijzen, die hij van
huis had meegenomen. 't Was Hai alles onbekend. En eerst
na herhaalde weigering liet hij zich door voorbeeld en vriendelijk gebaar verleiden zijn autonome zedewet te overtreden.
Hij at en vond het heerlijk. Maar 't berouw volgde spoedig,
te meer zoodra Hai poogde tot zijn vorigen toestand van geluk terug te keeren. Hij kwam niet tot de ekstase. Daarom
besloot hij nu maar eenigen tijd met Asal in de zinnenwereld
te leven, tot hij ook dezen nieuwen toestand volkomen begrepen had. . Dat zou een nieuwe overwinning voor hem zijn,
waarna hij onbelemmerd zijn plaats weer kon innemen.
Hij sloot zich dus bij Asal aan. Deze vond dat goed, hoopte
dien stomme te leeren spreken en in alle wetenschap en
deugd en godsdienst te onderwijzen. In korten tijd leerde hij
zijn makker de taal kennen door altijd eerst naar de dingen
te wijzen en dan hun namen te noemen, die dikwijls herhalende. Toen vroeg hij Hai naar zijn afkomst en wedervaren
op dit eiland. Van zijn afkomst wist Hai niets, maar zijn ontwikkeling van trap tot trap, van het leven met gazellen tot
zijn vereeniging met God, zijn opklimmen uit de zinnelijke
waarneming tot de ekstase, kon hij hem beschrijven. En Asal
luisterde, want de oogen van zijn hart gingen open en hij zag
de dingen waarvan gesproken werd. Nu eerst leerde hij volkomen en redelijk verstaan wat de traditie van zijn geloof
hem had gezegd. Vol eerbied blikte hij tot Hai op als tot
een van die heiligen, die zonder vrees en smart door het leven
gaan. Gaarne diende hij hem en volgde in alles zijn voorbeeld.
Maar nu wenschte Hai ook de levensgeschiedenis van Asal
te weten, en deze verhaalde van zijn land en volk, veel meer
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dan van zich zelf. Het meeste begreep Hai, twee zaken
echter kwamen hem vreemd voor. Vooreerst dat de profeet
over het goddelijke wezen en het toekomstige leven in beelden
van menschelijke lichamelijkheid had gesproken, zoodat de
menschen den geest neertrokken in de stof, Ten tweede dat
hij den menschen had toegelaten naar rijkdom en zingenot te
streven, terwille waarvan zij in denken en doen waarheid en
recht verloochenden.
Arme Hai ! Hij wist nog niet hoe bot en arm van geest de
menschen waren, voor een groot deel aan dieren gelijk. Denkend
dat zij allen goed en verstandig waren, voelde hij een groot
medelijden met hen. Hij moest tot hen gaan om hun het
geluk te brengen dat hij zelf bezat. Hij zou hun de waarheid verkondigen, waarvoor zij allen moesten buigen. Dat deed
zijn hoop hem gelooven.
Asal wist wel, dat het bederf bij de groote massa veel te
diep zit om het te kunnen wegnemen. Toch hoopte hij nog
dat de taal van Hai hun eenige genooten zou winnen en hij
verzette zich dus niet tegen het plan van zijn vriend. Samen
gingen zij naar het strand en wachtten daar tot wind en vloed
een schip naar het eiland dreven, waarvan zij gebruik konden
maken.
De zee werd kalm.
Een gunstige wind voerde hen naar het begeerde land.
X.
Asal werd door zijn vrienden in de stad met vreugde ontvangen. Vol belangstelling hoorden zij hem van zijn reismakker en diens wonderlijke historie vertellen. Nieuwsgierig
verdrongen zich allen om onzen Hai. Ook Asal's vriend
Salamaan, die nu de vorst van het eiland was, moest hem
zien en hooren, evenals de grootste geesten en de scherpzinnigste geleerden. Voor hen begon Hai zijn prediking, want
(zoo had Asal gezegd) als hij hen niet kon overtuigen, dan
zou het hem bij 't gemeene volk geheel • mislukken. Met
beleefde welwillendheid hoorden zij hem aan, als hij zijn ge.
'9

28o

HAI IBN IAKZAAN.

heime wijsheid verkondigde ; beleefd en welwillend, omdat hij
een vreemdeling was en een vriend van Asal. Maar zoodra
hij andere meeningen uitsprak, dan er in hun stelsel en bij
hun levenswijze pasten, werden zij inwendig boos op Hai. En
toen deze niet ophield bij elke gelegenheid de waarheid te
zeggen, vermeerderde hun haat en begonnen zij hem te ontwijken. Ja, wel beminden ook zij het goede en zochten de
waarheid, maar zij waren te zwak om met de lieve gewoonte
te breken. Daarom wanhoopte Hai er eindelijk aan hen te
verbeteren. Hij wilde 't nu bij anderen beproeven.
Alle rangen en standen van menschen ging hij door, maar
hij vond ze alle bezig met hun klein wereldsch gedoe. Overal
doove harten, vuile zielen. Hun goed was hun God, hun lust
dienden zij. Voor de meesten was de godsdienst een zaak,
uiterlijk en voor deze wereld bestemd. In handel en bedrijf
dachten. zij niet aan God. Maar zij brachten hun leven door
met nietigheden te verzamelen en als zij er van zouden genieten, opende zich het graf. 't Was vergeefsche moeite, aan
dat leven een andere richting te willen geven. Slechts enkelen
werden soms even wakker uit dien roes der zinnen. Tusschen
slaap en slaap kenden de meesten niets dan het jagen naar
rijkdom en zingenot in blinde drift. Maar die enkelen vingen
soms een straal van licht op in hunne ziel, mat schijnsel uit
het boek der openbaring. Het volle licht verdroeg ook hun
oog niet.
Wijzer geworden keerde Hai tot vorst Salamaan en zijn
genooten terug. Hij verontschuldigde zich nu over hetgeen
hij vroeger tot hen had gesproken en beweerde van hetzelfde
gevoelen te zijn als zij. Ernstig vermaande hij hen, zich aan
de uitwendige godsdienstplichten te houden, geen nieuwe
leeringen in te voeren, en steeds het voorbeeld van de vrome
vaderen te volgen.
Zij wisten het nu, Hai en zijn vriend Asal, dat er voor het
zwakke menschengeslacht geen ander geluk bestaat dan dit.
Ieder blijve in den toestand, waarin hij is, en sterve zalig
daarin. Wie hooger wil stijgen in de subtiele gedachte dan
hij kan, slingert heen en weer, tot hij in den afgrond tuimelt.
,
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Dat wetend namen zij beiden afscheid van vorst Salamaan
en zijn wijzen, om zich weer naar hun eiland te begeven.
Daar hervond Hai zijn geluk en Asal deelde het met hem.
Z66 dienden zij God tot aan hun dood.

Dit is het wat wij weten van de geschiedenis van Hai ibn
Iakzaan, van Asal en van Salamaan.
Het wordt in geen boek gevonden en in de gemeene spraak
niet gehoord. 't Is verborgen wijsheid, verstaanbaar alleen
voor hen, die God kennen.
Onze vaderen hebben van dit geheim gezwegen of het met
duistere woorden omsluierd.
Maar wij hebben dien sluier weggenomen.
Om te doen zien, in verschillende graden van helderheid,
dezelfde waarheid, die één is. Verborgen in beelden voor de
menigte. Zacht schijnend voor de zoekenden. Maar zuiver
licht voor de levenden die waken.
Ongeloovige dwazen van onzen tijd zeggen, dat er geen
waarheid is in de woorden van den profeet.
Maar wij zeggen, dat er in alles waarheid is.
NASCHRIFT.

Ibn Tofail, met zijn vollen naam aboe Bekr Mohammed
ibn Abdalmelik ibn Tofail al-Kaisi werd, vermoedelijk in 't
begin der twaalfde eeuw, in een kleine stad van Andaloesië,
het tegenwoordige Guadix, geboren. Hij maakte zich bekend
als arts, wiskundige, wijsgeer en dichter. Als lijfarts en eerste
minister leefde hij aan het hof van aboe Iaakoeb Ioesoef (i 163
I I 84), den tweeden vorst uit de dynastie der Almohaden. In
I I 8 5 stierf hij te Marocco, waar hij ook werd begraven.
Behalve een paar gedichten is er ons van zijn werk niets
bewaard gebleven dan Hai ibn Iakzaan, geschreven in den
vorm van een brief aan zijn vriend. De fabel van dit stuk komt
reeds voor bij ibn Sina en is vermoedelijk door bemiddeling van
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het Perzisch uit Indië gekomen. Oorspronkelijk wellicht niets
dan een verheerlijking van het kluizenaarsleven, een aansporing
om de wereld te verzaken. En de inhoud is voor een groot
deel Grieksche filosofie : Aristoteles in nieuw-Platonischen zin.
De verbinding van deze elementen is van ibn Tofail. Fabel en
leer worden in zijn bewerking tot een kultuurgeschiedenis _van
zijn volk, van de menschheid. En tot een beeld van het theoretische leven van het individu.
Het is een werk van fijne kunst. Ibn Tofail rijt zijn woorden
tot zinnen aaneen en schaart die volzinnen in orde, mathematisch-logisch, maar tegelijk met een heel subtiele gratie,
evenals de arabesken op de wanden van het Alhambra.
Maar zuivere kunst is het niet. Zooals de Moorsche bouwmeester voor zijn moskeeën brokken van Romeinsche tempels
en Christelijke kerken gebruikt, zoo gaat ook ibn Tofail te
werk. Grieksche gedachten en Oostersche beelden vormen
de stof voor zijn taalpaleis.
Wij wenschen nog te zien als de Grieken, maar kunnen
niet in alles met hen denken. Wij willen voelen als de
Oosterling, maar vragen voor ons gevoel een ander, duidelijker,
ons eigen beeld. Daarom heb ik mij veroorloofd in plaats van
een trouwe en volledige vertaling van Hai ibn Iakzaan een
uittreksel daaruit of liever een overzicht daarvan te geven.
Als geheel is de afbeelding juist, al wijken de proporties, de
lijnen en tinten soms van het oorspronkelijke af.
In 1671 verscheen deze roman te Oxford gedrukt met een
Latijnsche vertaling van Pocock, voor de tweede maal uitgegeven in 1700. Herhaaldelijk werd hij in het Engelsch, Hollandsch en Duitsch, misschien ook in andere Europeesche
talen, bewerkt en uitgegeven, Duitsch nog in 1783. De zeventiende en het begin van de achttiende eeuw vond in Hai ibn
Iakzaan den autodidakt, die zonder hulp van traditie of openbaring door eigen nadenken de waarheid vond. Maar de
tweede helft van de vorige eeuw zag in hem den natuurmensch,
die, ver van den bedervenden invloed der maatschappij, zich
aan de hand - der natuur ontwikkelde tot de kennis en beoefening van het ware en goede..

HAI IBN IAKZAAN.

283

De eersten zagen in hem een breuk met de traditie, met
het verleden.
De anderen vonden in hem een breken met de maatschappij,
met het bestaande.
En hoe zullen wij hem zien?
Als het individu, dat een hoogere waarheid in zich vindt
dan die van de massa gezamenlijk, en waaraan de toekomst
behoort.

UIT „DE NIEUWE TUIN"
DOOR

ALBERT VERWEY

HET DUINDAL.
T.
In 't duindal waar de paden samenkomen
Vind ik mijn eigen frissche lentebloemen.
Zoo lang hoorde ik door vreemden vreemde roemen
Die mij zoo schoon niet waren voorgekomen.
Nu komt de bij weer om die bloemen zoemen.
Achter de stilte wordt de zee vernomen.
Het helmgras wuift waar zilte geuren stroomen
Over den wal waar 't opene op komt doemen.
De wijde zee ligt voor mij, maar verborgen
Geniet ik 't uitzicht : zulk een dal ligt hooger
Dan torens die uit lage landen rijzen :
Ik hoor de vogels drijvende in den morgen;
Ik merk de zon, van ieder ding bëooger;
En zie een groot fregat zijn zeilen hijschen.

UIT „DE NIEUWE TUIN."

1I.
Nu, zing, mijn mond 1
Laat nu uw klanken stroomen
De duintop rond —
De Tijden zijn herkomen ;
En wie eertijds mijn liedren heeft vernomen
Hoor' andre op d' ouden grond.

De stad lag stom in roode' en vuurgen avond:
Haar horizon
Was andre en bleeker horizonnen lavend
Met licht, of dag begon.
En alle vogels, alle wandlaars,
De dichters mild, de scherpe handlaars,
Togen naar ginds die lichtebron.
't Was als een brand van kroon op kronen
Zijn 't koningen al wie daar wonen
Of beedlaars met een koningskroon?
Want allen zoeken, allen jagen,
En voor de wielen van die wagen
Stort elk in drek en eerbetoon.
Eén Koning 1 Op zijn wagen rijzend,
Met stem en kreet zijn paarden prijzend,
Heeft hij de gouden kroon op 't hoofd.
Zijn mantel met de slanke vouwen
Wordt door die hand maar opgehou'en
Die rossen teuglend hoofden klooft.
0 zie ze vallen
De duizendtallen
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UIT „DE NIEUWE TUIN."
Voor hem die zoetlijk lacht en looft:
Zijn oogen-blauw ziet wonder-donker
Zijn gouden baard is één geflonker
Dit 's Hij die reikt en rooft 1 -

0 Droom 1 — o Volk, lag 't in uw harten
Den Held te verheffen die niet bestond ?
De Reiker en Roover is uit uw smarten
Geworden en geeft wat hij in u vond.
Gij gaaft Hem de Hartstochten en het Beheeren,
De Schoonheid die u verbijsteren zou,
Den Lust naar Leed, het Begeeren
Van Liefde, en voor anderer liefde die Kou.
Gij gaaft over u zelven Hem
De Zege : Verwinnaar is Hij:
Voor u de snik in uw stem,
Het bloed uit uw zij.
En gij klaagt dat een God is gekomen
Waar geen om zond
Ik zeg u : zelfs Christus is enkel vernomen
Uit liefde tot kruis en wond. --

III.

Over de aarde, door ' de tijden,
Zwierf ik waar de donkre zijden
Van den berg van 't Heden zijn:
Waar de verre lichtenvlogen,
Waar de wolken-schauwen togen,
Zocht ik naar een levens-schijn.

UIT „DE NIEUWE TUIN."
Oude markten, oude steden,
Vond ik door een volk betreden,
Wandlend, handlend zooals wij:
Ieders leven was zijn eene,
Samen in het algemeene
Leefden en verdwenen zij.

Maar

uw leven, zag 'k hen vragen,

Zal naar welken stroom toe jagen,
Vreemdling, die hier eenzaam staat ?
Wat Gemeenschap zal u zuivren
Als uw starende oogen huivren
Voor het licht dat ondergaat?

't Vreemde leven te beminnen,
Zaamlen met verstand en zinnen,
Is geen leven sterk en waar:
De gedachte kan niet baten
Waar de hand de daad blijft haten
Die uw leven openbaar':

Over de aarde, door de tijden
Gaan de daden en bij zijden
Valt geen schakel: elke sluit
Om zijn voorman en zijn volger Haastger niet en niet verbolger
Sluit hun reeks den daadlooze uit.
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UIT ,,DE NIEUWE TUIN."

IV.
In 't duindal waar de kronkelpaden kruisen
En 't avondlicht het spichte helm bevliegt,
Is 't ruischen dat het luistrend oor bedriegt
Waaronder scherp de harde schelpen druischen.
Het wolge wild verlaat gerust -zijn kluizen:
Geen jager vreest het die dien vreê beliegt;
Knaapjes op klompen op wier schouders wiegt
De mand met ruig gaan 't dal door naar hun huizen.
De zee ligt stil: de visschersvloot aan 't rijden
Voor anker heeft gespreid het leedge want.
Vrouwen en kindren gaan langs 't plasrijk zand
Pratend en dansend 't visschersvolk bijzijden.
De rust van morgen zal het week-werk wijden.
De zee spoelt stil om 't uitgestorven strand.

HET EENIG WARE
DOOR

PRO SPERO.

Bij het lezen, het zich indenken van wat zij schreven, die
men pleegt te, noemen philosophen, is er in de diepste overtuiging van mijn zijn een groot verzet gekomen tegen hun
woorden. En ik wil pogen dat te zeggen, al lijkt 't me soms
te zijn het onzegbare.
Ieder mensch, ieder normaal mensch, heeft in zich
de macht de indrukken die welk instrument ook op zijn
gehoor maakt, weer te geven, door het na te zingen. i )
Dit tot bewijs dat het in den menschelijken aard ligt, door
zingen het gehoorde weer te geven. Wanneer ik ongeoefend
ben, zal ik voor een geoefende lijken slecht te zingen ; zelfs zal
't mij onmogelijk zijn een noot, die boven het bereik van
mijn stem is, te uiten. Oefen ik mij dagelijks, dan zal
ik het vroeger niet-gekende kunnen. En ieder hoorder, hoewel zelf niet kunnende wat ik doe hooren, — zal mij
kunnen volgen.
Hoe lang ik mij echter oefen, nooit zal het mij gelukken
een noot te zingen, die door het te weinig, of te veel aantal
trillingen, aan mijn gehoor ontsnapt. Hoe fijn ik ook een
instrument bouw, hoe wiskunstig zuiver, ik zal het nooit
een noot kunnen doen voortbrengen die beneden een zeker
aantal trillingen per seconde in zich blijvende, niet mijn gehoor ontsnapt. Wel kan ik weten, dat er dan een toon
T)

Natuurlijk met het den mensch eigen timbre, en binnen 't àtemvermogen.
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moet zijn, dien ik, door de begrensdheid van het perceptie
vermogen van mijn gehoor niet kan hooren. Mijn gehoor is
en blijft beperkt. Deze beperktheid kan mij nooit aanleiding
geven te zeggen, dat er zooveel tonen zijn als ik hooren
kan. Buiten mij bestaan een onbegrensd aantal tonen, die ik
niet kan waarnemen ; het is even ondenkbaar dat er aan die
tonenrij een begin of eind zou zijn, als dat ze oneindig is.
Het eenige wat ik weet is : er zijn tonen, - want ik vermag
door mijn gehoor er te hooren.
Het is evenzeer denkbaar, dat ik door kunstmatige ontwikkeling van mijn gehoor, samengaande met aanleg daartoe, in
staat word, daar, waar een ander slechts één noot hoort,
er meerdere te hooren maar dit vermogen blijft beperkt
binnen de noten, die mijn gehoor kan waarnemen. De beperktheid, dit behoeft geen betoog, vindt haar
grond in 't feit, dat ik alleen kan hooren met mijn eigen,
menschelijk orgaan. Hetzelfde geldt voor alle organen. Om
nog een voorbeeld te noemen : het gezichtsorgaan. Het gezichtsorgaan stelt mij alleen in staat licht en donker te zien;
niemand zal echter tegenspreken dat ik mij denken kan een
derde, vierde, enz. toestand, dien, ware mijn gezichtsorgaan
niet beperkt, ik zeker zou waarnemen.
De wetenschap heeft dan ook gevonden dat er lichtstralen
zijn (licht hier niet op te vatten als het positieve verschijnsel
dat aan ons orgaan een indruk meedeelt, maar als dat bestaande wat wij, ware ons gezichtsorgaan niet beperkt, zouden
kunnen waarnemen) die door ons gezichtsvermogen niet worden
waargenomen. Men denke b. v. aan de X-stralen.
Dit alles heb ik gezegd, - om duidelijker te maken
wat ik zeggen wil over de het moeielijkst waar te nemen
functie in ons : het denken. Ieder normaal mensch kan denken,
of kan het leeren. -- Het is zelfs mogelijk dat, door oefening
ik mijn denken breng buiten de grenzen, waarin het oorspronkelijk nauw gesloten was. Zóozeer zelfs, dat ik mij een voorstelling vorm van wat voor velen ondenkbaar is ; alleen:
door het denken over het ondenkbare zal ik niet naderen tot
het wezen daarvan,
met andere woorden : ik zal mij in mijn
-
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denkvermogen geen voorstelling kunnen maken van wat . ik
niet denken kan als bestaande, ik zal het alleen brengen
tot het vaststellen van het feit dat er iets ondenkbaars eis. —
Heb ik eenmaal die wetenschap, dan - zal het een meest
dwaas beginnen moeten genoemd worden, mij het wezen van
het ondenkbare te willen denken. Want wel zal ik, door
dagelijks oefenen, kunnen komen tot zeer vernuftige combitot meer doordringen tot het wezen van het Ondenknaties,
maar nooit zal ik het wezen van het Ondenkbare
bare,
het mij kunnen denkunnen bevatten met mijn verstand,
en dat wederom : omdat ik in mijn denken beperkt
ken,
ben door het vermogen van mijn menschelijk denkorgaan. —
Tot het vaststellen dat iets bestaat, tot het zuiver weten daarten eerste : de
van, kunnen slechts twee factoren brengen :
ten tweede : de
waarneembaarheid, met welk zintuig ook ;
als kunnende worden waardenkbaarheid als bestaanbaar,
genomen door een der zintuigen. Alles wat daarbuiten is, -is voor ons verstand onbestaanbaar. En nu komt het Raadsel:
toch is het mogelijk, dat daar waar ons verstand niet meegaat
tot het vaststellen van het bestaan, wij weten, heel zeker weten
dàt het bestaat. Ik wil hier nemen als voorbeeld : den Tijd. Hebben alle wijsgeeren (met weinig uitzonderingen) ons in
hun denken weten mee te voeren tot de overtuiging, dat Tijd
is het ondenkbare gedachte, het niet-bestaand zijn, wij weten
dat hij er is. Met de Rede denkend kom ik tot het resultaat : het eenig werkelijk denkbare als zijnde is het oogenblik
Maar tegelijk is het Nu verleden. Een onsamenvan nu.
die Tijd vormen, ---hangende reeks van oogenblikken,
En
terwijl ieder oogenblik door zijn bestaan Niet wordt.
toch weet ik, dat het zijnde-Niet, dat Onbestaande-zijn, bestaat. Want ik voel dat er is : tijd. En niet geloof ik dat
dat gevoel in me is, omdat ik zie dat de zon op en onder
gaat, dat alles verandert. Want neem ik aan, dat tijd is,
de opvolging van een steeds durend niet-zijn, (een ondenkbaarheid), -- dan is er in niets ontwikkeling ; dan kan er niet
zijn eenig verband tusschen het nu zijnde en wat daareven
was ; dan zijn begrippen als oorzaak en gevolg in hun ver-
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band ondenkbaar.
Maar alleen het Leven, dat ik in mij
voel, doet me weten dat dit alles niet absoluut waar kan zijn.
Absolute Waarheid is evenmin in 't Verstand bevattelijk als
het werkelijk zijnde element Tijd. Wel kan men zich in
overdenking verdiepen of 't meer de absolute Waarheid zou
nabij komen den Tijd zich voor te stellen als een zich in 't
oneindig voortbewegende lijn, of als een zich in 't oneindig
uitstrekkende voortschuivende vlakte, loodrecht op haar beweging, -- maar laat men dan bedenken de voor menschen absolute waarheid: dat het onzinnig is, om zich met 't menschelijk
vermogen iets buitenmenschelijks voor te willen stellen. Want
nooit zal een mensch kunnen zeggen of er is Tijd, of dat het
is een begrip alleen menschen eigen. We kunnen ons voorstellen dat er één van de planeten, die om hun omwenteling
om eenige zon, steeds dezelfde zijde naar die zon gekeerd
houden, bewoond wordt door een menschelijk wezen ; of
liever : stellen wij een mensch daarop plotseling geplaatst.
Er is daar geen verandering in iets : er is geen groei, geen
leven. — Nu zou toch die mensch zich zeker bewust zijn van
een voortgaanden Tijd ; was hij dat niet, — dan zou hij,
in konsekwentie doorgaande, --- het eeuwige Leven moeten
hebben. — Bedenk echter wel, dat ik met die mensch niet
bedoel, een voor de levensomstandigheden op die planeet
gevormd wezen, maar een Aardmensch. Het gevoel
dat er is Tijd, hoe onbewust 't velen zijn mag, is den mensch
eigen, al bewijst het niet, dat er in het absolute Tijd is,
-- en daarom blijven alle pogingen om dat Absolute Begrip
met het menschelijk verstand te omvatten, belachelijk.
Door het fijnste denken, het zuiverst stellen, nadert men
nooit één schrede tot het absoluut-Ware ; een bewijs hiervoor is, dat lang geleden levende menschen, — zoover menschenheugenis reikt, -- over sommige begrippen verder denkend dan
vele nu-levenden, in hun denken niet minder ver gekomen zijn
dan de nieuwste der wijsgeeren ; ook, dat soms bij een
mensch, van wien niemand het vermoedt,
de nadering tot het
absoluut-Ware grooter is,
dan bij den uitnemendsten wijsgeer,
die zich slechts naam heeft weten te maken door te toonen te
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weten en meegedacht te hebben, de gedachten van wie voor
hem waren. En dit moet zoo zijn omdat het niet gegeven
is aan het menschelijk denken door denken zijn eigen grenzen te
overschrijden.
En hoe weten we dan, voelen we dan dat er is iets buitenmenschelijks, hoe kunnen we denken dat het een ondenkbaarheid
is dat het heelal eindig zou zijn, evenzeer als oneindig ? Hoe
zijn er dingen, waarvan niemand het Wezen kan denken, en die we weten te bestaan ? Hoe is 't mogelijk dat alle
eeuwen door, bij alle menschen, door ieder, sommige begrippen, die als we ze trachten door onze rede met het absoluutware te vereenzelvigen, ons slechts leiden tot het voor onze
rede meest onbegrijpelijke, als axioma's van waarheid
zijn aangenomen en gevoeld?
Het antwoord op die vraag zal, dit is mijn vaste overtuiging,
van een wijsgeer, van den diepsten denker zoowel als van den
eenvoudigste eensluidend zijn ; en het zal luiden:
we weten, omdat in ons is een macht die ons doet voelen
wat is het werkelijk-Zijnde, het absoluut Schoone,
een sprank
van het goddelijke,
"die niet door middel van de menschelijke Rede in haar wezen kan begrepen worden.
En hoe werkt dat Goddelijke in ons op onze verhouding
tot alles, onzen omgang met anderen ? Voor die vraag te
kunnen beantwoorden, zal het noodig zijn te weten, niet wat
het wezen is van het Goddelijke in ons, maar hoe 't zich vertoont. Er zijn menschen, die zoover aan den algemeenen
vooruitgang in harmonische ontwikkeling gelooven, dat zij
denken, dat er noodzakelijk ééns een tijd moet komen, waarin
het menschelijk verstand het nu nog onbegrepene in zijn wezen
zal kunnen bevatten. En dit idée, deze illusie, kan alleen
gebaseerd zijn op een overschatting van het denkvermogen;
ware het den mensch werkelijk gegeven dit eens te bereiken,
dan zou hij, alleen door dit feit, ophouden mensch te zijn.
Hij zou worden een wezen met een geheel andere Rede begaafd, dan de mensch heeft. Mij komt het voor, dat het weten
en het voelen van het Goddelijke, welks bewust worden
Maeterlinck noemt : „Le Reveil de L' Ame" (Le Trésor des
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Humbles page 29), — is als een zesde zintuig ; we hebben
ons verstand, onze rede noodig om het voor ons zelf tot bewustheid te brengen, maar het is niet het Verstand zelf. Want
hoe fijn ook ontwikkeld, het Verstand zal nooit leiden tot het
vermogen om het Zesde Zintuig, dat ik wil noemen : het Zielsgevoel, in haar wezen te begrijpen ; evenmin als wij het wezen
van het hooren, het zien, ons bewust zijn, hoewel we de werking er van kennen. En juist omdat het Verstand er is, om
voor ons zelf het weten van het Zielsgevoel te doen doordringen tot bewustheid, is het zoo makkelijk te denken
dat velen het wezen van dit zintuig in het Verstand zelf
dachten, — zoodat het dan ophoudt een zintuig te zijn. Deze
vereenzelviging van beiden is nog begrijpelijker omdat het
weten van het Zielsgevoel nog is in zijn eerste ontstaan.
Niet het Zielsgevoel zelf; want altijd is het er geweest, maar
onbewust voor den mensch ; nu nog ziet men duizenden om
zich bij wie het Zielsgevoel onbewust is. Wel kan men het
maar voor hem die 't onderzich zien uiten bij anderen,
Het is echter niet voor
gaat, blijft de werking onbewust.
De wijs't eerst dat het Zielsgevoel komt tot ontwaking.
geer, die in het trachten van te kunnen bevatten met zijn
denkvermogen, datgene wat het Zielsgevoel ons als bestaande
doet weten, tot het resultaat, het onvermijdelijken resultaat
komt, dat hij het onmogelijke beproeft, en eindigt met
te zeggen : „ik geloof', — is óf heel dicht genaderd tot de
innerlijke bewustwording van het Zielsgevoel, of is het zich
bewust.
Als hij in zijn voortdurend streven, iederen dag
inniger in zich voelt de waarheid : » wij weten niets,",
en
toch zich niet verzetten kan tegen het vaste weten, zijn vaste
zielsovertuiging, dat er wel Iets bestaat,
dat hij zeker weet
dat er Iets is,
doet hij niets anders dan bemerken dat het
Verstand niet is om het Zielsgevoel te bevatten.
In den
mensch, die zich het Zielsgevoel bewust is, is de strijd
tusschen dat gevoel en verstand niet mogelijk. Hij voelt dat
hij niet kan doordringen tot het wezen, en weet het toch als
bestaande. In dat gevoel weet hij zich zijn God. Met het
verstand te_ willen doordringen tot het Wezen van den God
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is even dwaas, als bij eenig begrip, waarvan de zekerheid
van het te weten voortspruit uit het bewuste Zielsgevoel, dat
mij zegt dat het onwaar zou zijn te denken dat Hij is buiten
het leven om, omdat hij is in en door Alles. Nu kan ik,
met deze wetenschap, mij van de werking van het Goddelijke in
het Leven, rekenschap geven, omdat het Verstand alleen, ons
de werking van welk zintuig ook doet bewust worden. -- En
evenals ik veel zou kunnen schrijven over mijn gezichtsvermogen, zonder ooit tot het weten van het Wezen van het
Zien te naderen, zoo zal zich nooit het Wezen van het
Zielsgevoel in woorden kunnen openbaren ; want het onzegbare is niet door woorden zelf te zeggen; wèl kan door
woorden, bij een ander, het bewustworden van het Zielsgevoel ontstaan. Want door woorden kan opgewekt worden
een gevoelen, dat niet in het wezen van het woord kan liggen.
Dit meende ik, toen ik zeide te trachten het onzegbare
te zeggen. Voor alles, als ik trachten wil een ander mijn gevoel te doen volgen, moet ik zeggen, dat de overtuiging bij
mij vaststaat dat in den harmonischen vooruitgang van alles, de
richting der mensch-ontwikkeling is, die tot meerdere bewustwording van het Zielsgevoel ; bestaat dit bij ieder bewust,
dan is een maatschappelijken misstand, een' onrecht, een onwaarheid, onbestaanbaar. Het zal niet te verwonderen zijn
als iemand dit noemde de uiting van een meest perfecten
Idealist. En zooals een bewustzijn, als het hier gezegde, zich
op 't oogenblik verhoudt tegenover 't maatschappelijk leven,
lijkt het ook bijna een waanzinnig idealisme. Maar de tijd,
waarin ik mij de verwezenlijking van mijn nu nog Ideaal zijnden
toestand denk, en waarin ik denk dat het onbegrepen
Koninkrijk Gods zal aanbreken, ligt z66 ver weg, dat ik de
tijdruimte die doorloopen moet worden, wel zou kunnen zeggen,
maar niet denken ; ik geloof dat de Zegger van de profetie, dat er zal komen een »Koninkrijk Gods" op aarde,
het zich in dezen zin dacht. Is 'mij de waarheid gebleken
van de stelling, dat er is een oneindig aantal machten, natuurverschijnselen, waarvan een enkele, zeer kleine groep, valt
binnen 't waarnemingsvermogen van den mensch, waaronder
,
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het licht, het geluid, -- maar dat het waarnemingsvermogen
tot elk van die machten ook weer beperkt is tot een klein
deel van de verschijnselen, waarin zich die macht uit, dat het verstand ons kan brengen tot nauwkeuriger waarneming, tot verklaring der verschijnselen in oorzaak en gevolg, door empirie als zoodanig bekend geworden, — dat het
zelfs kan komen tot het vinden van wat door ons, door waarneming door eenig zintuig niet als Bestaande was geweten,
(als voorbeeld : de ether hypothese), dat het verstand nooit
kan doordringen tot het begrijpen van het Weten en van het
Wezen van die machten,
en dat we, na alles, toch weten dat ze bestaan, —
dan moeten we aannemen dat er is een macht in ons, het
Zielsgevoel, het Goddelijke in den mensch, dat ons doet
onderscheiden het Schoone van het Niet-Schoone, het Ware
van het Onware. Als ik nu wilde zeggen hoe het Godde
lijke is waar te nemen in het leven, dan zoude ik bijna
kunnen volstaan door te zeggen : lees Maeterlinck, want hij
heeft 't zoo gezegd, dat we 't bijna in al zijn woorden voelen.
Maar 't komt mij voor, dat Maeterlinck het voornamelijk gezegd heeft in betrekking tot den omgang van menschen
onderling. Niet, dat ik zou willen trachten het Goddelijke
waar te nemen buiten het leven ; het zou zijn als wilde ik
een toon waarnemen die buiten het waarnemingsvermogen van
mijn gehoor ligt. -- Maar de oogenblikken, waarin wij het
bestaan van het Goddelijke in het diepst van ons wezen
voelen, worden door Maeterlink het meest gezocht in den
omgang met anderen ; en het is ook zeker daar dat het bewuste leven zich het meest openbaart ; want hoe vreemd en
onverklaarbaar ook, het gevoel van het Goddelijke komt
ons dikwijls het eerst en het duidelijkst te voorschijn, als een
plotseling hèl licht, met de innerlijke verheffing van een inééns
gevoelde waarheid, als we veel lijden, veel verdriet hebben
door anderen. -- En het gevoel van hooger gaan, van zich
het Goddelijke te voelen naderen, doet in de smart een geluk
geboren worden, dat over ons uitbreekt als een weemoed, —
waardoor we niet neergebroken door 't aandreigend leed in
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maar dat een zachte glimlach om
vertwijfeling neerzinken,
den mond toovert, waarin zich het Goddelijke weerspiegelt. -En zoo kan datzelfde gevoel in ons uitbreken bij 't woord
van een ander. Maar ook, en hier spreekt Maeterlinck
slechts nu en dan van, - naderen wij het Goddelijke door
het Sehoone, hetzij zich dat uit in de Natuur, in Gedachte,
of in een Woord of Daad.
Schijnt Maeterlinck in de symboliek van zijn drama's ons
een pessimist, pessimist om het reëele leven, enkele
uitingen van hem doen ons plotseling in zeker-weten ontdekken, dat hij is een groot optimist ; zoo;
I1 n'y a rien au monde qui soit plus avide de beauté, il
n'y a rien au monde qui s'embellisse plus aisément qu'une
áme. (Trésor des Humbles pag. 283).
Het geloof, in die woorden en de volgende neergelegd, zou
als 't werkelijkheid werd, het grootste geluk brengen, dat denkbaar is. Want de woorden zeggen ons hier, dat hij niet gedacht
heeft aan een voorbijgaand oogenblik, dat zich in ieders leven moet
voordoen, waarin zich het Goddelijke openbaart, maar dat
in 't algemeen, door den aanleg van het Zielsgevoel, het niet
moeielijk zijn zal een onbewuste ziel tot bewustheid te brengen.
En tot dit schoone optimisme moet ieder komen, die zelf
tracht het Goddelijke te naderen,
en die zich de moeite
Maar hiertegenover
wil geven anderen te willen begrijpen.
staat, dat er zeer velen zijn, die wel voor zich zelf trachten het
Goddelijke te naderen, maar niet willen meeleven met anderen ; die eenmaal gevoeld hebben de geheimzinnige macht,
en tot bewust leven gekomen zijnde, aan alle zijden zich
voelen stooten aan het reëele leven, aan de menschen in hun
leven zooals ze 't elkaar toonen, en aan de onder hen bestaande toestanden ; die denken dat het Zielsgevoel buiten
het dagelijksch leven omgaat,
omdat ze vreezen dat het
door dat leven zal besmet worden.
En zoo sluiten ze zich
op in hun zelven,
dikwijls in lachen om 't geen ze zien,
hooren ;
en voor hen is er in hun bewust leven een groot
verdriet ; ze voelen zich buiten het gewone leven, en kunnen
er zich niet aan onttrekken ;
en soms rijst een groote
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bitterheid in hen tegen alles. En dat omdat ze niet poogden
anderen te vinden, omdat ze zich schaamden te zeggen
wat hun hoog gevoel was, denkend niet begrepen te worden,
of belachelijk te zijn, en omdat ze niet als een factor voor
hun geluk in zich voelden : heb u naasten lief. De mogelijkheid van dezen toestand bestaat alleen, wanneer het bewust worden van het Goddelijke alleen gebleken is in eigen
leven, buiten anderen, en door het gelezen woord.
Maar in zich zelf voelt het zich onvolmaakt, omdat het
mist de uiterlijke voelhorens van het Zielsgevoel, die, overal
om zich tastend naar het Schoone, onmiddellijk zich vasthechten, waar ze 't bemerken ; en tegenover anderen doet
dat gevoel buiten ons, ons weten hoe onze verhouding zijn
zal ; als het zich geheel veréénzelvigt met het gevoel van een
ander, dan zal ontstaan zijn het onverbreekbare weefsel van
.twee zielen, het bewustzijn dat zich uit in vriendschap en
liefde, en dat ons het gevoel geeft van hoog, lang geluk.
Hebben we beiden ééns gevoeld, dat ons Zielsgevoel zich tot
één wil strengelen, dat we weten alles, onze mooiste gevoelens, elkaar te kunnen zeggen en begrepen te worden,
dan kan geen handeling, geen woord, van één van beiden of
geen enkele buiten ons staande omstandigheid ons scheiden.
---- Maeterlinck stelt in het zich bewust zijn van het zielsgevoel de vrouw boven den man (Sur les femmes) ; en dat het
zoo zijn moet in de uiting van dat gevoel in het leven,
komt zeer zeker ook voort uit de geheel van die van den
man verschillende verhouding, van haar door-het-zielsgevoelgegeven-Weten tegenover „de Wetenschap" ; want daar waar
een man, door zijn plaats in het leven, zich veel meer moet
verdiepen in de fijnste vindingen van het verstand, in de nauwkeurige bestudeering van de verschijnselen, en daardoor (het
is mij gebleken) dikwijls zich niet meer bewust is, dat hij het
Wezen van het verschijnsel nooit nadert, en alleen zijn zielsgevoel hem de zekerheid geeft, dat het waarheid is, dat het
bestaat, daar heeft een vrouw nooit uit het oog verloren,
dat zij een zekerheid in zich heeft van het bestaande, die zich
alleen kan uiten in de woorden : „ik weet", en die haar
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gegeven wordt door haar zielsgevoel.
In het leven, in den
omgang is deze verhouding zeer verschillend ; en in dit
opzicht zegt Maeterlinck, na door zijn voorgaande woorden in
groote intensiteit ons de werkelijke uiting van het Zielsgevoel
te hebben doen voelen: „Elle sait" (pag. 95. Tr. d. H. Sur
les femmes).
En nu wil ik terugkomen op wat ik zeide : dat in mijn geheele wezen een verzet komt tegen de woorden van philosophen, -- en zeggen dat het is : omdat de eenvoudigste
dichter bij de Waarheid kan staan dan zij;
omdat ze soms willen doen het voor de hersenen physiek
ondoenbare;
omdat het woord : „ik weet, omdat ik weet" meer begrip
van wat leven is aantoont, dan het zoeken waarom ik weet;
omdat het geloof hier veel, veel meer nadert tot de Waarheid dan de twijfel ; en dit kan ik zeggen, omdat ik ook
hierin weet;
omdat het woord : „het eenige dat ik weet is niets te
weten" een miskenning is van den mensch, die zich, hij
moet het na langen of korten strijd bekennen, bewust is te
weten;
omdat het weten door het zielsgevoel het eenig ware kan
zijn, als antwoord naar vragen op het „hoe ?" en dat, omdat
dat gevoel mij brengt, hooger dan ik was, -- en omdat het
mij in het voelen van het Goddelijke brengt tot geluk ; is
het Zielsgevoel ontwaakt in zijn groot geloof, dan is het, als
in Novalis' woorden : „es ist, als hâtt' ich vorhin getrâumt,
oder ich ware in eine andere Welt hinüber geschlummert ...."
(Heinrich von Ofterdingen ; Erster Theil, erstes Kapitel).
Jan. '98.

EEN TRANSPORT
DOOR

HENRI HARTOG.

Tegen het voorjaar, op een morgen, bleef ouwe Miet
liggen. Ze had geprobeerd, of ze op kon staan, maar 't was
d'r niet mogelijk, aan de trap te komen. Toen vrouw Muis
's avonds ging kijken, zag ze, hoe slecht ouwe Miet d'r
uitzag, ze was erg ingevallen om d'r mond, ze klaagde over
pijn door d'r heele lijf, en ze kon niet liggen, ze moest
rechtop in bed zitten, tegen d'r kussen, want ze dee maar
niets dan hoesten. »'k G'loof, dat 't niet goed gaat met je
moeder, zei vrouw Muis tegen jonge Miet. Maar d'r week
gezegde deelneming-van-och-zoo'n-ouwe tobbert kroop schuw
weg voor jonge Miet d'r hardvochtig afwijzend-schouderophalen.
>'t Was zoo erg niet, ze zag wel, wat d'r moeder scheelde,
ze ging nog niet dood, gerust hoor, voor haar rekening."
En ze had een wèl-stemmende, achterhoudend-verholen voldoening, dat 'r moeder boven lag, bij Anne Kee, jonge Miet
d'r angetrouwde dochter, en zij niet met 'r op hoefde te
trekken. Anne Kee echter vond 't knappies beroerd. Ajásses
zoo'n oud mensch na te loopen, 't end was t'r nog niet van
te zien. Maar ze zou zich niet druk maken, ze most niet
denken, dat ze haar kon lappen, wat ze jonge Miet verleden
jaar gebakken had, ; ieder oogenblik van den nacht maakte
ze die wakker en dan kon ze voor d'r uit bed. Ze liet
d'r dan ook maar liggen. 's Middags kwam de dokter, de
dokter van de stad, en hij zei, dat ouwe Miet lappen met
koud water om d'r knieën moest hebben, ze had rematiek,
't begon bij d'r knieën en 't ging door d'r heele lijf. Maar
Anne Kee, zoo maar luchtig-hard, om ineens alles van zich
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af te schuiven, zei dat ze geen oud linnen had, ze most
maar zien, dat ze 't van een ander kreeg. Ouwe Miet
moest dus wachten tot vrouw Muis den volgenden dag een
stukje oud linnen in een werkhuis gebedeld had. Zij beklaagde zich erg, ze keken geen van allen naar haar om,
jonge Miet was uit werken, Bet had 'r huishouën, waar ze
niet af kon, en Anne Kee was an den overkant an 't wasschen , een groote wasch, die ze voor d'r schoonmoeder dee
en waar ze wel drie dagen werk an had. En ouwe Miet
klaagde, dat ze zoo'n dorst had, ze wou maar, dat ze iets
te drinken kreeg, dat een beetje zuur was, Vrouw Muis haalde
d'r een flesschie aalbessen van negen centen. Maar ouwe
Miet nam een paar teugjes en liet de rest staan. En zoo
ging het telkens. Jonge Miet waarschuwde vrouw Muis, welmeenend-onderrichtend, dat ze zich toch niet moest laten
oploopen. Heusch, 't was zoo erg niet ouwerdom -- as
't zoo erg was, zou ze 't een ander niet zoo lastig maken.
Maar ze leefde, as ze je maar dwingen kon, as je d'r hoorde,
dan had ze overal gebrek an. Maar pas op, alle ouwe
menschen mochten willen, dat ze 't zoo nog maar hadden.
Anne-Kee had van de week een heerlijk lappie vleesch voor
d'r gebraje, maar ze zette d'r geen mond an, een glaassie
wijn stond voor d'r bed, maar ze liet alles verschimmelen
en verdrogen. Eerst dwingen en dan gebruikte ze 't niet.
Van ochtend had ze weer een andere kuur, ze most en ze
zou beste boter hebben, ze lustte geen margarine en ze had
net zoo lang getamboerd, tot Anne-Kee een ons boter gehaald had. Nou stond 't er weer. En waar zoo'n ziek mensch
àn geweest was, dat wou een ander niet gebruiken.

'S Zondagmorgen, tegen half twaalf uur, ze waren allemaal
an den overkant bij jonge Miet om koffie te drinken, hoorde
vrouw Muis, dat ouwe Miet haar riep. Het was een zwakroepen-in-verlatenheid, alsof de stem kwam achter een dikke
rook vandaan. Vrouw Muis luisterde aan de trap, en ja, ze
hoorde het nog 'es. Buurvrouw ... buurvrouw, kreun-snikte
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ouwe Miet. Vrouw Muis wist niet, wat te doen. Ze had niet
veel zin, naar boven te gaan. Je hoefde d'r nou juist niet
dol op te zijn, zoo'n ziek mensch te helpen ; als ze op den
pot most. Ze keek naar den overkant en net zag ze Bet, die
in de bleek wat broodkorsten gooide, die de kinderen hadden
overgelaten. Ze riep Bet met vrees-duidende gebaren. Maar
Bet, al op den drempel, met een plaag-pret-lachglim in het
nog-even-omgedraai van d'r hoofd wenkte met een afduwende
logge handzwaai naar vrouw Muis toe van nee, nee. Ze sloeg
zich op d'r billen en ging naar binnen. 't Was vrouw
Muis best toevertrouwd, as die zich zoo druk maakte, dan had
een ander ommers niks te doen. Maar toch, toen vrouw Muis
naar den overkant liep, kwam Bet, met wat onverschilligheidsgegichel over die malle drukte, met zware stappen, haar
rokken wat weghoudend van voor haar voeten, naar boven.
Wat is-t-er, bitste Bet 'r neerzettend-rauwe kijfstem tegen ouwe
Miet. » Het eten van Anne-Kee brandt an, en d'r is niemand
thuis," hijgde oude Miet. Bet ging kijken. Wel allemachtig,
d'r stond een groote knolraap in een pot vól water. En ze
ging weer gauw terug, met haar gegichel-van-wel-beter-weten,
vrouw Muis bespottend, die aan de trap stond in verwachting van misschien-iets-ergs. Zie je wel, dat 't 'r maar te doen
was om 't je lastig te maken.
-

Elken avond als jonge Miet bij d'r kwam, zeurde d'r
moeder dat ze maar liever aan den overkant wou liggen. Ze
kon zich in die bedstee daarboven niet omdraaien. Jonge
Miet was-t-er slecht over te spreken. Allemaal kuren, ze lag
heel goed, ze had nergens gebrek an, en an den overkant
was den heelen winter niet gestookt, je bevroor d'r as je d'r
den heelen dag most wezen. En dan d'r bij, ze verdomde 't
nou es, om voor d'r't nest uit te gaan, bij d'r slapen wou
ze ook niet. Maar ouwe Miet dreef d'r zin door, 't begon
Riekes eindelijk ook te vervelen, dat gezanik iederen avond.
En zoo hoorde vrouw Muis op een avond, 't was al over
tienen, gestommel op de trap van Bet en Miet d'r voeten in
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't weerstrevend wijd-stijf omwuiven der met slordige drift
neergesleepte rokken. Ja, hoor, ze zouen ouwe Miet overbrengen. Vrouw Muis had ze den heelen avond al gehoord,
ze had gehoord, hoe jonge Miet als met 't bruusk-plotse van
korte, nadwalende windstooten haar verwijten af en toe stompte
naar 't bed, waar ouwe Miet zwakjes antwoordend, zat te
te kreunen. Jonge Miet en Bet gingen naar den overkant
om Bert, Bet d'r man te roepen, die al sliep. Hij kwam een
paar minuten later, half nog slapend, zoo maar in zijn blauwen
wollen onderbroek en zijn rooien wollen hemd. Bet en Miet
volgden, dicht achter hem. „Mot je na den overkant," vroeg
hij. Hij was een goeie vent en hij had met zijn moeder te
doen. Ze had altijd hard voor ze motte wurmen. „Ja."
steunde ouwe Miet, „'t ls hier zoo nauw, 'k kan hier niet
blijve legge." 't Is wat moois," mopperde hij goelijk-korzelig,
„om je midden in je slaap uit je bed te halen." „Nou, hoe
mot 't dan, kan je staan ?" Bet wist er wat op. „Laat 'r neer
door 't raam net as de kasten." En ze had zoo'n lol, haar
keel lachte d'r lol los luid met korte, schelle gilhorten door
't even doorblinken van haar tanden heen. Nu, ouwe Miet
moest in ieder geval 't bed uit. Ze deed de deken van haar
knieën weg, en ze zette langzaam d'r eene been over de ^edstee plank, toen bleef ze even zitten hijgen, en zette met
stramme beweging het andere been over de bedstee heen,
eindelijk stond ze. Ze hield zich vast met eene hand aan
de bedsteeplank, om even tot 'r zelve te komme, haar lange
jak was aan den hals open, om de benauwdheid, en haar nek
kwam bloot, een magere nek, die haar hoofd nog scheen op
te houden met wat slappe tanige pezen ; haar' muts was naar
het achterhoofd gezakt, zoo dat haar dikke bandeau van
grijze haren grauwig-woest om haar slapen hing, haar doorrimpeld gezicht had een kleur als vuil geworden deeg, en
terwijl ze aan 't bed stond op bloote voeten, die blauw waren
van de kou, werd 't hoofd telkens neergetrokken onder de
benauwing van heesche hoest-ontploffinkjes. Ze besloten, dat
Bert haar op zijn arm zou overdragen en dat ze d'r een
wollen deken zouden omdoen. Maar toen Bert haar wilde
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aanpakken, weerde ze hem af. Ze kon niet velen, dat-ie d'r
an raakte door die rematiek. „O, God, ik kan 't niet uithouën, laar me maar weer in bed." Jonge Miet werd kwaad,
hoe had ze 't nou, ze had 't toch zelf gewild. Eindelijk had
Bert haar op zijn arm, en met haar lange magere handen
hield ze zich aan zijn hals vast. Toen Bert bij de trap kwam,
werd ze bang en ze greep naar de leuning, maar Bet en jonge
Miet, allebei verontrust door een plotseling opdriftende vermoedens-schok-van-vallen snauwden, met hunne hoofden
vooruit, een grimmige angst op hun gezichten : „Laat je
klauwen los, houd'em an zijn donder vast." Maar toen mosten
ze toch allebei lachen.
Wat een spul, wat een kemedie. En terwijl de vrouwen
zoo boven aan de trap stonden te lachen met wijde luidruchtige lolgebaren, ging Bert de trap af, met zijn rug naar
't portaal ; heel voorzichtig,-.nnet probeerende tipjes zochten
zijne voeten de lagere treden, en onder de deken kreunde
Ouwe Miet, kreunde, maar heel schuchter-angstvallig uit vrees
voor de vrouwen, die boven stonden. Bert ging met 'r door
de bleek, naar jonge Miet d'r woning, ineens op de bedstee af,
en dra zat Ouwe Miet in bed, hijgend te rillen onder de
aanstrijkingen van de koude, in die kamer, waar den heelen
winter niet gestookt was en waar de koude als met ijzige
wuivingen naar 't bed waaierde. Nu ouwe Miet overgebracht
was, sloeg de lolligheid om 't geval in jonge Miet ineens
weg als een rilling, die plotseling het geheele lichaam met
kou doortrekt, en een sarrend besef, dat ze nu voor d'r
moeder 't bed uit moest, wroette verhittend tegen haar op.
As d'r man nog leefde kon ze vijf en twintig jaar getrouwd
zijn, en nou zat ze nog onder de pantoffel van d'r moer.
De trap afgaande met nijdig-achtelooze stappen, mopperde
ze : »Zeg nou maar, dat 'k niet gestraft ben, 'k mag lijen,
dat ik van nacht nog verrek. De buren magge zegge, da
'k slecht voor me moer ben, maar 'k zie d'r nog liever an
den hoogsten boom bange, eer ik bij d'r in 't nest kruip."
Ze stak 't licht op in d'r woning, de kamer vlekte zich met
schaduwen, als in verwarring hier en daar tegen an gewor-
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pen, en in 't bed zat ouwe Miet ; boven de wollen deken,
die ze tegen haar hals hield, hijgde haar hoofd met haast
onzichtbare deininkjes onder 't beklemmend opgezuig van
haar borst. Jonge Miet ging dien nacht niet naar bed. Ze
bleef op haar stoel zitten, haar hoofd neerdommelend naar
haar borst, haar armen stijf gekruist, spannend zoo haar rug
tot een lichte afwering van de kou. Maar toen Bert 's nachts
geklopt was, om half drie, ging ze haar woning uit, ze trok
de deur, waarvan de klink even opklepte in den stillen nacht,
achter zich dicht, en ze vroeg Bet, of ze bij die in bed kon,
op de plaats, waar Bert gelegen had. 's Morgens, zoo wat
tegen vijf uur werden de vrouwen allebei verschrikt wakker,
want ouwe Miet was naar buiten gedwaald, in d'r lange
jak, d'r bloote voeten in pantoffels, en nu stond ze voor 't
raam te roepen, en haar stem was als een gedempt-snikken,
als van een kind, dat na de droeve gramschap-pijn der bestraffing, berouwend vleit. > Bet, - zijn de kinderen al weg,
steek de lamp 's an, de lamp is uitgegaan." Bet bracht
haar terug, de lamp brandde nog best, maar ouwe Miet ijlde
en rilde van de koorts.

En aldus moest jonge Miet den volgenden nacht naar 't
zolderkamertje, waar ze al niet meer sliep, sinds d'r jongen
getrouwd was. Anne-Kee was blij. Zoolang ouwe Miet boven
had gelegen, was ze nog geert tien minuten op 't kamertje
geweest. Nu maakte ze den volgenden dag gauw 't bedsteetje
schoon, en zette alles open om te luchten. Ajassus, die vieze
ziekenlucht ....

LETTERKUNDIGE AANTEEKENINGEN
VAN

L. VAN DEYSSEL.

Opmerkelijk is het opstel van Camille Mauclair in de afleveringen van 15 Oktober en i November 1 897 der Nouvelle
Revue, getiteld : » Souvenirs sur le mouvement symboliste
en France."
Het doel is nu eens duidelijk aan de menigte uit te leggen,
wat eigenlijk »le mouvement symboliste" was, waarover zij
zooveel gehoord heeft en dat ten slotte tot niets heeft geleid.
Het artikel is leelijk door den toon van klikken, van frisch
en verstandig open-leggen wat vertrouwelijk had behooren
te blijven, dien het nu en dan heeft.
Omtrent niets wellicht is omzichtige schroom en eerbiedige
heimelijkheid zoo voorgeschreven als jegens doode geestdrift
van vrienden. Wat zij openlijk schrijvende hebben beloofd
en niet gehouden, daar kunt gij van gewagen, indien
het noodig mocht zijn ; maar zwijgen zult gij over hun heete
hoofden en opgewonden gesprekken gedurende de nachtwandelingen uwer jeugd en waarbij gij alleen, in uw hoedanigheid van vertrouwelijk vriend waart tegenwoordig.
Nu zijn zij effen en gelaten, wellicht vergroofde, menschen
geworden, zwijgen zult gij over den bloei hunner jeugd,
die verdord is voor den tijd.
Het artikel is ook leelijk, wijl de schrijver zijn eigen werk,
nauwelijks drie jaar oud daarin verstoot.
Leelijk ook wijl hij de oprechtheid, de gulheid, het felle
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dweepen ontkent, waarmede sommige schrijvers en schilders,
die tot de »symbolisten" gerekend werden, de anarchisten
hebben toegejuicht en ontvangen. Leelijk om den heelen
geest van goed-makerij, om de bedoeling lagelijk duidelijk te
maken, dat dit alles zoo erg niet is geweest.
Het opstel is overigens verdienstelijk, om de naauwkeurige
geschiedkundige uit-een-zetting van de Fransche letterkunde
der laatste veertien jaar, die het geeft.
Geheel juist wordt de oorzaak van de mislukking der Beweging in Frankrijk er door aangegeven.
Vele der symbolisten namelijk waren wel rijk-geestelijke
geleerden en scherpe Kunst-leer-kenners, de theorie van het
symbolisme was eveneens zuiver, hoewel nimmer volledig
geformuleerd ; maar het voornaamste ontbrak. De theorie
namelijk is niet verstandeljfk aanwendbaar. Eerst moet de
Dichter er zijn, die kan - dan, meer of minder bewust, de
theorie in praktijk brengen. Hij mag zelfs ook, en volkomen
onbewust, een heele andere theorie in praktijk brengen. Als
hij maar Dichter is.
Dit is nu juist wat ik altijd gedacht heb, als ik er mij
rekenschap van gaf: dat van de zoogenaamde Fransche
Symbolisten iemant, die noch een geleerde, dus ook geen
Kunst-leer-kenner, noch zelfs een symbolist was, namelijk
Verlaine, de eenige was, die in 't groot werkelijk iets
beteekende.
De positie -van Zola tegenover het mislukken der symbolisten-beweging in Frankrijk, is prachtig.
Wie is de grootste schrijver van Frankrijk? .... Zola. Of
meendet gij soms, dat Remy de Gourmont, Marcel Schwob
of Henry de Regnier grootere schrijvers dan Zola zijn?
De beste schrijvers der symbolisten-groep zijn André Gide
en Camille Mauclair, geen van tweeën eigenlijk symbolist en
beiden zwak, zwak.
Dat de conceptie van Wagner, Nietzsche of Ibsen, of een
andere i ge eeuwsche Engelschman of Duitscher superieur aan
die van Zola zoude zijn, zooals Mauclair te verstaan geeft,
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ik zal het niet betwisten. Zola is de grootste schrijver van
Frankrijk. Dat er een groote massa waardeloos is in Zolaas
werk, ik -weet het ; maar ik blijf Zola in zijn massa goed
werk verkiezen boven Flaubert, boven De Goncourt, Daudet
komt hierbij heel en al niet in aanmerking ; verkiezen blijf ik
hem ook boven al wat de symbolisten in Frankrijk hebben
voortgebracht. Niet Zolaas intellektualiteit of kritiesch inzicht
of smaak boven de hunne ; maar zijn werk boven hun werk.
Mallarmé is geen dichter, maar een aesthetikus, die intellektueele . proeven van stijl-essence heeft gegeven.
Zola geeft onverfijnd, -- dus wat grof, 't wordt toegegeven
eenvoudig, eerlijk en goed werk, zonder veel verheffing, grof
maar zuiver.
Nu, dit is, --- alle verdere vraagstukken van stijl er buiten
gelaten -- beter dan het kleine, intellektueele werk, dat geen
kunstwerk, geen literatuur is, dat heelemaal niets is (Remy
de Gourmont, Alfred Jarry, etc. , etc.), en dan het werk van
hevige, maar valsche, verheffing (Elémir Bourges, schrijver van
Le Crépuscule des Dieux en Les oiseaux s'en volent ei les fleurs
tombent,, waarin, op twee manieren dus, de symbolisten falen.
Het eerste vereischte voor alle werk is, dat het eenvoudig
en klaar, dat het goed werk zij. De hoogste gletscherplekken
zijn op zich zelf even eenvoudig en klaar als het nietigste
gras-sprietje in het dal.
Al ben ik dus sinds jaren al meer in de buurt van Maeterlinck dan in die van Zola, en al gelijkt in zijn kunstbegrip
Bourges (op geen van beiden erg maar) méér op
Maeterlinck dan op Zola, -- zoo verkies ik toch dus wèl
Maeterlinck boven Zola, maar toch Zola ver, ver boven
Bourges.
Degene, die een eigen, een zuivere aanschouwing van het
Leven in zijn werk heeft, is dengene, die daarvan de schoonste
of beste aanschouwing heeft, nader dan hij, die op valsche
wijze die schoonste of beste aanschouwing geeft.
Het voorbeeld der muziek maakt deze meening aanstonds
onweêrsprekelijk. Een onnoozel deuntje, zuiver gespeeld, is
te verkiezen boven een geradbraakte symfonie. (Een gerad-
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braakte symfonie verkies ik dan echter misschien nog boven
een pianoles, waarbij het intellektueele werk i) is te vergelijken.
Opmerkelijk in de stukken van Mauclair is, ten eerste, dat
hij er niet in slaagt, hij, de intieme kennis van Mallarmé en
die steeds in het centrum der symbolisten-beweging heeft
geleefd, ons de natuur der bedoelde kunst duidelijk te maken.
Hij noemt de Engelsche en Duitsche invloeden, de meeningen
en voorliefden der symbolisten, geeft eerre causerie over hun
manier van samenleven, enz., maar dringt niet door tot de
eigenlijke natuurkunde der verhoopte maar onopgedaagde kunst.
De aanduiding, dat het symbolisme wil geven niet af heeldingen van reëele personen, maar ideeën-inkarneerende, reprxsentatieve figuren, is niet veel meer dan een gemeenplaats,
waarvan de absolute geldigheid zeer wordt aangetast door
Mauclairs eigen,overigens zeer scherpzinnige en juiste, opmerking,
dat sommige der door de symbolisten geëerde, auteurs, als
Shakespeare en Ibsen, eenvoudig reëele personen hebben
gegeven, doch die, door de diepte der geestelijke gesteldheid
hunner makers, ofschoon reëele personen blijvende, van zelf
te gelijker tijd „ideeën-inkarneerende" reprxsentatieve figuren
werden.
In-der-daad is symboliesch werk alleen iets waard voor zoover
het den indruk geeft van dieper reëel te zijn, van reëeler te
zijn dus, dan realistiesch werk.
Met dezelfde gewaarwording, waarmede het leven wordt
opgemerkt voor het realistiesch werk ; met dezelfde gewaarwording, maar die dan sterker en scherper, wordt het leven
opgemerkt voor het symboliesch werk.
Alle werk, dat niet langs den weg dezer gewaarwording is
verkregen, is uit den booze en levenloos. Zeer terecht zegt
Gide : „toute connaissance que n'a pas précédé une sensation
m'est inutile".
Indien men de artikelen van Mauclair beschouwt als iets, waari) Ik bedoel met intellektueel werk natuurlijk niet kritiek-werk, maar kunst.
werk, dat niet emotioneel of sensitief doch intellektueel is.
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uit men de fransche symbolisten nu eens leert kennen, — ach,
dan komen zij vrij schamel te voorschijn. Zoo zij dan al geen
eigen werk te toonen hebben vertegenwoordigen zij dan
toch een smaak, een oordeel, eene houding van fijne levenskenners ... Nu, dit blijkt ook niet zoo zeer. Wèl meening
en smaak, maar niet z66 zeer, dat er gracelijke bizonderheden
door komen in den stijl van hem, die over dien smaak * en
die meeningen schrijft.
Geen krachtige persoonlijkheden maar fijnaards zijnde, en
het geestelijk element tegenover het naturalisme voorstaande,
zouden zij eigenlijk in geestelijke zaken, in zaken van ziel,
gemoed, hartstocht, liefde, God, enz. moeten zijn wat de De
Goncourts voor de plastische kunsten waren. En telkens zoude
men aan allerlei adjektieven en fijne tusschen-zinnetjes hun
delikate gemeenzaamheid met de schakeeringen van het zieleleven moeten waarnemen.
Maar daarvan weinig spoor. Zij hebben ongeveer den smaak
der De Goncourts en daarbij gevoegd eene groote neiging
voor muziek, buitenlandsche letterkunde en filosofie. Maar
geen subtiliteit in de liefde en kennis dezer laatste drie dingen.
Het gezegde, dat de dirigeerstok van den orkest-direkteur
in onzen tijd de eenige waarachtige scepter is, is ongeveer de
eenige heel aardige gedachte, die uit den Mallarmé-kring
Mauclair tot ons overbrengt.
Hij stelt het verder voor alsof uit den symbolisten-kring
wel geen symbolisten, maar toch tal van merkwaardige schrijvers zijn voortgekomen, die nu, ieder met zijn individueel en
school-vrij werk en alleen daarvoor verandwoordelijk, de fransche
litteratuur van na het naturalisme uitmaken.
Geheel onjuist. De doode dichters, Verlaine, Rimbaud,
Laforgue er buiten latende, zijn Vallette en Renard wel de
goede onder deze schrijvers en deze zijn juist aan het naturalisme verwant. Barrès blijft een fijne geest. Maar de anderen
zijn dichters en prozaïsten, koud en akelig en van het jaar nul.
De waarheid is onbetwistbaar, dat zij een kunst wilden,
voortkomend uit Duitsche, Engelsche, Deensche, Russische en
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Amerikaansche invloeden, en dat zij deze niet hebben gemaakt, omdat er geen kunstenaar onder hen was.

Zéér opmerkelijk, ten tweede, en tevens lichtelijk geméén,
is het verzwijgen door Mauclair van Maeterlincks naam in
deze opstellen. Dat hij alleen over het symbolisme in Frankrijk
zegt te spreken, is geen verontschuldiging. Want behalve de
internationale voorgangers, noteert hij toch wèl Verhaeren, ook
geen Franschman. De waarheid is, dat Maeterlinck heeft gedaan
juist dat en juist, om zoo te zeggen, álles, wat de Franschen
hebben gewild, maar niet gekund. En dat in den persoon van
den in het Fransch schrijvenden Maeterlinck, de bloei derFransche
literatuur , zelve, zich van Parijs naar Gent heeft verplaatst.
Het is duidelijk, dat dit te erkennen een zwaar stukje voor
Maulcair zou zijn geweest ; maar toch ware het zijn plicht
geweest Maeterlincks naam op ieder zijner bladzijden met eere
te vermelden. Hij zou dan niet over het geheele artikel de
.schaduw geworpen hebben zijner schitterende afwezigheid.
Om de zwakheid van de pogingen der symbolisten duidelijk
te maken, zegt hij o. a. : „Il leur fallait un décor du moyen-áge."
Dit lijkt ook een ongegrond verwijt. Het vraagstuk van het
dekor is oppervlakkig. Voor het wezenlijke doet het er niet toe.
Dat een dramaschrijver zijn personen Mélisande, Aglavaine,
Maleine en Hj altnar noemt in plaats van Jules, Sophie en
Charles, kan een nuttig en zelfs vereischt accessoire zijn, den
kérn der kunst raakt het niet. En niemant heeft er ooit
Shakespeare een verwijt van gemaakt, dat hij zijn personages
namen uit de oude geschiedenis gaf.

CAMILLE MAUCLAIR, Le Soleil des shorts.

Dit is ten
minste leesbaar, gedistingeerd werk.
Maar hoe weinig beduidt het, vergeleken bij het werk der
i)

i) Nouvelle Revue, i5 februarie 1898 en volgende aflev.
21
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groote en echte eigenaars eener manier van zien -- Zola en.
Maeterlinck.
Wat is het ? -- Het is een min of meer als roman behandelde causerie, over de symbolisten.
Welke invloeden zijn er in merkbaar ? Poë, Mallarmé, Zola,
Maeterlinck.
Is het iets eigens geworden ? Niet z6o hoog als de vier
genoemden heeft deze schrijver iets eigens. Maar de motieven
uit deze vier zijn er toch dusdanig in verwerkt, dat er een
zeer gedistingeerde en den schrijver werkelijk alleen eigen
stelwijze is te voorschijn gekomen.
Zoodat, indien men, terwijl de hoogte hier het vanden-eersten-rang-zijn beduidt -- zich het werk van Poë,
als een nachtelijken vuurtoren, dat van Mallarmé als een
ontastbare populier-schaduw op een hoogen muur, dat van
Zola als een heel hoog station, en dat van Maeterlinck als
een toren van den Keulschen Dom voorstelt, dit werk
van Mauclair zich vertoont als een rijk ingelegde tafel,
waarop straaltjes van den vuurtoren, stukjes populier-schaduw,
stukjes Dom en stukjes station kunstig aan elkaar passend
zijn samengezet.
Wat zou de schrijver verontwaardigd zijn, indien hij wist
dat hem Zolaïstische motieven worden ten laste gelegd 1
Toch zal men bij gezette lezing ontdekken, dat b.v. de samenspraak tusschen de Neuze en mevrouw Lestrange, waar zij
zegt, dat „1'élite", de symbolisten, toch moesten trachten
meester der openbare meening te worden en zij eindigen met
samen over Parijs te staren, een pur-sang Zola-stukje is.
Wat is trouwens, voor het beschrijvende gedeelte, deze
geheele stijl anders dan een genre van gedistingeerd naturalisme ? Van de aardige dassen- en schoenenbeschrijving der
jongelui uit den kring van Mallarmé af, tot en met de
binnenkomst van mevrouw Lestrange in Armels ' buitentje
en het uitvoerig landschap onmiddellijk buiten de stadspoorten ?
De zinnebeeldigheid in deze landschapsbeschrijving is juist
dezelfde zinnebeeldigheid, welke men aan Zola wel eens ver-
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weten heeft van in weerwil zijner uitdrukkelijke leerstellingen
in zijn werk te brengen.
TOONEEL•LITERATUUR 1). -- De Candidatuur Van Bommel,
blijspel in drie bedraven door Doctor Yuris. 2) Aan dit zeer
aangename blijspelheb ik een avond genoegelijk besteed. Ik
heb het niet gezien. Onze tooneelspelers zijn, door tien á
twintig jaar lang de slechte Duitsche kluchten te hebben
gespeeld, vrij wel onbekwaam geworden tot het bevredi gend vertoonen van een stuk als dit. En ik heb het bij de
lezing tamelijk levendig in gedachte waargenomen. Mij dunkt,
het was nog zoo onverstandig niet, er op die manier kennis
mee te maken.
En nu zie ik al-door Busken Huet voor me. Want dit is
een goed geschreven stuk en staat toch geheel en al buiten
alle stijl-bedenkingen die tot de Nieuwe-Gids-bewegingen
behooren of in een hoe verwijderd verband ook daartoe
betrokken kunnen worden.
Dit stuk is geschreven door iemant die een gekleedde j as
en een zwart kólletje pleegt te dragen. Daar zou ik iets om
willen verwedden.
Huet had het niet kunnen schrijven. Want zijn geest en
zijn geestigheid was geheel anders. Maar dit stuk komt voort
uit de echte, puike, ouderwetsche, Nederlandsche universitaire
kultuur, waartoe Huet en zijn tijdgenoten behoorden. En er
zou in Huet-stijl over gesproken moeten worden.
Men moet ook zulk een werk beöordeelen naar zijn aroom,
naar »wat ruik ik er aan ?" En dan ruik ik er aan : Goethe.
Het is even ver af van het Engelsche wild en strak potsierlijke,
even ver, zoowel uiterlijk als innerlijk, van de hoog-gelegen
en oneffen domeinen der hatende of wanhopige Ironie, --als van de burgerlijke sentimentaliteit en het laag-komieke
der Duitsche en Hollandsche blijspelen van dezen tijd..
i) Het volgende stukje werd geschreven voor mij de naam van den auteur
der Candidatuur bekend was.
v. D.
2) Amsterdam X898.
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Er is in dit geheele blijspel niets scherps of snijdends.
Wie dit meent, is een slechte keurder van menschengemoed.
Het is ook niet eene satyre op iets, het is niet eene, door
genegenheid voor de eene en afkeer van de andere partij
partijdige, hekeling van politieke zeden. De auteur bedoelt
niet dat, indien de maatschappij maar anders ingericht ware,
het in het leven heel anders zou toegaan, en dat het veel
beter ware indien het anders toeging.
Het stuk behoort te huis in een hoogere streek. Het is van
iemant, die het leven bemint z66 als het is, en het schertsend
bemint. De geest van »Wahrheit und Dichtung" is er in.
Het is het werk van een veel-vermogenden, van een
betrekkelijk machtigen, geest, van een geest, die het aanmerkelijke voorrecht heeft op zin gemak te zijn. Het is
luchtig gemaakt. Hoe bespeurt men dat de auteur bóven zijn
werk leeft en hoe heeft het de bekoring van iets dat lééft
en toch spelenderwijs werd gedacht en opgeschreven. Er is
ook nog iets, moeilijk nu nader aan te duiden, aan te speuren,
een geur van praktijk namelijk, een gemak in het manoeuvreeren met een menschengroep in de verbeelding, dat eenvoudig eene transpositie gelijkt van het gemak waarmede
men gewoon is in de werkelijkheid van het leven zulk een
spel te drijven.
Dit ook is kenmerk van zeer goed werk. En hoewel deze
hoedanigheid hier natuurlijk slechts in kleinere afmeting wordt
aangetroffen, is zij toch verwant aan een bestand-deel van te
recht als best erkend letterkundig werk.
Een waardeerder van dit blijspel behoeft niet te vreezen,
dat de goede-familië-toon, die bij oppervlakkige beschouwing
van het werk treft en de lezing verkwikkend maakt, door de
tegenstelling met het tooneelwerk onzer eenigszins duf-burgerlijke beroeps-letterkundigen, hem tot overschatting der werkelijke of literaire beteekenis zou gebracht hebben. Want de
literaire praestaties der liefhebbers van goeden huize zonder
meer, zijn meestal zoo geweldig nietig dat zij waarlijk voor
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den arbeid der in het vak vergrijsde kommenijsbaasjes nog
onderdoen.
Is het niet kuriëus dat dit blijspel wemelt van ouderwetsche
effekt-zetten, zoo als de veranderingen, die Van Bommel in
zijn levensgewoonten en in de kleeding van zijn knecht maakt
dádelijk na dat hij in de courant heeft gelezen, dat eenige
kiezers daar iets tegen hebben, zoo als de draai, die het
mogelijk maakt, dat Van Bommels dochters beide juist verloofd worden op den feest-avond zijner verkiezing, en het
er toch zoo staat, dát het kan en men zich gewonnen geeft?
Met zulke motieven schrijdt de tooneelschrijver op een
grens, waar het zeer goede en het zeer slechte elkaar raken.
De vraag is of men een tooneelstuk volgends de routine
maakt, meenend het leven weder te geven, óf dat men het
leven wedergeeft, ontdekt hebbend dat het daaglijks als een
tooneelstuk speelt om ons heen.
Die alleen naar zijn tooneelspel-schema kijkt en zorgvuldig
de gevalletjes samenrijgt, die hij behoeft volgens de voorbeelden, doet verkeerd ; die alleen naar het leven kijkt en
dan een tooneelspel maakt als 't ware toevallig vol effektjes,
doet goed. Want in waarheid ís het leven vol theater-effekten.
Of men nu óf het eene óf het andere blijkt gedaan te
hebben, ligt aan kleine schakeeringen in de voorstellings-wijze,
in de gesprekken, die bezwaarlijk zijn te demonstreeren.
Het geheele laatste tooneel van het laatste bedrijf der
> Candidatuur van Bommel" lijkt zóó uit de eerste de beste
vaudeville overgenomen, hoe verdacht is niet de algemeenheid der feestvreugde, nu op dezen heuglijken avond der verkiezing, juist ook de twee dochters verloofd zijn. En toch is
het zoo gemaakt dat men de onverwrongen realiteit herkent;
men meent ze nog te hooren de al of niet eens gehoorde
woorden, toen gij al of niet met den heer S. in den trein
iaat en hij U vertelde : »Ja, op dien zelfden dag mijner verkiezing, werd de verloving van mijn beide dochters beklonken,
is dat niet toevallig ? het was tusschen Arnhem en Nijmegen
was het niet?" ... de »Candidatuur Van Bommel" gelijkt
zoozeer op het leven en op een tooneelspel te samen, dat
;
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al wat gij in het leven hebt gezien u als brokken van een
blijspel begint voor te komen.
Zoo is er ook iets met de taal. Wie heeft niet bemerkt,
dat dit blijspel een bizonder goeden taal-stijl heeft, te weten
niet intiem of absoluut realistiesch en toch natuurlijk, zonder
hapering. Hoe komt het dat al wat dominee Langelaan zegt,
niet karikatuur is en ook niet vervelend om te lezen is als
een kopie-zonder-meer zoude zijn, maar zoo volkomen matig
belachelijk als het heele goede leven zelf? ... Dit is het geheim van den schrijver. Het komt door dat dominee Langelaan
zegt precies wat een werkelijke dominee zoude zeggen, maar
er toch een zekere keus is gedaan. Deze keus doet de blijspelauteur van zelf en al schrijvende. Het is dit van zelf werkende
vermogen tot juiste keuze, dat de aanwezigheid van 'talent"
bewijst.
Het komt om dat, toen gij met den heer S. in den
trein zaat en hij u de .bedoelde mededeeling deed, -- toen
woei er zulk een zoele zomerwind door het op de wijde
vlakte geopende raampje en het was zulk een goede zonnige
Dinsdag, en de heer S., die zei dat zoo ... , zoo aardig , .. .
weet gij nog ? Nu, de heer Doctor ]uris, auteur van de Candidatuur Van Bommel, heeft ook eens zoo in den trein gezeten, en de wind was bizonder zoel, die van de zeer wijde
vlakte kwam en het was toch z66 zonnig, dien Dinsdag ...
Het stijlwezen dezer klassieke komedie, want dit -- en
niet een latijnsch gedicht van den heer Van Leeuwen te
Leiden is nu klassiek werk, aangezien een arbeid niet
klassiek wordt door dat uiterlijke taalvormpjes van klassiek
genoemde auteurs er in zijn nagepeuterd maar wel, en ten
zeerste, door dat, in mindere of meerdere mate, een klassiek
gevoelen van liet leven zich achter den arbeid bevindt ; --het stijlwezen dezer komedie houdt zich in evenwicht tusschen
het benepen-fatsoenlijke aan de eene zijde en het woest-kluchtige
aan de andere. Beide uitersten zijn in het stuk vertegenwoordigd.
En dit zijn natuurlijk fouten, want al doet hun aanwezigheid
de qualiteit van het blijspel des te . beter uitkomen, --- op
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déze wijze is het niet geoorloofd met schaduwen te werken.
De eerste fout vergeeft de lezer den auteur niet, voor de
tweede, -- het óverloopen in de richting van de klucht
acht hij een, juist om de dolle gedurfdheid, vergeeflijke, uitspatting, al mócht het dan ook eigenlijk niet.
Het benepen fatsoenlijke ligt in het verloop, dat het merkwaardig ingelegde motief van de schuld van Van Bommel,
aan zijn overbuur, den heer Donker, aan het slot heeft.
Dit, kurieuselijk, met een hier zeker door den lezer niet
voorziene, bepaald Poe-iaansche, allure begonnen motief, gaat
als een steeds dunner wordende slingerlijn door de mozaïek
van het werk tot het in het laatste bedrijf, geheel onherkenbaar geworden, als het dunst en zoetst konventioneele der
aanwezige motieven, harmoniesch tusschen de overige tracht
vast te glippen.
De inzet van dit motief is uitmuntend : de overbuur, ten
nadeele van wien Van Bommel zich oneerlijkheid heeft te
verwijten en van wien hij nu meent dat die, om hem, Van
Bommel, na te doen en te sarren, telkens aan zijn raam komt,
als Van Bommel aan het zijne staat, met zijn knevel speelt,
zooals Van Bommel dat doet, en, al schouder-ophalend, een
zonderlinge beweging van geld-tellen met zijne handen maakt.
Daarna komen de bezoeken van dien overbuur Donker bij
de Van Bommels, en de toestand van het werk blijft voortreffelijk door de magistrale schaduw-werking van dit motief,
een schaduw-werking niet van zichtbare plastiek, maar van
zuivere psychische dracht, doch zich niet als zoodanig aanmeldend en dáarom voortreffelijk.
Doch nu vervolgens Van Bommel zijn schuld aan Donker
heeft afgedaan, heeft het motief eigenlijk uitgediend, maar
daar de noodzakelijkheid zich liet gevoelen alle deelen in het
laatste bedrijf weder te doen samenkomen, verschijnt het
motief daar weder doch nu, in zich zelve geen levensvatbaarheid meer hebbend, weggekwijnd tot een zoet theater-narig
heidje:
Donker, die het eindelijk van zijn schuldenaar verkregen
geldje aan Van Aalst geeft op dat hij zich met een van Van
-
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Bommels dochters zou kunnen verloven, plotseling en zonder
dat Donkers karakter er ons op had voorbereid.
Men kan dit konventioneele trekje een technische fout
noemen, een fout tegen de hoogere techniek, begaan om den
wille der lagere techniek, maar technische onvolkomenheid
is niet te scheiden van geestelijke onvolkomenheid, waarvan
zij de uitdrukking is.
De af buiging tot de eischen van het métier zonder in harmonie te blijven met de hooge gesteldheid van onzen geest,
bewijst eene kleine lakune in die gesteldheid zelve.
De tweede, maar prettige, fout, is de inleiding, aan het
slot van het laatste bedrijf, der dekoratieve figuur eener oude
dame, die in de dolle geestdrift, die allen door Van Bommels
verkiezing tot Lid der Tweede-Kamer heeft bevangen, meê
komt zingen en met haar stokje de maat slaan op den vloer.
De opkomst dezer onbekende en zwijgende dwaze oude
dame geheel aan het slot, is een dolle streek van den auteur,
die schril kontrasteert met den stijl van het tooneelspel, maar
wijl de felle guitigheid van dit uithaaltje aan grootere manieren
verwant is dan de geringe fatsoenlijkheid van het eerstgenoemde foutje, wordt zij lachend bijna aanvaard.
-

io April '98.

HUYSMANS' „CATHÉDRALE"
DOOR

L. VAN DEYSSEL.

Dit boek van Huysmans is zeer slecht werk. Wij moeten
het zoo streng beöordeelen wijl immers Huysmans' werk zich
toch altijd nog aanbiedt in de houding van kunst-werk. Nu,
één kunst-werk is het niet, kunst-werk is het ook niet ; één
wetenschap-werk is het niet, en wetenschappelijk werk is het
ook niet.
Het is een verzameling aanteekeningen van een nurkschen
oudheidkundige, welke oudheidkundige in der daad véél
meer smaak heeft dan het gros der »Katholieke" boekhandelaars, geestelijken en leeken van den tegenwoordigen tijd
(hetgeen niet veel zègt) ; welke oudheidkundige echter, wat
de Bouwkunst betreft, naar ik meen, toch niet zoo veel meer
smaak heeft dan de vertegenwoordigers der oudheidkundige
beweging, die . de »Romantiek" genoemde letterkundige beweging, — omstreeks 1820-1 840 vergezelde ; en
welke aanteekeningen de meest brute en incoherente massa
te zien geven, die men zich denken kan, terwijl dit hun
voorkomen zeker niet veredeld wordt door de draadjes van
een soort populairen samenspraak-vorm en de achtergrondjes
leuke opmerking omtrent het hedendaagsche leven, die zich
tusschen de graauwe, onaanvaardbare bonken van onverwerkte
wetenschappelijke notities vertoonen.
Terwijl ik schrijf komen
en alsof zij weemoedig beefden -voorstellingen van een kathedraal in mij bewegen. Ik zie de
schoone zwarte kathedraal met in de hoogte haar vensters
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van felle en zoete kleuren, en in de schemer-duistere ruimte
omlaag, op de naakte vlakte van blauw-grijze vloersteenen,
de neergezonken gestalte van dezen armen man, die veel
heeft geleden, en die nu bidt tot de kunst van vergane
tijden, wier kunstenaars de schoone gedachte hadden, dat
als zij schilderden in glas het licht dat hunne werken zou
doen leven en tot ontroering brengen het door God zelf
geschapen daglicht zelf zou zijn. Zoo schilderden zij hun
gedachten, en verbonden die ; aldus daarmeê, als op een
achtergrond van Eeuwigheid.
De Kathedraal van Chartres, de Kerk der Vrouw bij uitnemendheid, de Kathedraal der Heilige Maagd I
Deze man aanbidt de Vrouw niet, als het Beeld des Levens,
en des Leven-gevenden Levens, deze man vergoddelijkt niet
de Vrouw. Maar hij aanbidt de Kunst. Terwijl de kunst
slechts uitdrukking van Levensliefde zijn moet, heeft hij de
Kunst gesteld boven het Leven, boven het door hem onbegrepen Leven en het wellustig spelen zijner eenzaamheid in
den nacht der kathedralen met de kleur-rijke portretten der
vergodlijkte geliefden van doode poëeten is eene rampzaalge
dwaling naast het doen van een, die vol van gratie in het
landschap van zon en groen en bloemen met ontblootten
hoofde, terwijl de zon zich afbeeldt in den glans die om
zijn haren rondt, de oogen beurtlings neêrgeslagen en
schroomvallig opgeheven, de geliefde Vrouw ontmoet, of
knielend nederzinkt waar hij het leven, zoo als hij het
schoonst zich denkt maar voor zich zelve onbereikbaar vond,
in Haar, die zoo stil in Gods licht zelf wadend beweegt, daar
voor zich vindt..
-

Maar hierover dacht ik thands niet te schrijven. Ik wilde
alleen te kennen geven, dat geene liefde voor de schoonheid
van kathedralen noch mede-lijden met den zwakkenen graauwen,
maar zeer zuiveren en oprechten, die hierin zijn geluk vond,
mij kan weêrhouden in wat ik om de waarheid en om een
beginsel zeggen wilde.
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Een bladzijde met iets oppervlakkig en zuiver geziens er.
op, dat is iets ; een bladzijde met iets diep doordringend en
zuiver geziens er op, is meer ; een bladzijde met iets zuiver
geziens en tevens innig gevoelds er op, is meer dan eene,
waarop alleen iets wordt gezien ; en best van allen is de
bladzijde, waarop iets diep doordringend gezien en gevoeld,
nu zelf voor het gehoor ook als muziek bewegen gaat.
Dit geldt voor kunst. Nu zijn er onoptelbaar veel verscheidenheden : bladzijden van poëzie, waarop alleen iets
wordt gehoord en niets gezien ; van psychologie, zonder veel
koloriet of muziek, die toch tot de literatuur behooren ; van
lyrische of sentiment-volle filozofie ; van beeldend welsprekende
historiografie, en vele andere, die ook letterkundige waarde
hebben. Maar voor ons doel is het zoo even aangegeven
inzicht voldoende.
Gesteld nu, dat Huysmans gelijk heeft, waar hij beweert,
dat de middeneeuwers beter kunst hebben gemaakt dan al
degenen, die na hen zijn gekomen, dan is iemant die,
naturalistiesch goed, beschrijft hoe een kaas voor een venster
ligt, den middeneeuwers nader dan een ander die, zonder
dat in zijn gezegde zelf iets gezien, gehoord of gevoeld wordt,
beweert : »de middeneeuwsche kunst is onvergelijkelijk beter
dan de naturalistische, die slechts verval van Renaissance
is", of iets soortgelijks.
De hoogste Poëzie is eene samenstelling van zien, gevoelen,
en muzikaal bewegen. Dus is de minste bladzijde, waarin
iets zuiver wordt gezien, haar nader dan de koude vermelding van welk inzicht ook.
Zonder gewaagde stelling, is dus aan te nemen dat Huysmans met zijn eerste, naturalistische, romans dichter bij de
.middeneeuwsche kunst was dan met dezen laatsten. Terwijl
Prins en Huysmans beiden middeneeuwen-waards het naturalisme hebben verlaten, is Prins den goeden weg gegaan en
Huysmans den verkeerden. Prins heeft zijn stijl veranderd,
zoo dat zijn werk uit het laatste tijdperk feitelijk plastiesch op
middeneeuwsch werk gelijkt. Huysmans schijnt niet begrepen
te hebben, dat de zaak niet was thands over middeneeuwsche
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kerken en kloosters te gaan spreken zoo als hij vroeger of
liever véél minder goed dan hij vroeger over negentiendeeeuwsche stads-straten en barbierswinkels sprak ; maar dat,
naar zijne voorliefde dan, de zaak was zijn onderwerpen, zij
't dat het kerken, kloosters, straten of barbierswinkels waren,
te gaan zien z66 als de middeneeuwsche kunstenaars de
onderwerpen zagen.
Ontleden wij het werk en noemen wij de elementen, waaruit
het bestaat.
Ten eerste, naturalistiesch-poëtische beschrijvingen of impressie-wedergevingen van het landschap der streek van La Salette,
waar het mirakuleuze Madonna-beeld zich bevindt ; van het
dag-worden in de kathedraal van Chartres ; van die kathedraal
van buiten gezien, enz.;
ten tweede, grappig-realistische beschrijvingen en opmerkingen over het hedendaagsche, klein-steedsche en binnenhuizige, leven, : de tocht der met allerlei modellen van
oude hoeden gedekte burgers, die den nieuw aangekomen
bisschop gaan huldigen ; de verhouding van Durtal tot zijne
huishoudster, die hem met een borstel »vervolgt" terwijl hij
pluizig de trap afstormt ; de wijze waarop de neus van den
abbé Plomb onder zijn bril vandaan komt, enz.;
ten derde, redeneeringen van Durtal omtrent zijn gemoedstoestand, met name zijn . aarzelingen over het al of niet voorgoed in een klooster gaan, welke met de weidsche benamingen
der mystische psychie worden getooid;
ten vierde, overschrijvingen van hetgeen de leergierige
Durtal in allerlei oudere en nieuwere boeken heeft gevonden,
omtrent de architektuur, de beeldhouw- en glas-schilderkunst
der kathedralen, de zinnebeeldigheid daarvan enz., over de
levens van eenige Heiligen, enz.;
ten vijfde, een artikel over de Krooning der H. Maagd
van Fra Angelico ;
ten zesde, alleen-joviale opmerkingen over het dagelijkschleven, : dat het gebraad zoo sappig was, enz.;
ten zevende, een fantazie omtrent tuinbouw in den trant
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der middeneeuwsche architekturale of sculpturale zinnebeeldige
of allegorische samenstellingen;
ten achtste, mokkerijen over den toestand der hedendaagsche
katholiciteit.
Deze elementen zijn samen-gesteld tot een Geheel, dat nauwelijks in iets anders nog bestaat dan in hun ingenaaidheid tot
éen kompakte boekblaadjes-massa.
In-der-daad, kan gezegd worden dat hier eenig innerlijk
verband is te bespeuren ? Is er eenige beweging, daling en
rijzing van gemoedsleven, te zien ? Heeft de schrijver eene
ziele-reis gedaan door het wezen der kathedraal, die verbeelding van het middeneeuwsche geestelijk leven, zoo dat zijne
ziel er anders uit komt dan zij er is ingegaan?
Is er ook maar eenige harmonie, zij 't alleen ten bate van
het uiterlijk voorkomen, van het stijl-oppervlak, tusschen de
details uit het hedendaagsche leven en de mededeelingen uit
oude stelsel-verklarende boeken?
Is de middeneeuwsche Bouwkunst, Beeldhouwkunst, Glasschilder- of glas-brand-kunst zoo als die in de kathedraal wordt aangetroffen, er mooi in beschreven en verklaard, zoo dat wij wel niet
den indruk krijgen, dat hier gesproken wordt door een RoomschKristelijk dichter, die in die kunst gelooft als in de laatste schoonste
middellijke openbaring van God-zelf, maar toch door een naturalistiesch, eklektiesch, en de dingen obj ektief bekijkend kunst-historikus welke echter dan door de schoonheid der AEgyptische,
dan door die der Grieksche, dan door de schoonheid der Mid
deneeuwsche Kunst z66 wordt aangedaan, dat er beweging in
zijn stijl komt bij de aanschouwing van het schoone, waarvan hij
verhaalt ?
Helaas neen. Het is niets, niets, niets.
Waar wij Huysmans, den kunstenaar, dan toch zeker moeten
zoeken, het zal zijn in de poëtische beschrijving van het
landschap om La Salette, en in die van het dag-worden in
de kathedraal te Chartres, want, wat de grappig-realistische
opmerkingen uit het hedendaagsche leven aangaat, het
zijn bladzijtjes op de wijze van Dickens, dus wel aardig maar
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noch fijner van voorstelling, noch sterker van komieke kracht,
missend elk spoor - van groot-satyrische dracht.
En deze poëtische beschrijvingen, bekeken als kunstwerk, als stijl, zijn zij uiterst zwak t In de beschrijving van
het landschap om La Salette is de uit Zolaas werk zoo bekende
naturalistische zinnebeeldigheid zwak en koud aangebracht,
vereenigd met een soort mystische of psychische plastiekintentie, zoo dat iets kils en akelig-schijnbaar grandioos',
iets te gelijk teringachtig duns en monsterlijk uitgewassens,
is ontstaan, iets als het naturalistiesch zinnebeeldige in dienst
van den klerikalen redakteur eener provinciale courant.
Het dag-worden in de kathedraal is een der enkele plaatsen,
waar ons waarlijk ten minste iets te zien wordt gegeven.
Het wijkt echter niet af van den naturalistischen stijl, eerder eene vergroving op De Goncourt dan eene navolging
van Zola en is in dien stijl zwak.
De redeneeringen van Durtal omtrent zijn gemoedstoestand
blijven ver beneden hetgeen ons van dien aard door Huys-mans in Lá-Bas en En Route werd gegeven. Feitelijk is er
te Chartres niets met de ziel van den heer Huysmans gebeurd.
En met de andere bestand-deelen van zijn persoon is alleen
gebeurd, dat hij eenige malen gedineerd heeft met een paar
pastoors, met wie hij onbeschrijfelijk vervelende gesprekken
over den inhoud van oude boeken heeft gevoerd. Vermoe-delijk is zijne ziel daardoor zoo vast in slaap gevallen.
Want waarlijk, meer tergende lektuur dan de massaas, zoa
maar overgeschreven en zoo maar, inert, aangeboden, studieaanteekeningen uit allerlei geschriften over de Kristelijke
Symboliek, zonder dat de schrijver tusschen beide komt om
er eenig verband tusschen aan te brengen, om er althands
aangenaam van te verhalen, -- zonder dat er ook maar de
vage strooming in komt, die aanwezig kon zijn indien ze als`
gegevens voor een wetenschappelijk pleidooi of zoo moesten
dienen, meer tergende lektuur is niet te denken.
Hoe opgelucht gevoelt men zich bij de lezing, als eindelijk
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mevrouw Bavoil, huishoudster van den geestelijken heer
Gévresin, tusschenbeide komt om een glaasje cassis aan te
bieden, te zeggen dat het eten klaar is, of wel Durtal zijn
hoed neemt om weg te gaan of op andere wijze het heerlijke daaglijksche leven even wordt aangedaan.
Maar wat doet Huysmans op een andere plek weêr, tegen
het einde S Hij wil geven een roman, een kunst-werk, een bóék
dan. Dat is, zou men zeggen, iets dat misschien nog degelijker, meer verzorgd dan een tijdschrift-artikel moet zijn. En
daar geeft hij me zijn nuchtere overlegginkjes omtrent het
vraagstuk of hij al of niet zeker tijdschrift-artikel zal maken 1
Dat is dus iets dat nog veel minder dan het tijdschriftartikel is 1

Ah Fa, de qui prélendez vous vous foutre la fan, mon aspi!
Er is echter een gedeelte in het boek, dat goed is. Ik
vind wel niet, dat dit al het andere verontschuldigbaar
maakt, want tot innigen of grooten stijl wordt ook hierin
niet gerezen, maar dit is wel het hart van het boek. Hier
ziet -men Huysmans op zijn mooist, op zijn 's Zondagsch. Ik
bedoel de beschrijving der schilderij van Fra Angelico, »De
Krooning der H. Maagd". i)
De vraag is voor mij niet zoo zeer of het begrip, door
den schrijver hier van deze schilderij gegeven, juist is. Ik
houd dit begrip, overigens, voor zeer juist, en diep doordacht.
Maar de vraag is of in den toon hier iets is van waarlijk
gevoelen. En dan vind ik van ja, het is een mooi geschreven
stukje. Het blijft kritiek, causerie, ook wordt de wijde gang
eener stel-wijze als die van Taine gemist. Taine daarentegen
had de mystiek niet zoo bestudeerd als Huysmans en had
de schilderij dus niet zoo kunnen begrijpen. En Huysmans,
zulk een hekelaar van alles, en overigens zulk een graauw
studiosus in dit boek, heeft hier zijn Ideaal gevonden. En
nu beweegt er, in de soberheid der kort en hevig prijzende
woorden, beweegt er toch iets. Het is althands als zou er
i) Blz. 175— 188.
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bijna, door de werking van kleurige bijvoegelijke-naamwoorden
en zelfstandige-naamwoorden op elkaar, door den bouw der
tegen-stelling, die eerst doet zien hoe de schilderij bij oppervlakkig bekijken niet meê valt en deze onder-stelling opvoert
tot zij bereikt de vraag, of dan dus deze schilderij eentonig
en gemeen-goed is en hare vermaardheid overdreven, om dan
de . oorspronkelijke stelling boven deze te doen wederkeeren
en door haar lof zonder voorbehoud, door haar als oneindige
lof, de onder-stelling slechts als hare haar versterkende schaduw te doen werken i) ; het is als zou er bijna in den
stijven en graauwen schrijftrant iets gaan kleuren en vloeyen.
Wel verre echter van mystieke lyriek te zijn, is deze stijl
zelfs geen romantische lyriek, maar blijft fijne, gevoelige
waardeering van een naturalist, die tot eene groote rijpheid
in schilderkunst-kritiek is gekomen.
Toch is er, naar ik meen, bij Huysmans eene vergissing
in het begrip dezer schilderij. Bij de bearbeiding der tegenstelling, daar waar de wedergekeerde oorspronkelijke stelling,
na zich eerst hoog boven hare omgeving te hebben verheven,
nog eenige malen in lagere gevechtspelen met de onder-stelling zich herhaalt, om de bewonderings-uiting aldus geleidelijk te laten uitruischen, plaatst hij dit vakje (hij heeft er
namelijk op gewezen, dat alle figuren van Apostelen en
Heiligen in deze schilderij regelmatige en beminnelijke gezichten hebben, dat zij allen bloedrijke en welvarende, aandachtige en vrome lieden zijn, met gevulde en rose wangen 2) :
»Les types des Apótres, des Saints sont, nous 1'avons dit,
quelconques. Eh bien, fixez le visage de ces hommes et
discernez combien, au fond, ils apercoivent peu la scène à
la quelle ils assistent ; quelle que soit l'attitude que leur attribue le peintre, tous sont recueillis en eux-mêmes et contemplent la scène, non avec les yeux de leurs corps mais avec
les yeux de leurs ámes. Tous examinent en eux-mêmes ;
Jésus les habite, et ils le considèrent mieux dans leur for
interieur que sur ce tróne."
I)

Blz. 183. 2) Blz. I82.
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Deze verklaring evenaart eene mogelijke bewering dat in
den Hemel de kloosterlingen gelukkiger zijn dan de katoenmakelaars of dat men in den Hemel niet ' beter kan doen dan
zeer in zich zelf gekeerd te wezen.
De handeling der schilderij van Fra Angelico heeft namelijk
plaats in den Hemel. En de menschen volgends wier begrip
de Hemel het tegenovergestelde is van de Aarde en die zich
op de aarde afscheiden van het aardsche leven om beter in
zich zelf den hemel, of den vóor-schijn daarvan, te beschouwen,
hebben zich, eenmaal in den hemel zelf gekomen, niet meer
af te scheiden.
Het is dan ook niet met de oogen hunner ziel, bij wijze
van spreken, in tégen-stelling tot de oogen van hun lichaam,
maar het is met de oogen hunner ziel, die, daar zij de Eenheid bereikt hebben, één zijn geworden met de oogen van
hun lichaam, dat zij kijken naar wat plaats heeft op den
Troon, welke troon, met hetgeen er op gebeurt, niets anders
is dan het aller-heerlijkste zelf, dat zij op de aarde in de
verte aanvoelden of omneveld aanzagen, toen zij van het
uiterlijk der aarde zich afwendend alleen in hun binnenste
keken om er de voorhoven des Hemels te aanschouwen.
Dit is de opperste aard of de geest der schilderij , van Fra
Angelico, dat hij materieel heeft uit-gedrukt wat de groote
Heiligen, waartoe hij behoorde, in hun Visioenen zagen, en
het is een even absurde gedachte dat de hier voorgestelde
Heiligen hun oogen hebben afgewend om in hun ziel te
kijken, toen zij reeds in den Hemel waren, als het vermoeden
zijn zou, dat de Heilige Teresia, toen zij Jezus, die voor haar
het centrum van den Hemel was, op de trap tegenkwam, de
oogen zou hebben gesloten om door die ontmoeting niet
afgeleid te worden van haar innerlijke bespiegelingen.
Overigens is echter de beschrijving dezer schilderij het
mooiste stukje van het boek en is het wel jammer dat
Huysmans, indien hij ons al niet over de kathedraal van
Chartres kon geven, wat hij over de » Krooning der H. Maagd"
van Fra Angelico gaf, het niet zoó heeft weten te maken
dat de overbrenging van zijn indruk dezer schilderij zich tot
22
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zijn werk over de kathedraal verhield zoo als een kleur-rijk
lichtend venster harmoniesch passend midden in de kerk en
waarin de beteekenis der kerk geconcentreerd zou worden
aangetroffen, zich tot het geheele kerkgebouw verhouden zou.
De alleen-joviale opmerkingen over het dagelijksch leven,
en vooral de fantazie omtrent allegorische tuinbouw i ), in
verband met de belangloze redeneeringen over Durtals eigen
gemoedstoestand, doen een vermoeden ontstaan, dat, naar wij
hopen, door het volgende werk van Huysmans niet zal worden bewaarheid, en wel dit : dat deze zeer voor indrukken
vatbare en naar zijn omgeving van natuur veranderende mensch,
de dichterlijkheid in het »geloof" of in de godsdienstigheid
niet gevonden hebbende, verdort in plaats van in anderen
bloei weêr op te komen, en allengskens de natuur van een
geleerden en oudheidlievenden koster of kapelaan-uit-de-provincie aanneemt.
Ik heb een zeer lugubere impressie van die gesprekken over
allegorische tuinbouw gekregen. Deze zijn namelijk zoo stóm
vervelend, wijl zij om zich zelfs wille gegeven worden en de
beschrijving der stoelen, gebaren enz.. ontbreekt, die er nog
een soort van genre-stukje van hadden gemaakt, dat men
in gezelschap van eenige vale maniakken meent te zijn, bijv.
sigarenpijpj esverzamelaars, die, nadat zij samen de geheele
pijpjeswetenschap hebben behandeld, om de tafel zittend elkaar
met een idioten lach voorstellen : » Kom, laten wij nu de
sigarenpijpjes eens in allerlei figuren gaan leggen, cirkels, vierkanten, driehoeken, waarom ? Daarom, om dat dat zoo
aardig is" en die daar dan uren meê bezig blijven.
Ik dacht bij de lezing telkens, en vooral ook weêr toen ik
las aan het slot hoe Durtal door zijn vrienden, met een zachten
dwang, dien hij bemerkt en waartegen biij zich toch niet
verzetten kan, dien hij eigenlijk naar en goed voor hem te
gelijk vindt, er toe gebracht wordt den abbé Plomb naar
het klooster van Solesmes te vergezellen, ik dacht : wat is
i) Blz. 275 en volgende.
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het boek toch oprecht overal, het behoudt toch de verdienste
dier zich nooit verloochenende oprechtheid ; juist zoo als het
hier wordt voorgesteld met dat vertrek, precies z66 gaat
het ; maar ach, wat heeft men, in een kunstwerk, met
oprechtheid te maken die anders niet is dan dat.
Per slot van rekening behooren deze bladzijden dan toch
weder tot een kategorie van literatuur, en wel tot eene psychologie, die waarlijk te elementair is om zoo maar te worden
aangeboden.
De quaestie met dit boek is hiertoe samen te vatten:
Huysmans heeft willen geven een soort van poëem van de
kathedraal, niet slechts een poëem van de kathedraal zoo als
Zola het poëem eener kazen-uitstalling geeft in Le ventre de
Paris, maar mooyer om dat een kathedraal een mooyer
onderwerp is en omdat de fijne kunst-kritikus Huysmans
fijner de dingen, vooral de kunst-dingen, voelt en uit-drukt
dan de wel groote maar ook dikwijls wat grove romanschrijver Zola. Buitendien zou zijn werk geheel anders
worden daar hij . immers de geheele symboliek der kathedraal
en voords de diep waargenomen vervormingen van zijn eigen
ziele-wezen, volgends de leer der oud-kristelijke mystische
boeken, er bij te pas zou brengen. Van dit alles te samen
zou hij een kunstwerk maken, van een beter soort dan de
naturalistische.
Dit heeft de arme man totaal niet, en in de verste verte
niet, gedaan.
Hij heeft niet begrepen dat men om tot een andere kunst
te komen zijne ziel zelve moet veranderen, en zoo niet zijne
ziel, dan toch zijn zien, zijn plastiek en andere stijl-elementen.
En nu hij de naturalistische kunst meent verlaten te hebben
is hij daarmede niet tot eene hoogere, maar wel buiten alle,
kunst gekomen.
Nu heeft hij niet gegeven een poëem dat zelf is als een
kleine kathedraal.
Nu heeft hij niet gegeven een fragment zijner ziele-geschie22

330HUYSMANS' » CATHÉDRALE".

denis, waarin de vereeniging dier ziel met het wezen der
kathedraal word getoond.
Nu heeft hij zelfs niet gegeven een goed geordonneerde
en behagende studie over het groote Bouw-werk.
Maar hij heeft gegeven een chaotische hoeveelheid anekdotief en dokumentair voorwerk, waardeloos en ongenietbaar,
en zijn geest is gebleven niet die van een minnaar maar die
van een nieuwsgierige, van een interessant-vindende, nergends een enkele flexie van gemoed in zijn taal, zelfs waar
hij spreekt over of bidt tot de Maagd die hij meent te
beminnen -, en welke nieuwsgierigheid thands tot verzamelaars-waanzin versuft.

BOEKBEOORDEELING.

Verzen, door P. C. BOUTENS, met een
Voorreden van L. VAN DEYSSEL, den Haag,
Maison Blok. MDCCCLXXXXVIII.

Dit is niet de ziende schoonheid van den Dichter maar
de blinde van den verfijnden zinnen-mensch. Ook deze heeft
haar verbeelding, de werkzaamheid die buiten den Geest om,
equivalenten vindt voor zeldzame indrukken. Kostbare vondsten
zijn dit soms en die . men geniet op zichzelf. Iets anders is
hun saamvoeging tot gedicht. Niet altijd groeit deze van
buiten komende aandoening tot innerlijke ontroering. En
daaruit toch enkel komen de rhythmen, de gelukkige kloppingen van het hart, de begeleidende hoofdbewegingen. Gorter,
wiens eigenste wezen deze blinde verbeelding is, heeft dat
meerdere : de ontroering die hartstocht wordt, de uiting ervan
in oorspronkelijke muziek. Zoo in Mei en, meer fragmentarisch
maar heviger, in zijn latere sensitivistisch geheeten verzen.
Daarna weer in een enkel van de allerlaatste : Reeds is de
winter ons voor goed gescheiden, en De zon is nog niet uit
den nacht geboren. Al zijn wijsgeerige bestrevingen konden
aan dat zijn wezen niets veranderen. P. C. Boutens is wel
een door hem wakker gemaakte. Er is in hem de wezensverwantschap, en dan het streven naar Gorters rhythmiek.
Maar en dit is het te betreurene zijn rhythmiek is altijd
een straffe nadering tot eene die hem voorzweeft, geen eigene.
Hij moet iemand zijn die voor rhythmen oor heeft, maar het
oor van zijn ziel is een ander dan dat van zijn lichaam. Hij
zegt zeer juist en zeer fijn wat hij gevonden heeft, strevend
naar een muziek die hij gehoord heeft, maar het oor van zijn

33 2BOEKBEOORDEELING.
ziel waarschuwt hem niet, schijnt het, dat het niet is voldaan.
Hij voldoet het soms, in verzen die ik voor jonger houd,
door muzikale reminiscencies maar die ook zijn hart ontroerd
hebben en zijn eigen geworden zijn, doch nu beweegt hij zich
buiten de Gorteriaansche muziek die zijn wezen manbaar
gemaakt heeft, en zijn ook zijn verzen als schrijfwerk niet goed.
Eén gedicht is er van deze soort dat een schoone muziek
eene uit Hoofts van kostbaarheden zware en strakgespannen
strofen ingedronkene lijkt ze mij
vereenigt met een zeer
goed geheel van beelden en indrukken. Het is het volgende:
Mijn bleeke denken dwaalt tot u door diepe nachten
Als moede schapen naar haar eindelijken stal;
Zij maken wit den nacht met schemerblanke vachten,
Weidend de duisternis van 't weligdonkre dal.
Ik troost wel iedren dag met zon en zachte praten
In eigen weide en kooi haar stomme droefenis,
Maar in den avond breekt haar leedgerekte blaten
Mijn deuren open naar de wijde duisternis.
En 'k zie haar angstig na tot waar zij nader tijgen
Ten Leed, nu tusschen ons een breeden dooden stroom,
Maar zie haar ongedeerd aan d' overoever stijgen
En ver verwaden in den waazgen kimmedroom.
En in den nanacht lig ik leed- en vreugd-verlaten,
En schuiflen de uren zacht als door ontvolkte stad,
Tot met de morgenzon haar ongetrooste blaten
Om toegang keert en schreit op 't dauwdoorweekte pad.

Of is dit gedicht uit Boutens laatste periode, en moet ik
zijn gedichten zoo indeelen : verzen naar reminiscencies van
verschillende dichters : daarin regels van mooie eigenschappen
uit zijn heelen mensch opwellend ; verzen onder invloed
van Gorter : in hun geheel goed schrijfwerk, konsekwente
uiting van den wakker geworden zinnen-mensch, maar niet
tot muziek gestegen en dus geen poëzie ; eindelijk dit
gedicht, waarin de schoone vondsten van den zinnenmensch
wel zijn opgenomen, maar het beginsel waarnaar ze herschapen zijn een heel ander is dan het Gortersche?
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Want dit is het opmerkelijke : Gorter ontroeren de zinsindrukken, en tot hartstocht toe, maar die hartstocht is niet
anders dan de essence van hun eigen toevallig saambestaan.
Er ontwaakt geen van hen afgescheidene persoonlijkheid in
hun dichter, geen idee ook, die hen vervormen zou naar
vaste innerlijke lijnen, gezien door het geestes-oog. Het gedicht blijft de schepping van den blinden zinnenmensch. Dit
nu is het geval met dit gedicht niet. De voorstelling is zoo
van het begin tot het eind klaar, gezien ; de zinsindrukken
zijn zoo opgenomen in een beeld dat door een van binnen
uit zienden en werkenden geest beheerscht wordt, dat het
onmiddelijk komt te behooren tot de aan Gorters werk tegengestelde orde van poëzie. Het hoort tot wat ik noemde de
ziende schoonheid.
Dit boekje heeft het geluk gehad met een Voorrede van
L. van Deyssel te verschijnen. Anders dan ik, bemint Van
Deyssel juist dien zinnenmensch en ik geloof dat zijn liefde
voor de inderdaad fijne bewegingen van die natuur in zoo
volgehouden vers-studies, zijn eigen verdiepen in de feitelijke
vondsten van den zeldzamen schrijver, zijn alles voelen van
wat hij bedoelde, hem belemmerd hebben in het zien dat de
eigenlijke bedoeling niet was bereikt. Hij streefde mee naar de
muziek die den schrijver voorzweefde, en vol van het gevoel
van zijn verrukkelijken arbeid voelde hij niet dat hij in die
muziek niet was.
Indien de dichter Boutens want dat hij een dichter is
blijkt uit dezen heelen bundel zoo overtuigend als ik na de
lezing van de enkele verschenen gedichten niet had durven
aannemen, -- indien deze dichter werkelijk door de studie
van zinnen-vondsten heen tot het aangehaalde uitmuntende
gedicht gekomen is, dan geloof ik dat zijn dichterlijke toekomst zeker is. Hij voor iXien de blinde schoonheid van het
zinnen-leven een streven bleef, maar die tegen wil en dank
de ziende schoonheid van den schouwenden geest uitbeeldde,
heeft een krachtigen ondergrond van studie bij het besef van
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die schoonheid die meer dan eenige andere gelukkig maakt,
omdat zij de bevrediging in zich houdt van, door éen zelfde
voortbrenging, zinnen èn geest.
Niet met wat hij bereikte daarom, dit enkele gedicht en
enkele regels uitgesloten, meen ik Boutens te moeten gelukwenschen, maar met wat èn het bereikte èn het niet-bereikte,
saamgehouden, hem belooft.
ALBERT VERWEY.

Noordwik-aan-Zee, 3 Maart 1898.

HET KAMPJAAR IN DE GEUZENSTAD
DOOR

JOH. H. BEEN.

Als men aan Everwijn van Bentum, vaandrig onder de
compagnie van kapitein Iselmuijden, op den eersten dag van
het Rampjaar verteld had, dat er een tijdkring was aangebroken, waarin »de heeren" radeloos zouden worden, had hij
in het bijzonder dat moeilijk kunnen gelooven. Want hij
ondervond op een geduchte wijze, dat die heeren altijd raad
wisten als het hun autoriteit gold. Om te trouwen met een
zekere Eleonora, de dochter van Jan Keijser, had hij een
weinig haast achter de zaak gezet. In de morgengodsdienstoefening op den laatsten Zondag van het. oude jaar was het
tweede, in de middagkerk het derde gebod afgekondigd, en
die sedert het jaar i 62 1 in
zoo zou hij op Nieuwjaarsdag
in zijn trouw
Den Briel een kerkelijk erkende dag was i)
bevestigd zijn geworden, als de Magistraat niet tusschenbeide
gekomen was. Daar »zulks" buiten kennis of consent van
deze heeren was geschied, werd de derde afkondiging beschouwd als niet geschied te zijn, en kon er derhalve van
een vroolijke trouwpartij op den eersten dag van het Rampjaar geen sprake zijn. Althans zoo meenden de heeren. Maar
de twee jongelieden lachten hen wat uit en lieten zich buiten
de stad inzegenen. Waarop de heeren op den tweeden Januari
met booze gezichten bij elkaar kwamen, en, als een vriendelijke attentie vanwege der stede van den Brielle voor de jongi) Men mocht op dien dag voortaan niet meer werken, >drincken, bal slaen,
clootschieten, caetsen en de andere lichtveerdicheyt" op een boete van 3 ponden
te 4o grooten het pond.
23
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gehuwden, hen eerstens veroordeelden in een boete van 50 gld.
voor de armen, en tweedens het huwelijk voor onwettig verklaarden, terwijl er tot heilzame handhaving der autoriteit
een resolutie genomen werd, waarbij op zware boete dergelijke - stoutheid aan al de trouwlustigen, te dier stede woonachtig, verboden werd.
Een jaar, dat zoo onvriendelijk begon, kon wel niet veel
geluk brengen. En toen heel die mislukte trouwpartij er
speciaal mijn aandacht op vestigde, dat de eerste dag van
het nieuwe jaar op een Vrijdag viel, moest ik ook wel hoofdschuddend toestemmen, dat dit jaar er niet voor geschapen
was een zegen-aanbrengende tijdkring te zijn. Als men nu
nog verneemt dat de allerlaatste resolutie der Brielsche Magistraat op den 3 asten December 1672 een kwestie betrof
aangaande het maken der doodkisten, zal men, naar ik vertrouw, geheel in de stemming gekomen zijn, die voor het
weder doorleven van het Rampjaar in de Geuzenstad noodig is.
In dubbele mate was het een akelig jaar voor Den Briel.
Eerstens omdat het nu eenmaal het Rampjaar was, en ten
tweede.... ja, als men nu zoo vlak bij de zee woont en
eiken avond met de zekerheid naar bed gaat, dat vannacht
dan toch eindelijk de Engelschen zullen landen, en weer opstaat zoo veilig als in vollen vredestijd dan verveelt dit
op den duur.
Dat er iets gebeuren zou, men moest het wel vreezen. Den
Brief was wel wezenlijk een sleutel van Holland, en haar
Regeerders zeggen dan ook den 3den Maart tot de Staten
van dat gewest, die maar niet kunnen komen tot het verstrekken van een voldoend garnizoen, dat zij de handen in
onschuld wasschen als er rampen komen, die deze stad en
bevolg het gemeen Vaderland door zulk een onverantwoordelijke handelwijze zouden mogen treffen. Bovendien, men
kon in Engeland meer op de hoogte zijn van de stelling dezer
stad dan der regeering lief was. Tweemaal per week voer
van Den Briel de pakketboot naar Engeland af, Engelsche
zeelieden hadden er hun bepaalde logementen, en over het
algemeen was het verkeer met dat (overzeesche) rijk zeer
-
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druk i). Wel degelijk hebben dan ook de Engelschen het
plan gehad op Voorne te landen, ja zelfs op sprong gestaan
om Den Briel aan te tasten, gelijk blijkt uit een Resolutie
van . de Vroedschap in dato 24 Februari 1672.
Reeds in het begin dezer maand bestond hier . ter stede
vrees voor den oorlog met Engeland. Den Eden Februari
verzoekt de Magistraat aan den plaatsvervanger van kolonel
de Beaumont (een mooien bevelhebber der stad, zooals wij
gelegendheid zullen hebben op te merken 1) om in deze gevaarlijke tijden en » gedreigden oorlog van Frankrijk en Engeland,"
er op te willen letten dat geen vreemde of onbekende personen dezer stede wallen zullen passeeren of er op toegelaten
worden, alsmede dat de wachten van de militie naar behooren mochten worden bezet.
Wie dus wel eens gelezen heeft dat de oorlogsverklaring
van 7 April »terecht" te vergelijken was »met een donderslag
bij helderen hemel", zal dit beeld liever niet meer gebruiken.
Zoo waren den eden Maart, ruim een maand v66r de oorlogsverklaring, bedenkelijke tijdingen aangebracht door .. de
passagiers van de pakketbooten, tijdingen »van buitengewone
pressing van zeevolk", waardoor nader bevestigd werd »het
schrijven van 's lands ambasadeur in Engeland dat een eskader
schepen aldaar gereed lag".
Maar het meest ontstellend was toch het bericht van den
24 sten Februari geweest. Eenvoudig omdat de Brielsche heeren
dit moesten vernemen van eenige gecommitteerden van de
Staten, zoowel als uit de Admiraliteit onder welke laatste
de Admiraal van Gent en de Vice-Admiraal Johan de Liefde.
En niet van hen, maar van hun eigen gedeputeerden hadden
de heeren dit wel in de eerste plaats mogen vernemen. Den
i) In den boedel van Jeremias de Valois, ter Weeskamer te Brielle berustende,
vond ik daarvan een paar aardige bewijzen. De stukken van dezen boedel -dateeren
wel van een paar tientallen jaren later, maar de vaart is door de jaren eer afdan toegenomen. Een brief uit Londen met het adres aMusieur mpnsieur valouas
demeuran a labrie ausarme dangle terre surlemerlent anolande (en dit nog al in
leelijke schrijfletters) kwam royaal terecht. Iemand die zijn mantel in het eerste
koffiehuis van het hoofd" had laten liggen, schrijft er uit Londen om en krijgt
dien met de volgende boot.
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Briel. toch behoorde onder de stemmende steden, en had
alzoo afgevaardigden ter Statenvergadering. Daar was het
alarmeerende bericht besproken ; van tijd tot tijd
heet het
in de resolutie waren van verscheiden kwartieren en van
zekerder hand dergelijke berichten ingekomen. En de gedeputeerden hadden het niet der moeite waardig geacht om de
stad, die zij vertegenwoordigden en die in zulk een groot
gevaar verkeerde, te waarschuwen. Met ontzetting, zoo staat
er letterlijk, vernam men in Den Briel dit alles. Maar bij al
de zorgen die nu kwamen, had men wel degelijk nog tijd en
lust om een brief op te stellen die op pooten stond, om dien
gedeputeerden »met de krachtigste woorden en termen hun
gepleegde nalatigheid" onder het oog te brengen.
Het kan een krijgskundige of iemand, die met plaatselijke
omstandigheden door en door bekend is, interesseeren, hoe
en op welk een wijze men de stad in staat van verdediging
bracht. Wij, die het liefst van al weten hoe de menschen
reilen en zeilen, laten de Vroedschap debatteeren met de
Staten van Holland of er- al dan niet een batterij op den
Zwartewaalschen dijk zou komen en of de bezetting daarvan
onder het oppertoezicht van de stedelijke regeering zou staan
ja dan neen, en merken alleen maar op, hoe een Hollander
eigenlijk een vreemd wezen is en zelfs in de bangste jaren
van zijn historie aan de détails dacht. Altijd beangst dat er
dit of dat in consequentie getrokken zal worden. Maar even
mogen we er wel bij stil blijven staan, dat het dan al wonderlijk vreemd met de verdediging, of liever met het voorzien
van krijgsvolk geschapen stond. Ik wil niet plagen met een
optelling van feiten, maar zoo terloops mededeelen, dat de
commandant, over wien wij het daar straks al even gehad
hebben, een zekere mijnheer de Beaumont, eenvoudig niet
kwam, hoe er tot in Mei toe letterlijk gebeden werd, dat hij
zou komen en »het regiment" op zich nemen.
Voor ik tot den oorlog zelf kom, moet ik toch nog even
verhalen, hoe reeds heel in het begin van het jaar de argwaan en de angst groot waren. Op den Sen en den 6en Januari
waren eenige Fransche koopvaarders uit de zee de Maas
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binnengevallen en vervolgens in de haven gaan liggen. Toen
was . Willem Beuckelaer, de havenmeester, in de vergadering
der Magistraat ontboden, en daar had men hem geordonneerd om met eenige scheepstimmerlieden, voorzien van boren
en avegaars, naar de Fransche schepen te gaan en die te
inspecteeren en visiteeren onder assistentie van zestig »gecommandeerde" en gewapende soldaten van het garnizoen.
Terzelfder tijd werden de waarnemende commandant, Huigo
van Assendelft, en de Burgerkapiteins ontboden, en hun
aangezegd, » om in den aanstaanden nacht de militaire wachten
te verdubbelen, de gewapende burgerij zoo voor dezen als
de volgende nachten tot nader order met haar vendels of
twee kwartieren te gelijk te laten waken, dubbele ronden en
patrouilles te doen", en verder alle herbergen nauwkeurig te
visiteeren. Terwijl bovendien bevolen werd, dat den volgenden morgen om acht uur de trom zou geroerd worden,
waarop de gewapende burgerij zou verschijnen met haken,
boomen en bijlen om de vesten en grachten rond de stad te
doen openhakken.
v-elijk men ziet, was die gewapende burgerij waarmee
de schutters bedoeld worden die in de Augustusmaand van
dit jaar nog al eens opgetreden zijn als de vertegenwoordigers
van de gansche burgerij -- vigelant genoeg.
Nu sla ik een heele reeks van gebeurtenissen over : het
opmaken van een lijst van personen die de wapens konden
dragen, het afnemen van den eed, de uitdeeling van geweren,
hetgeen alles in Februari geschiedde. Even vermeld ik, hoe
in Maart het geschut op de wallen werd geplaatst, kruit van
Delft ontboden werd, waardgelders in dienst genomen en
schippers geprest werden, welke laatsten geen lust hadden
om den luitenant-kolonel Commersteijn volgens zijn patent
naar Bergen-op-Zoom te brengen, omdat zij voor een dergelijke
commissie nog achterstallige gelden hadden te innen. Nu moet
men dat woord pressen niet zoo bar opnemen als wel eens
geschiedt. In dit geval ten minste bestond de pressing hierin,
dat de schippers eenvoudig gepaaid werden met beloften.
Van stadswege zou aan Gecommitteerde Raden medegedeeld
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worden dat gemelde schippers hun achterstallige penningen
nog moesten hebben.
Van de maatregelen, die de stad nam om op een plotselingen overval voorbereid te zijn, kan ik mij hier met een
enkel woord afmaken. Niet alleen omdat zij reeds door den
druk bekend zijn gemaakt I) maar ook omdat dergelijke maatregelen eigenlijk eerst van belang worden, wanneer zij de
vuurproef doorstaan hebben. En ik vrees, dat ze in dat geval
niet aan hun doel hadden beantwoord. Want in den zomer
van dit jaar, toen de Engelsche vloot onze kusten naderde
en ons land als door een wonder gered werd, is in den nacht
van den I8en op den 19en Juli alarm geslagen in de Geuzenstad. En in de resolutiën aangaande die gebeurtenis worden
zulke harde noten gekraakt over de verwarring die er geheerscht had, de wanorde en de paniek ; er wordt zoo ernstig
en nadrukkelijk gesproken om weer andere maatregelen te
nemen dat men in de eerste plaats wel Den Briel geluk
mag wenschen met dien driedaagschen storm en het onstuimige weer dat zooveel weken aanhield.
Wat ook te denken van een bepaling als deze : dat de
Mennonieten, (die zich bij alarm op de Plaetse. Welle moesten
bevinden, om, in geval van brand, al hun best te doen dezen
te blusschen en het verder voortwoekeren te voorkomen) bij
plichtsverzuim een boete van 25 gld. moesten betalen dadeljk
af te panden ten profijte van de armen 1 Waar haalt men
geld of zaken van waarde vandaan, wanneer men bij het
roffelen der trommen, het gelui der klokken en al die andere
schrikwekkende geluiden uit zijn slaap werd opgeschrikt en
half gekleed ter deure is uitgevlogen?
Ik wil daarmede geen blaam op die oude regenten werpen.
Verre van daar. Menige bepaling zou ik hier kunnen inlasschen, die hen kennen doet als echte mannen van de
practijk. Maar men mag niet vergeten dat zij van zaken van

i) Van , i Febr. tot 4 April 1672

zijn de Vroedschapsresolutiën door den heer

H. de lager gepubliceerd in ede Navorscher" i895, p. 457. Dit eerste gedeelte

zal echter niet meer vervolgd worden.

HET RAMPJAAR IN 'DE GEUZENSTAD.

341

oorlog en overval gelukkig slechts de theorie kenden, wat in.
die dagen, toen men dat alles zoo weinig uit de boeken leerde,
nu juist niet veel te beteekenen had. En dezelfde heeren, die
bijvoorbeeld het opzicht over het blusschen van een in brand
geschoten stad aan den Secretaris en den onder-Secretaris
opdroegen --- bureaucraten ter bezwering van een vlammenzee,
alsof de wilde warrelende vuurkolommen met de veeren pen
gekrulde resolutiën waren 1 stelden als geboren inwoners
eener zeeplaats in enkele trekken een uitstekende instructie
op voor de wachters op den hoogen Catharinatoren. Die
moesten zijn jong van jaren, nuchter en »snel van gezicht,"
maar bovenal moesten deze maats, die bij dage en bij nachte
waken moesten, zich verstaan op het getij, het opkomen en
het vallen van het water. Hier was de schoenmaker bij zijn
leest.
Toen men deze bepalingen, waaraan men zich in het oogenblik van gevaar niet houden zou, had afgekondigd, was het
reeds drie dagen geleden dat men het eeuwgetijde der inneming
van Den Briel door de Watergeuzen te herdenken had. Het
moest wel eenigen indruk maken op de menschen om in deze
dagen van »gedreigden" oorlog, den dag te herdenken waarop
voor onze voorouders zoo eigenaardig toepasselijk waren de
woorden van den i i Ben Psalm, van den steen dien de bouwlieden verworpen hadden, maar die tot een hoofd des hoeks
was geworden. Den t g en Maart was dan ook in de Magistraat
besloten dát het Geuzenfeit herdacht zou worden, en den
a Ben Maart werd dit bij publicatie van het Stadhuis aan de
ingezetenen bekend gemaakt. Aanstaanden Vrijdag den eersten
April zou het een eeuw geleden zijn dat deze stad » miraculeuselycken" werd veroverd en in vrijheid gesteld onder de
loffelijke regeeringe van de Ed. Groot Mogende Heeren Staten
van Holland en West-Vriesland, »ende sulcx geweest is de
eerste stad ende het fondament van de dier gecofte vryheyt
deser vereenichde nederlantsche provintien ende de vrye
exercitie van de christelyke gereformeerde religie ende dat
de voorsz. Stadt tsedert den voorsz. tyt tot op huyden toe
by Godt Almachtig daer by genadelyck is geconserveert,
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Soo hebben de Heeren Burgemeesters ende Regeerders der
voorsz. Stede derhalven goetgevonden ende nodich geacht
den voorsz. dagh solemnelyck te doen vieren met het luyden
ende beyeren van clocken ende lossen van 't canon ende
voorts synne Goddelycke majesteit daer over te loven ende
dancken ende bidden synne gunst noch verder over ons gelieve
te continueren, welcke volgende eenen igelyck sulcks wert
kennelycken gemaeckt ende geordonneert den voorsz. dagh
ten vooren verhaelt te vieren, ende toe te brengen met het
opsluyten van hare deuren ende vensteren, ende haer te
onthouden van allen arbeydt ende hantwerck op peyne van
te vervallen in de boete daar toe gestatueert."-Nadere bijzonderheden aangaande deze herdenking bevat
bij mijn weten het Brielsch Archief niet. Daar waren ook wel
andere gebeurtenissen die de aandacht trokken. Den 2 asten Maart
toch had de bekende aanslag der Engelschen op onze Smyrnasche vloot plaats, waardoor Karel II aan het geld hoopte
te komen, dat zijn onderdanen hem voor zijn oorlogsplannen
tot op zekere hoogte weigerachtig bleven. En een groote
veertien dagen na dezen zoo gelukkig verijdelden aanslag,
den 7den April, werd door Frankrijk èn Engeland de oorlog
verklaard. Ten vorigen dage had de Magistraat van Den
Briel de herbergen doen visiteeren en de hand gelegd op
vijftig Engelsche personen, meest zeevarenden, die nu zoo
spoedig doenlijk naar Rotterdam opgezonden werden, waar
men vertrouwde dat hun schepen lagen. Ook werd den postmeester aangezegd geen Engelschen met de pakketbooten
voortaan over te voeren, en den herbergier Anthony Notemans op het Maarland, waar de Engelsche zeelui gewoonlijk
hun verblijf hielden, bevolen noch deze noch andere suspecte
personen te logeeren, »veelmin met hen op de wallen dezer
stede" te gaan. Den I 1 den April vraagt Pieter van der Lijs,
koopman en reeder te Maassluis, verlof om 14 van zijn schepen
in verzekering te mogen doen brengen in het dok van »de
Verloren Kost" alhier, waar men hem een plaats aanwees
zonder daarvoor geld »tot havenen en berging of anders" te
eischen. Den 16den besloot men de pakketboot op Engeland
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aan te houden en de valiezen der kooplieden, zoowels als de
brieven, te visiteeren »ten einde onze vijanden van 't Rijk
van Engeland" van den toestand, waarin ons land en inzonderheid deze stad verkeerde, niet op de hoogte zouden gebracht
worden. Natuurlijk was van het aanhouden dezer boot, zoowel
als den volgenden dag van de binnenvallende, kennis gegeven
aan de bevoegde macht, waarop den 22sten April het antwoord
kwam. Op aanschrijven van Gecommitteerde Raden, werd
goedgevonden de twee aangehouden Engelsche pakketbooten
te ontslaan, doch onder de bepaling, dat zij buitengaats zouden
gebracht worden, zonder dat het bootsvolk de »teekenen en
landmerken" in en om den mond van de Maas zou kunnen
bespeuren. Waartoe acht à tien soldaten bij het uitzeilen op
deze booten geplaatst zouden worden om het bootsvolk beneden
te houden.
Hoe dit nu toegegaan is, vermag ik niet te zeggen,. Maar
zeker zullen deze soldaten niet vreemd zijn geweest aan het
zich bevinden op een schip. Daar gingen te dezer tijd trouwens
soldaten genoeg naar zee. Zoo werd op denzelfden dag, waarop
bovengenoemde resolutie genomen werd, aan kapitein Johan
van der Does toegestaan zijn vaandel op het stadhuis in
bewaring te stellen, » dewijl hij met zijn geheele compagnie ter
zee is gaande." Iets dergelijks vindt men nog enkele malen
vermeld. Terwijl het niet alleen soldaten en andere manschappen
waren, die naar de vloot gingen, maar ook naar de loodsbooten en andere schuiten.
Ik zeg daar : naar de vloot. Doch men weet uit de Vaderlandsche Geschiedenis, dat men ook de rivieren, als de Maas,
de Waal, den Rijn en de IJsel door platboomde vaartuigen
en Groenlandsche sloepen zocht te verdedigen, en hoe deze
enkele malen voortreffelijk aan hun doel beantwoordden, daar
altijd het zeevarende volkje zich kranig hield en eer van
aanvallen dan van wijken wist. Het gevolg van deze sterke
navraag naar schepen was, dat men bij de Zuidhollandsche
eilanden, waar men alles door middel van de waterwegen
moest en nog moet 1 verkrijgen, soms zeer in verlegenheid
zat. Zoo den I galen Mei b.v., toen men hout van Dordt moest
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krijgen ; maar, hoe men deze lading in Den Briel ook noodig
had, den houtkooper Jan Claesz. Boogaert moest berichten,
dat er geen schepen waren om het te vervoeren, zoodat men
er toe over moest gaan het hout van Dordrecht naar Den
Briel te doen vletten.
Twee dagen vroeger, den I2 Mei 1672, was eindelijk de
Vaderlandsche vloot uitgeloopen. Eindelijk ; ja, dat mag men
wel zeggen, wanneer men bedenkt, hoe lang het geduurd
had, eer de Zeeuwsche schepen zich bij de vloot gevoegd
hadden. Niet in lafheid voorzeker vond dit talmen zijn oorzaak. Want hoe dapper de Zeeuwen ook in dezen oorlog
gestreden hebben, is ... wel, ik mag zonder eenige overdrijving wel zeggen, wereldhistorisch geworden. De verschillende
oorzaken van dit talmen na te gaan. ligt buiten ons bestek,
al kunnen we niet nalaten hier even op het gebrek van één
centrale macht, hetwelk zelfs in ons zeewezen voelbaar was,
te wijzen. Het liefst van alles echter waren de Zeeuwen op
kaapvaart gegaan. i) Dat lag in hun element. En voorzeker
kon men geen beter middel vinden om den vijand te schaden,
dan door die afstammelingen der oude Watergeuzen er maar op
los te laten gaan. Zooals men weet, werd Den Briel door de
Zeeuwen altijd tot Zeeland gerekend, en zelfs in de opdracht
van het stadhouderschap enz. aan Willem den Derden„ zooals
deze ons omschreven werd in den brief van aanstelling op
2 Febr. 1674, strekten de Staten van Zeeland des Prinsen
macht als Stadhouder van deze provincie óók over Den Briel
uit. Waarop de Staten van Holland reeds den r 5 en Februari
verklaarden, dat Den Briel tot Holland behoorde. Nu meen
ik, dat er veel te zeggen valt voor het beweren der Zeeuwen.
Maar, welke bewijzen men hiertoe moge bijbrengen, voorzeker
zal men niet van den lust, dien de Briellenaars voor de kaapvaart hadden, kunnen spreken. Want zoover mij bekend is,
deed daar Den Briel niet veel aan. Wat echter alweer volstrekt geen bewijs tegen het beweren der Zeeuwen is, want
Den Briel kon zich, als koopstad en visschersplaats en vooral
i) Eerst den

22n

Juli is die toegestaan.

HET RAMPJAAR IN DE GEUZENSTAD.

345

als voorstad van Rotterdam, die weelde niet veroorloven.
Toch komt er in de resolutiën van de Vroedschap juist in
deze dagen een passage voor, die mij zeer verdacht voorkomt en die ik daarom hier teruggeef:
»Is gelezen zekere missive van de heeren Gecommitteerde
Raden van den 22en April, waarbij hun Ed. M. te kennen
geven, dat niettegenstaande al de ijver, door de heeren
Gecommitteerden van de Staten omtrent de ingezetenen der
zeedorpen aan den zeekant gedaan, om hen te bewegen tot
het dienen op 's lands vloot, dit niet van het allerminste
succes was geweest, en diensvolgens de leden van Holland
in bedenking kwamen te geven, of niet behoorde te worden
verboden de kleine vischvaart, waarmede de genoemde
ingezetenen zich nog geneeren, ten einde hen te noodzaken
tot (het dienstnemen) op 's lands vloot, verzoekende daarop
het goedvinden van de leden en onder deze mede de stad
Den Briel op morgen haar goedvinden te mogen verstaan;
waarop gedelibereerd zijnde is hetzelve geoordeeld voor een
harde zaak, dan, dewijl het gemeen land ten hoogste daaraan
gelegen is, is goedgevonden bij missive daarin toe te stemmen
indien de verdere leden van Holland zulks eenpariglijk mede
kwamen te consenteeren." --Het is mogelijk, dat het hier geheel alleen om de kleine
visscherij ging. Doch de vrijwel practische visschers wisten
toch wel, dat bij een oorlog met Engeland, de armoe voor
de deur stond 1
Wat hier ook van , zij, door het te laat gereed zijn der
vloot, konden de grootsche plannen van Jan de Witt, om n. 1.
de Engelschen te voorkomen, de Theems op te zeilen en een
tweeden tocht van Chattam te vieren, niet in vervulling komen.
Om ten minste zoo mogelijk de vereeniging der Engelsche
en Fransche vloten te voorkomen, voer zij naar het Kanaal,
en de regeering van Den Briel kreeg den i gen Mei in last,
eenige adviesjachten te pressen en die met een vertrouwd en
vigelant persoon naar het eiland Wight te zenden. De Stadsbode, Joris van Hoogwerff, werd gelast zich aanstonds naar
Maassluis te begeven en aldaar twee adviesbooten in te huren
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en die naar Den Briel te zenden, waar een schelvischschuitje i )
voor den tijd van veertien dagen afgehuurd werd voor de
somma van een honderd en tachtig gulden. En óf Joris van
Hoogwerff zich van zijn last kweet. Dat was eerst een kerel
van pak-aan 1 Naar Maassluis gegaan, wist hij twee hoekers
te krijgen, en omdat hij ten volle begreep, dat er haast bij
was, besloot hij kort en bondig naar Den Haag te gaan,
waar hij zich naar den Raadpensionaris Jan de Witt begaf
en hem mededeelde, hoe hij geslaagd was en voor hoeveel
geld de hoekers te krijgen waren. Ziet men eenigszins vreemd
van deze handelwijze op, men bedenke, dat de gedeputeerden
dezer stad zich te 's Gravenhage bevonden, ten minste hij
spreekt ook van hen. Maar de boodschap bracht hij over
dat alles goedgekeurd werd, doch dat men voor het schelvischschuitje zooveel niet behoefde te betalen als voor de
hoekers, die voor een maand ingehuurd waren.
Maar ... nu kwam het lastigste van het geval. Er moest
op een van de adviesjachten, om toezicht op het een en
ander te houden, een »habiel" persoon aanwezig zijn. Dit
aardige zeetochtje werd »geoffreerd" aan de leden van de
Vroedschap en van de Magistraat. Maar niet een van hen
had er lust in. Dat was een gek geval. Want, zooals men
bespeurd heeft, Jan de Witt in persoon zat er achter. 't Is
hard om te zeggen, maar de heeren van Den Briel toonden
zich hierin al evenmin kordaat als die van den eersten April
572, die wegliepen en de daad aan den minderen man,
een Coppeistok of een Rochus Meeuwsse, overlieten. Ik mag
dit te eer zeggen, omdat Jan de Witt er niet tegen opzag
het dieplood in handen te nemen, en Cornelis de Witt zich
op 's lands vloot bevond, waar hij, over een week of drie,
in den zeeslag bij Solebay, zoo rustig op het dek zou zitten,
terwijl de kogels rond zijn hoofd vlogen, alsof hij in zijn gemakkelijken burgemeesterszetel te Dordrecht neergevleid ware.
Waar de Brielsche heeren »egeene inclinatie" getoond
hadden om de adviesjachten naar het eiland Wight te ge1) Dit woord is voor Dr. Kollewijn geld waard, een steen voor den slinger
Davids. In het oorspronkelijke staat sehelvisch.
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leiden, daar handelden zij toch tot zekere hoogte flink door
den man niet te passeeren, die, hoewel slechts een stadsbode,
zoo pas ten volle getoond had wel degelijk habiel te zijn.
Zij verzochten hun dienaar, Joris van Hoogwerff, deze gevaarlijke taak op zich te willen nemen, wat de kloeke man
dadelijk accepteerde. Hij werd nu voorzien van behoorlijke
akte van commissie en van een zeebrief. Elke hoeker kreeg
26 pond kruit, i 6 pond kogels en i 2 snaphanen mede, terwijl
het kleinere vaartuig van 4 pond kruit en 4 pond lood voorzien werd.
Omstreeks denzelfden tijd werd alles in gereedheid gebracht
om den vijand te. ontvangen. Daaronder telt natuurlijk in de
eerste plaats mede het maken van doorsnijdingen, om in
geval van nood het water te hulp te roepen. Voor de slooten
en diergelijken, die zonder sluis in de havens of de grachten
uitwaterden, en waarvan dus naar willekeur geen opstopping
verkregen kon worden, werden kistdammen geplaatst, om zoo
een flinke verhooging in het water te krijgen, waardoor dit
in oogenblikken van dreigend gevaar des te zekerder en
sneller zich over het omliggende land kon verspreiden. Van
dat doorsteken der dijken, waarvan in onze Geschiedenis
herhaaldelijk gewag wordt gemaakt, zal de lezer wel een
juist begrip hebben. Het zal in dat geval overbodig zijn om
mede te deelen, hoe dat eigenlijk in zijn werk ging. i) Men
had namelijk geen lust om al dadelijk in een waterwereld te
verkeeren, maar men groef de dijken op bepaalde plaatsen
af tot zulk een dikte, dat, als het ware met één snijding
van de spade, de waterkeering vernietigd kon worden, welke
waterkeering echter voldoende moest zijn om een aandrang
van het water te weerstaan, die in den zomer toch zelden
in hevige mate plaats heeft.
Dat onder deze omstandigheden in de Haarlemsche Courant
i) Het duidelijkst wordt dit voorgesteld in een resolutie van Oud- en Nieuw
Gerechte der Stede vanden Briele in dato x r Oct. 1575 : — »ende eerstdaechs
de dyken op verscheyden plaetsen aff steeken ende doen scherpen in zulcker
vougen, dat men die tallen tyde bequamel. binnen een haluen dach .den noodt
zulxs duer daencomste vanden viandt vereyschende zoude mogen duer steeken
ome tzelue landt alsoe int water gestelt te werdden."
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een advertentie werd geplaatst, waarbij kennis gegeven werd,
dat de Brielsche Juni-kermis i) niet zou doorgaan, laat zich
verstaan. Maar de gewone tocht der gewapende burgerij op
den derden Pinksterdag, de zoogenaamde Pinkstertocht, werd
toegestaan. Alleen mocht geen »pracht, pronkerij en exorbidantie in kleeding" toegelaten, noch eenige kosten daarvoor gemaakt worden.
Zoo ongemerkt heb ik in de laatste bladzijden bijna uitsluitend de Resolutiën der Brielsche Magistraat gevolgd, en
die der Vroedschap ongebruikt gelaten, welke voor den tijdgenoot zeker zeer belangrijk waren, maar voor ons, die een
geheel overzicht kunnen hebben van het Rampjaar, niet vrij
te pleiten zijn van zekere eentonigheid. In het eerst is het,
zooals we reeds gemeld hebben, een onophoudelijk geworstel
om meer garnizoen, of een zich verzetten tegen het ontnemen
van de- bezetting, die men had. Voor dit laatste is kenmerkend
de Vroedschaps-resolutie van i6 April, waarin gezegd wordt,
dat de Staten van Holland en West-Vriesland, in plaats van
deze stad, waarop zoo lichtelijk een aanslag gepleegd kon
worden, voldoende bij te staan, zoo goed als het geheele
garnizoen wilden doen uitrukken, waardoor een klein gedeelte
van vier compagniën nog maar overig bleef, en »waardoor
de burgerij zeer ontsteld zijnde en zich als verlaten ziende,
onder elkaar zeer vreemde en bedenkelijke talen -begonnen
te spreken, het besluit nemende om deze stad te verlaten,
waardoor zij ten prooi der vijanden gegeven en den Staat
en het gemeen Vaderland groote ramp en nadeel zou worden gedaan." In allerijl werd de heer Heyndrick Buijs
naar Den Haag gezonden, om bij de Staten »ernstiglijk
en met de krachtigste redenen te verzoeken en op het gemoed drukken 2), dat onze stad aanstonds en ten spoedigste
prompt en behoorlijk hulp moge worden toegezonden." En
i) Daar ging het al heel vlug mee Op Zondag 19 Juni zou die kermis plaats
hebben, en op 13 Juni pas nam men het besluit voor, het plaatsen dier advertentie.
De Brielsche jaarmarkt, die wijd en zijd bekend. was (zie in de .Oude Tod een
studie van Soutendam) viel op 25 November of Catharinadag.
2) In den tekst staat : »te versoucken ende permaoveren".
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dat, in afwachting daarvan het garnizoen, dat wel het bevel
ontvangen had, maar nog niet vertrokken was, zoolang hier
zou blijven.
En dit was niet voor den laatsten keer. Het spelletje werd
telkens en telkens herhaald, en de lezer kan zelf zooveel op
dit théma varieeren als hem lust.
We zullen ons er nu maar niet verder mede bemoeien hoe
er voor de uitrusting gezorgd werd, wijzen er even op, dat
de zeetonnen i) werden opgehaald en de vuurbakens niet meer
ontstoken werden, dat Hellevoet 2) en Den Briel, die beide
in gevaar verkeerden, elkaar bij zouden staan en dat eindelijk
op den I sten Mei in plaats van den kolonel Johan van
Beaumont, die absent bleef, de luitenant-kolonel Limburgh
tot commandeur werd aangenomen. Men had, wat het laatste
aangaat, toen nog tijd en lust om voor dezen een zitplaats
in de kerk vast te stellen met .de noodige consequenties er
natuurlijk bij. Meen echter niet, dat de lieden, welke deze
bijzonderheden regelden — trouwens in die dagen niet tot de
details gerekend zich daarin verloren. De resolutie van i 6
juni is daar om tegen zulk een opvatting te getuigen. Toen
besloot men om niet de hulp van 's lands vloot in te roepen,
maar integendeel om mede te werken haar zoolang mogelijk
buitengaats te houden, zooveel als doenlijk was haar bij te
staan met kruit en lood en wapenen, en daarmede zoolang
voort te gaan, totdat de nood van de landzijde andere maatregelen mocht vereischen. Want had het bericht van den
zeeslag bij Solebay, waarop den 7den dag van Juni onze De
Ruijter het hoofd geboden had aan de Engelsche en de
Fransche vloot 3) zulk een vreugde verwekt en zoo het zelfgevoel doen herstellen, dat men deze blijde tijding alomme
door het land verspreidde als antwoord daarop kwamen
van de landzijde weldra de meest ontmoedigende berichten.

i) In de resolutien wordt ook van »wapperogen" en 'dryebeenen" gesproken.
2) Voor het Haringvliet lag, als ter uittarting van de Engelschen, de Royal
Charles, in 5667 voor Chattam door de onzen veroverd.
3) Dat wil zeggen, de Fransche vloot had de rol van toezienden voogd gespeeld.
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Daarom klinkt het als mannentaal, wanneer men de regeerders
eener stad, die zelf voortdurend met onvoldoende bezetting
te worstelen had, mede hoort aandringen ter vergadering van
de Staten van Holland, dat onder den Prins van Oranje uit
alle kwartieren en garnizoenen bij, in, of omtrent de stad
Utrecht »alle des lants militie" bijeengetrokken en een corps
d'armes ten spoedigste gevormd zou worden, met bijvoeging
van een groot aantal van »vrijwillige burgers" uit de steden,
waarbij de stad van Den Briel genegen was een gedeelte van
haar burgers aanstonds te leveren, om den vijand het hoofd
te bieden, en » met vigeur onder Godes segen" te wederstaan.
Men weet, hoe de ontzettende vorderingen die de Franschen
maakten, er de Staten toe brachten hun toevlucht te zoeken
tot het zeevarende volk. Onze vloot was na den slag bij
Solebay teruggekeerd, eensdeels om den slechten toestand
waarin zich verscheiden schepen door het gevecht bevonden,
en om het gebrek aan ammunitie, anderdeels omdat het plan
was de vijanden liever tot een zeeslag op onze kust te verlokken, waar onze vloot beter en onmiddelijker bijgestaan
kon worden in zake schepen, die verontrampeneerd waren als
anderszins. Doch in plaats van in staat gesteld te worden
zich aan een zeeslag te wagen, werd den 22sten Juni de
vloot met een derde verminderd. Die zeelieden, welke daardoor geen bodem meer hadden, werden tijdelijk landsoldaten,
en hebben als zoodanig er niet weinig toe bijgedragen den
vijand tot staan te brengen, terwijl van de nog in dienst
blijvende schepen nog een derde der bemanning met gelijk
doel werd afgenomen. Door het een en ander was het voor
Den Briel tijd geworden zich op het uiterste voor te bereiden,
wat dan ook werd gedaan. Zoo werden er door bemiddeling
van den Rotterdamschen makelaar, Maarten van der Linde,
voor 2665 gld. duizend zakken roggemeel ingekocht, in plaats
van de 500 zakken tarwe- en 500 zakken roggemeel waartoe
eerst besloten was. Al dat meel werd in korenkassen opgestapeld, terwijl aan verschillende lieden, die hun toevlucht in
deze stad kwamen zoeken, dit welwillend toegestaan werd met
verzekering dat zij en hun goederen volle protectie zouden
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genieten, mits zij zich behoorlijk van proviand voorzagen,
evenals de andere burgers zulks deden.
Den I sten Juli, was het voor Den Briel »Oranje boven."
Eenige dagen vroeger had Veere het voorbeeld gegeven, en
met een groote snelheid had deze beweging zich over het land
verspreid. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik nooit deze geschiedenis bij Wagenaar kan nalezen, zonder me boos te maken.
't Is of Willem van Oranje door een troep gepeupel, door het
laagste grauw tot redder van den staat is geproclameerd. In
Rotterdam loopt het gemeen te hoop ; elders, zooals te Gouda,
was het een troep wijven en jongens. Alsof al wat niets dan
twee knuisten had om het Vaderland te verdedigen, en zonder
krulpruik op of Latijnsche gemeenplaatsen in het hoofd nog
een hart voelde kloppen in zijn lichaam, niets dan schuim en
geboefte was. Als de werktuigen zoo ellendig waren, hoe kan
men de victorie zoo hoog prijzen ? Tenzij men de leuze
huldigen wil dat het doel alle middelen wettigt 1
Van Den Briel vertelt Wagenaar niets. Raadpleegt men
enkel de officieele bescheiden, dan moet men wel tot de
voorstelling komen dat indien de » roervinken" t) bij het
Oranje-boven van i 672 tegenwoordig zijn geweest, zij schuil
gingen onder den grooten hoop gewapende burgers die zich
op de Markt vereenigd hadden, en die hun kapiteins als
afgevaardigden op het Stadhuis zonden, waar de heeren
vergaderd waren. In de eerste plaats kwamen zij met het verzoek
het Eeuwig Edict van den 5 en Augustus 1667 te herroepen
en »den Heere Prince van Orangen" tot Stadhouder dezer
Provincie van stadswege aan te nemen. Hun verdere eischen
omtrent de sleutels der stadspoorten en de Mennonieten,
gaan ons voor het oogenblik niet aan.
Natuurlijk werd naar aanleiding dezer vragen, welke ik
wel eischen durf noemen, gedelibereerd. Dat staat nu eenmaal in elke resolutie. Maar in aanmerking genomen de
lieden, die op de Markt stonden te wachten en zich den
i) Vergelijk de twee Hoofdartikels in het
Aug. 1897, getit. : ) Van het wufte grauw."

Nieuws van den Dag van 12 en 13
24
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tijd verdreven met elkaar op te winden en het zingen van
de Vaderlandsche liederen, die toenmaals op het repertoire stonden, was snel besluiten het best. Ingezien zijnde
zoo zou de resolutie in onze spelling luiden de groote
tezamenstrooming i) en ongerustheid der burgerij, is, ter
voorkoming van alle verwarring en wanorde, en tot geruststelling der burgers, goedgevonden enzoovoorts, dat aanstonds
op het marktveld 2) dezer stede in den gevormden cirkel
een ... nu ja, laten we maar in 't kort zeggen : den Secretaris deze resolutie te doen voorlezen, waarin alles vervat was,
al wat de lieden verlangden.
Men zal er niet over verwonderd staan, dat na afloop dezer
plechtigheid waarvan natuurlijk zoo goed als niemand iets
verstond ; wie heeft ooit een . secretaris verstaan 1 »dezelve
burgerij met een generaal toejuichen en geroep" haar tevredenheid te kennen gaf. Misschien is er onder die luiden wel
een vos geweest, en er zijn er onder de cleyne luyden ! die opmerkte hoe er hier met eeden werd gespeeld. Een eed,
die voor niet minder dan een eeuwigheid zou gelden, werd
in de winden verstrooid, alsof men daarbij niet de hoogste
macht had aangeroepen, terwijl het Opperwezen in ruil
daarvoor alweer een andere belofte kreeg. Hoe dit zij,
die menschen, die de leer toegedaan waren, dat het beter
is, één heer te hebben veraf dan een twintigtal kleine tyrannetjes vlak bij, hadden geen reden hun blijdschap over deze
gebeurtenis te verbergen. Neen ik zou het volk onrecht
doen door het in deze oogenhlikken een beredeneerde geestdrift toe te dichten. Hun hart ging open bij het Oranje-boven 1
En toen, zegt de resolutie, zijn die menschen uit elkaar
gegaan en vertrokken.
Wel, als men dit alles zoo gelezen heeft, kan men zieh
een voorstelling maken hoe er, na eenige eeuwen, onze eigen
rumoerige tijd officieel uit zal zien, en dat een of andere

i) Confluentie.
Een hyperbool, want het is maar een bescheiden pleintje al is er heel wat
op gebeurd 1
2)
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archivaris zijn klapper op de resolutiën der doode en begraven
edel-achtbaren zal sluiten, hoofdschuddend over de booze
geruchten die hem door het open venster van zijn werkkamer
waren toegewaaid over die slechte negentiende eeuw. Maar
Jan Kluit een van die gedulds-mieren die door den tijdgenoot uitgelachen maar door den nazaat boven de wolken
verheven worden maar Jan Kluit, die de geheele achttiende
eeuw in zijn een-en-twintig deelen manuscript beschreven heeft,
de Brielsche achttiende eeuw bedoel ik, heeft mij iets verteld
wat zonde en jammer is dat Wagenaar het niet wist. Van
zijn vader heeft hij gehoord, en die had het weer van zijn
vader, dat in het jaar 1672 » de wijven bij de verheffing
van zijn Hoogheid Willem den Derden een geweldige rol"
hadden gespeeld. Hij vertelt ons dat, bij gelegenheid van
het Oranje-boven van 1 747, een vendel ten Stadhuize werd
uitgestoken dat van den j are I 672 dateerde. » Het bovengemelde vendel", verhaalt hij, werd in het Rampjaar »ten
Stadhuisvenster uitgestoken ; en zeker vischwijf dwong de
Burgemeesteren, van het Raadhuis komende, om onder haar
armen door te kruipen, terwijl zij (met dit zij bedoelt hij
de andere vischvrouwen) haar blauwen boezel omhoog verhieven."
Dat de hoofden der burgers niet wel gemutst waren,
gelijk hij mededeelt, zal ons genoegzaam uit het vervolg van
dit verhaal blijken.
Een goede week na dit Oranje-boven, den IOden Juli werd
het Eeuwig Edict in de Vergadering der Vroedschap verbrand. Geen zelfstandige handeling der Brielsche heeren,
want het was aldus in de Statenvergadering besloten. Daar
kwamen evenwel andere kwesties, die men niet zoo gemakkelijk kon oplossen als het herroepen of houden van een eed.
De schutterij toch begon dit te verzoeken en dat voor te
stellen, in 't kort : zocht den toestand van de dagen v66r het
Stadhouderlooze tijdperk terug te brengen, daarin gesteund
al door diezelfde lieden, waarmede Wagenaar het niet kon
vinden. De laatsten waren niet op hun gemak, waarvan de
oorzaak eenvoudig was : angst voor een landing der Engelschen.
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En, zooals we weten heeft zulk een landing nooit zoo na
gestaan als juist in deze Julidagen. Met ruim go oorlogsschepen naderde onze vijand de Vaderlandsche kust, tegen
welke macht wij nog geen 50 konden overstellen, de enkele
fregatten en kleinere bodems niet in rekening gebracht. Den
3 Juli vertoonde zich de vijandelijke vloot op de hoogte van
Texel en zette zuidwáarts koers naar onze riviermonden. Den
1 8den Juli dreigde opnieuw het gevaar van zeer nabij. We
weten reeds, hoe tusschen den i 8den en I g den Juli het nachtelijk alarm in Den Briel plaats vond, waardoor helaas al te
duidelijk werd aangetoond, dat men hier niet gereed was om
den vijand te ontvangen. Weer begon het gemurmureer
een woord uit de resolutiën over te weinig krijgsvolk,
er kwam wantrouwen ten opzichte der stedelijke regeering
of van eenige harer leden. En onder die omstandigheden
kon de Vroedschap niet verstandiger doen, dan kennis nemen
van de voorstellen der Schutterij vervat in tien artikelen,
waarbij het verzoek gevoegd was, dat de oude voorrechten
aan den krijgsraad en de burgerij mochten worden teruggegeven.
De voornaamste dezer voorstellen komen hier op neer : Bij
benoeming van een kapitein der schutterij zal de krijgsraad
van dat vendel aan de heeren van de Magistraat een dubbeltal overleveren, waaruit de Magistraat een keus doet. De
kapiteins zullen tot hun profijt hebben de pacht van de
visscherij in de stadsvesten, waarvoor zij op hun beurt af zouden zien van de 75 4W 's jaars, die zij tot nu toe genoten
hadden voor het exerceeren der burgerij. Verder, als echte
lekkerbekken, zouden zij voor hun jaarlijkschen maaltijd
mogen visschen in het Zuidspui, waarvan het water alsdan
met consent van den regeerenden Burgemeester zou mogen.
opgehouden worden. De gelden, door de Mennonieten te
betalen voor de vrijstelling van wacht en andere diensten,
zouden aan de gewapende burgerij komen. De verkiezing en
het getal der Vroedschappen zou weer teruggebracht worden
op den voet van het jaar 162o. Vechtpartijen en duels i)
1) Waar het in dien tijd sabels voor en na is, wordt hier van degens melding
gemaakt.
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zouden volgens oud gebruik door den krijgsraad worden
berecht, met recht van appel op de Magistraat.
Goed en wel, zeiden de heeren. Maar als jelui zooveel
vrijheden wilt hebben, zullen wij ons zelve in de allereerste
plaats niet vergeten. > Is voorts mede goedgevonden, vermits door de vorenstaande artikelen vele vrijheden aan de
burgerij worden verleend, insgelijks aan de leden van de
Vroedschap en aan de personen, die van haar afhangen, de
oude vrijheden, voor dezen afgeschaft, nu wederom toe te
staan, gelijk aan haar leden, dienende en gediend hebbende
Magistraatspersonen, den baljuw en zijn stedehouder, rentmeester, commandeur van 't garnizoen, pensionaris, secretaris
en onder-secretaris, de predikanten, den rector en de stedeboden vergund en toegestaan wordt bij deze, de vrijheid van
den impost van de stadsbieren."
Intusschen waaide de geweldige storm over deze stad, die
de Engelsche vloot verstrooid en het Vaderland gered heeft.
Een heele verademing, zooals men terstond bemerkt aan het
verminderen der bedestonden, die tot den 7den Augustus
dagelijks plaats hadden. Doch het stormde ook in alle
mogelijke regeeringen en andere kringen van het Vaderland.
Zoo ooit deze ongelukkige tijdkring den naam van Rampjaar
verdiend heeft, dan is het wel door de gebeurtenissen van
de maand Augustus, wier twintigste dag de dag onzer
schande geworden is, door den moord der gebroeders De Witt.
Ook in Den Briel spookte het. Den 24sten Augustus kwamen de kapiteins der Burgervendels in de Vroedschap en
deden daar verschillende eischen, onder meer dat de Vroedschap weder als in 1620 mocht bestaan uit twintig leden, en
dat onder die leden geen vader en zoon, of eenige gebroeders mochten gekozen worden. Alles werd, zooals het
gevraagd werd, toegestaan. Men denkt onwillekeurig aan
een luchtreiziger, die, om zijn val te voorkomen, het een na
het ander, tot zijn kostbaarste zaken toe, uit de mand werpt.
Eindelijk, op 28sten Augustus, moest de Oranjevlag dienst doen.
Er is iets vreemds in die oranjevlag bij de gebeurtenissen,
die ik tot nu toe verhaald heb. Met voordacht heb ik er
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geen melding van gemaakt, toen wij ons met de »borgeren"
in den cirkel op de markt bevonden om den secretaris zijn
afkondiging te zien voorlezen. Geen stad, waarvan deze
gebeurtenis besproken wordt, of er komt een oranjevlag bij te
pas. Waar er niets van gemeld wordt in de resolutie aangaande deze aangelegenheden te Brielle, zou men het maar
willen aannemen als een stilzwijgende conditie, en vermoeden,
dat, zooals elders, dan maar het vaandel van een der afdeelingen der gewapende burgerij van den Stadhuistoren zal uitgestoken zijn i) als Jan Kluit ons niet anders verhaald had.
Het moge zijn dat het door hem medegedeelde later geschied
is. Hoe dan ook, er was den 27sten Augustus geen oranjevlag in Den Briel te bekennen. Men had toch den kloeken
Joris van Hoogwerff naar Maassluis gezonden om daar twee
vlaggen te koopen, en den 28sten werd besloten die beiden
voor den volke te laten wapperen, één van den St. Catharinatoren en de andere van het Stadhuis. Mocht de een of
andere ongeloovige Thomas opmerken, dat alle vlaggen nog
geen Oranjevlaggen zijn, een Magistraatsresolutie van denzelfden dag zal zelfs bij zoo een den twijfel wegnemen.
Daarin wordt toch uitdrukkelijk gesproken van twee Prinsenvlaggen.
Even woedend als een stier wordt, wanneer men een rooden
lap voor zijn oogen heen en weer zwaait, even kalm wordt
»het gemeen," wanneer men met de Oranjevlag wuift. Dat
middel is te gemakkelijk en te goedkoop om het niet in
kritieke oogenblikken te gebruiken. Maar, wonderlijk, het
hielp niet voor dit pas. En alweer aanstonds moesten
de kapiteins, de luitenants en de vaandrigs van de Schutterij
binnenkomen, en werd hun verzocht > alle devoir aan te
wenden, ten einde, zooveel mogelijk is, de burgerij in rust
en buiten de wapenen te houden." En al in dezelfde vergadering speelde de Vroedschap haar hoogste troef uit. Het
gemeen ... doch neen, dat woord werd niet uitgesproken,
het was nu » de borgerije." De » ontsteltenis" der., burgerij
i) Men had het Blauwe-, Witte- en Oranjevendel.
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was zoodanig, dat » dezelve komen voor te geven de wapenen
in handen te nemen en daarmede eenige feitelijkheden omtrent de leden van de regeering te . willen ondernemen,"
waarop goedgevonden werd en eenpariglijk verstaan, »ten
einde het vuur van oneenigheid en het vermoedelijke gevaar,
zooveel mogelijk is, zou worden gestuit en ontweken" ...
den Prins uit te noodigen zelf over te komen en voor
dierentemmer te spelen. Kon hij zelf niet komen, wel, een
trompetter in zijn naam herwaarts gezonden, was ook goed.
En daar noch de Prins noch zijn trompetter ineens in Den
Briel getooverd konden worden, liet men dit alles aanplakken.
Dan konden de menschen het zelf lezen.
Dat die » borgeren" daar nu nog niet tevreden mee waren 1
Twee Oranjevlaggen klapperden boven de stad, een publicatie
prijkte op het aanplakbord, met een tijding waarvan iederen
Prinsgezinde het hart moest opengaan
denk eens, ons
Prinsje zal komen 1
en de heeren zelf waren enkel lach
en zonneschijn 1
Dan maar weer wat gedaan om te toonen, hoe het heil
der burgerij de regeerders dag en nacht bezwaarde. »Tot
wegneming van alle kwade impressies, die de burgeren va
de Regeering zijn hebbende, en tot rust en vrede van de
stad en afwering van alle verdere verwarring en wantrouwen,'
werd de Schutterij den 3osten Augustus in de Stads Doele
bijeengeroepen, en de heeren wandelden erheen om »denzelven aldaar verklaring te doen van hun goede intenties tot
de burgerij." Als de heeren echter daarbij zooveel stadhuiswoorden gebruikt hebben als ik heb moeten wijzigen, zullen,
vrees ik, de burgers er niet veel van verstaan hebben, en in
hun onder-onsje al die deftige woorden vertaald hebben in
een goed Hollandsch, dat van lieden sprak, die eieren voor
hun geld kozen.
Nu was het natuurlijk niet op àl de heeren gemunt. Enkelen
moesten uit de regeering. Het volk
wat een vreemd
woord voor 16721
wilde dat en bezat in den zomer van
dat jaar het algemeen vuistrecht. Dat de gewilden nu de
zondebokken de woestijn niet in . wilden zenden, dat men uit
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een gevoel van collegialiteit elkaar vasthield, spreekt van zelf,
maar eischt toch in deze moeilijke dagen onze opmerkzaamheid.
Want het geldt als bewijs dat bij bestuurders en bestuurden
als een paal boven water stond : niemand of niets beslisse
over het gezag dan het gezag alleen. Men kon slechts verschillen over den handhaver ervan, welk woord de Regenten
het liefst in het meervoud en het volk in het enkelvoud
geschreven zagen.
Doch alle vertoon van welwillendheid mocht niet baten.
Den eersten September kwamen in de vergadering der Vroedschap alle drie de kapiteins en al weder met de luitenants
en de vaandrigs, om te verklaren uit naam der Schutterij,
dat al de leden van de Vroedschap ontslagen waren van hun
bediening. Waarop na deliberatie door de heeren verklaard
werd, dat zij zich van hun ambten en bedieningen zouden
onthouden ter tijd en wijle tot Zijn Hoogheid de Heer Prins
van Oranje nader daarop zou hebben gedisponeerd. Nog werd
besloten een deputatie tot den Prins te zenden, die zich in
het leger te Bodegraven bevond, om hem te verzoeken zoo
spoedig mogelijk orde op de regeering te dezer stede te
stellen, »als hij naar zijn hooge wijsheid zal bevinden te
behooren."
Den 9den September was deze deputatie terug met de boodschap, dat de Prins beloofd had zoo spoedig mogelijk orde
op de zaken te zullen stellen. Maar de Prins, die wel meer
in zijn hoofd had en een - practisch man was, al moest hij nog
zijn twee-en-twintigsten verjaardag vieren, vond het op dit
oogenblik veel belangrijker dat de boomen en boomgaarden
om Den Briel omgekapt werden, dan dat hij zich tot een
benoeming zette van regeering of regeerders, al talmde hij
ook daar niet lang mede ; want reeds den I Oden verzond hij
dienaangaande zijn missive.
Die boomengeschiedenis was alweer een heele kwestie
geweest, waarover we maar het stilzwijgen zullen bewaren:
men kan zelf nagaan, dat er eigenaars waren, die er niet erg
op gesteld konden zijn, terwijl anderen weer met geheel
daarvan verschillende bezwaren kwamen aandragen. Maar in
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zijn heilige onschuld had de Prins zijn brief, waarin hij op
die omkapping aandrong, of beter gezegd : ze beval, geadresseerd aan »Burgemeesteren en Regierders der Stede van den
Brielle."
Ja ... er waren nu bij ongeluk geen Burgemeesteren en
Regierders van Den Briel 1 Maar, omdat de Prins zei, dat
ze er waren, moesten ze er zijn. Daarom werden in allerijl
boodschappen her- en derwaarts afgezonden door alle straten
en stegen der stad, en daar kwamen ze weer aanzetten : eerst
de drie kapiteins, en daarachter de anderen, die de lezer nu
al van buiten kent. Die goede menschen vonden, zich in hun
eigen net gevangen. Ze konden er niets tegen zeggen, toen
de heeren opmerkten dat »alzoo Zijn Hoogheid, na het afleggen
van hun commissie den genoemden brief aan burgemeesters
en regeerders voornoemd afgezonden en daarmede dezelven
in hun bediening erkend had," er geen anderen weg in te slaan
was dan alweer maar de zaken op den ouden voet voort te
zetten. De » voorzeide" hoofdofficieren knikten van ja, en toen
werd hun meteen vriendelijk verzocht, of zij dan ook aanstonds
de dagwacht op het Stadhuis wilden nalaten, »hetwelk dezelven
aannemende, daarmede zijn vertrokken."
Nu gingen de heeren lustig en wel de stad rondwandelen
om te inspecteeren, wat er in zake die boomen geschied was,
en op dien zegetocht namen zij de kapiteins en gevolg als
goede maatjes mede. Het leek wel, zou vader Vondel gezegd
hebben, al pais en vree 1
Dit leventje van vroolijke Fransje duurde echter slechts vier
dagen. Toen kwam eindelijk de brief van den Prins, waarin
de bokken van de schapen gescheiden werden. De bestaande
regeering werd ontbonden en een nieuwe aangesteld.
Ik heb er een oogenblik over gedacht dien brief hier te
copieeren ; doch er komt niets in voor, -wat van algemeen
belang is. Er werd vooral zeer sterk in aangedrongen op het
zich rustig houden der burgerij. In de stad Brielle zoo
was de lezing van den Prins was tusschen de regenten
en de ingezetenen zulk een verschil ontstaan, dat de regeering
verkozen had liever vrijwillig haar bedieningen neer te leggen,
-
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dan door het behouden ervan onlust en onrust onder de
ingezetenen te verwekken. De Prins had daarvoor een woord
van lof over, ontsloeg onder dankbetuiging de regenten, en
verbood wel striktelijk een iegelijk, wie het zou mogen wezen,
de gemelde regenten daarover lastig te vallen, veel minder
hen in hun persoon of goederen te molesteeren, hen en hun
familie in zijn bijzondere bescherming en sauvegarde nemende.
Hierop volgden de namen van de nieuwe regenten.
Deze brief had drie dagen werk gehad om van Bodegraven
naar Brielle te geraken.
Een achttal heeren viel als offer aan den volkswil. i) Dat
dit offer voldoende werd geacht, kan men niet staande houden.
Ten minste in de Magistraatsresolutie van den eersten November lees ik, dat den vorigen nacht de kapiteins verschrikkelijk
opgespeeld hadden voor het huis van Burgemeester Van der
Poth 2). En zij hadden het daarbij niet gelaten. De deur was
ingetrapt, of, zooals het eigenaardig in de resolutie heet, zij
hadden met voeten op zijn deur geloopen. Erger, zij hadden
zijn huisvrouw mishandeld, bij dit alles de noodige krachtige
termen gebruikende. Nu vinden wij, negentiende eeuwers, het
vreemd, dat de heer des huizes bij dit alles gemoedelijk op
zijn bed bleef liggen. Het scheen in vroeger tijden niet vreemd,
dat men er eerst maar zijn vrouw aan waagde 3). Men zou
kunnen hopen, dat de Edelachtbare ongesteld was, maar dan
had hij toch moeilijk er op uit kunnen gaan, zooals hij eindelijk deed, niet om zijn vrouw bij te staan, maar om de wacht
te roepen. Zeer eigenaardig geeft de resolutie dit weer.
Na in climax van al die geweldenarijen gesproken te
hebben, heet het : »zoodanig, dat Z.Edelachtbare van zijn bed
was opgestaan en naar de wacht geloopen was."
Ook werd in diezelfde vergadering opgemerkt, dat eenige

i) Mr. Jacob Commersteijn, Johan van Almonde, Balthasar Sem, Adriaen Clijburch, Mr. Caspar Clooterbroeck, Pieter de Winter, Cornelis de Haes, tvlaerten
Burchvlijet.
2) In het Algemeen lbed. Familieblad, jaargang VII, bl. 94, heeft de heer
H. de Jager deze resolutie reeds openbaar gemaakt.
3) Zie p. 100 van het Rotterdamsch jaarboekje, 5896.
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dagen geleden door Maarten Burgvliet en andere personen,
ten huize van Willem Beuckelaer, heel leelijke dingen waren
gezegd van de heeren van de Regeering. Dat er zoo'n
beetje vechtlust in de lucht zat, bewijst het geval, dat een
zekere wijnkooper, Arie Bosch, omstreeks dezen tijd de vrouw
van Jacobus van der Fuick, die, naar mij uit verschillende
ordonnanties bleek, waard in »het Vergulde Hoofd" was, niet
alleen onfatsoenlijk bejegend, maar ook geslagen en geschopt
had, eenvoudig naar ik vermeen te mogen opmaken, omdat
zij hem om betaling van achterstallige schuld maande.
Dat alles nam niet weg, dat, nog wel op voorstel van
Burgemeester Van der Poth, de verjaardag van den Prins,
die op den 14en November viel, zoo luisterlijk mogelijk
gevierd werd. Dan is het maar gelukkig als er een klokkenspel in een stad is en een klokkenist, die voor een bedroefd
beetje geld per jaar naar den hoogen toren kan klimmen en
zich daar, zelfs op den guursten Novemberdag, in het zweet
kan werken door het slaan met handen en voeten. Gelukkig
ook als men in een vesting woont, waar men het kanon eens
kan laten bulderen. Teertonnen zijn ook goedkoop genoeg
te verkrijgen. Maar voor vlaggen scheen toen de markt te
Maassluis te zijn. De lezer, die de vrees gaat koesteren, dat
men destijds hier Oranjevlaggen at, kan men geruststellen
door de mededeeling, dat men iets extra-fijns in het genre
vlaggen wilde hebben. Het moest een Oranjevlag zijn met
het wapen van Zijn Hoogheid erin. Zij werd gemaakt en
geschilderd door Nicolaes Mulder te Maassluis, die er 30 t
voor ontving, terwijl geordonneerd werd, dat dit meesterstuk
zou »werden opgesteecken" aan den Stadhuistoren.
Veel bijzonders valt er nu verder van dit jaar niet meer
te vertellen. In November werd het door de landsregeering
niet meer noodig geacht, dat de schepen buitengaats bleven,
al moest men natuurlijk goed wacht blijven houden en de
voorzichtigheid niet uit het oog verliezen. In Den Briel,
waar men altijd veel van zeevolk gehouden heeft, was men
zeer in zijn schik, dat nu een vijftigtal matrozen deel uitmaakten van het garnizoen en wel voornamelijk ter bediening
-
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van het geschut. Waar de zeemacht, om me zoo eens uit te
drukken, de winterkwartieren ging betrekken, of nu vooral
dienst moest doen om de landmacht aan de bedreigde grens
te versterken, daar verzocht men hier wel instantelijk het
behoud der vijftig matrozen.
Wie er dit jaar te klagen heeft gehad, was wel de omroeper. Er was zoo goed als geen visch gekomen ter afslag,
en, waar handel en bedrijf stilstonden, viel er voor hem ook
van dien kant niet te veel te verdienen. Daar de man, die
den voor het Rampjaar zoo teekenachtigen naam van Wouter
Mager droeg, het baantje gepacht had, verzocht hij remissie,
wat hem »overmits den tegenwoordigen kwaden tijd en sobere
winst" toegestaan werd.
Dit geschiede den 24sten December. Daar het laatste
besluit van Oudejaarsdag — het maken der doodkisten —
den lezer wat minder belang zal inboezemen dan den leden
van het St. Josephgilde, kunnen wij, door even te wijzen op
die sombere voorwerpen, de geschiedenis van het Rampjaar
hier op een wijze eindigen, die geheel in den stijl blijft van
het onderwerp, dat wij behandeld hebben.

KAMERSTEMMING.
Een studie
DOOR

HERMAN ROBBERS.

Een wijd-lichte, sterk-lichte middag in April, wolkenloos,
schoon de wind west was ; alleen wit-wazige damp hing hoog
en ijl, gedrenkt van licht, in even deinen, tusschen de stad
en de blauwende verten. Daardoor waren de stralen, die,
van de wit-gloeiende zon-bron, schuin stonden naar beneden,
in vorstlijk verbreeden, van blauwige wazen vol, een zichtbare zegening. Zij vulden den zon-kant van de breede gracht
met een open voorjaarsvreugde, en -stonden, als een bruidsluier van fijn-gesponnen zilvergaas, uit over de schaduwen
van de overzij. Daar lag een leege rust van soberheid en
stil ontberen tegen de steenen kil, en de boomen staken er
alleen hun gevederde toppen in de straffe stralenstrengen.
Maar aan den zonkant zwol een ongewone zoelte ; er was
een zacht-rumoerige ruisching van ontspanning en geluk in
het frissche, pas-geborene groen, en het drukke gebeweeg
op straat, en langs de hooge huizenmuren, waarin het glinsterblikkerende ruiten-glas. En 't ruischen werd als opgevangen,
de lentezoelte als ingezogen door, hier en daar, wijd-openstaande kamer-vensters, dof-donkere bressen in den glanzenden
gevelmuur, diepten van binnenhuis-schemering. . . . . .
Er was een kamer daar, in een tweede verdieping, waar
alle ramen waren opengeschoven, zoodat de breede kozijnenvol-zon en 't voorste van de kamer-atmosfeer mee-leefden in

3 64KAMER S TEMMING.
het buitene.... Een vogeltje tipte op een vensterbank, met
luchtige sprongetjes, 't kopje recht op, nu weer links, dan
weer rechts, was bijna naar binnen gevlogen.... En in de
heele kamer was een geur van voorjaar....
Een breede, vierkante kamer, niet heel hoog ; een studeervertrek, met effene wanden, en een donker vloerkleed, stilgestreept. Er waren drie ramen, half bedekt met lancasters,
glad, en geel in de zon, de overgordijnen, zwaar en donker,
hingen aan de kanten, inéengedrongen. Voor het middelste
raam stond een schrijftafel, breed, massief, een stevig-houten
gebouwtje, en aan den muur-tegenover-de-ramen een groote,
platte boekenkast, zonder versiering, en heelemaal vol, een
halve wand van boeken, in gesloten rijen, onbedekt. Ze waren
haast alle donker gebonden, en de gouden letters op hunne
ruggen oogden stil, en zonder trillen, recht in 't licht. Bóvenop de kast, waar 't altijd schemerde, een manne-borstbeeld,
grijs -- en anders niets. Er naast een gangdeur, geel-geschilderd hout, die met z'n ordlijk-rechte, witte knop aan den ingang scheen op-wacht te staan.
Van de twee andere muren was die links van de kast het
wijdste vlak, vaal-groen-bruin van behang, met een smalle
bies van oud-verguld. Daar hingen alleen een paar ouderwetsche staalgravuren tegen, in breede witte randen met
vochtvlekjes, en in lijsten van glimmend zwart ; landschappen
in Zwitserland stelden ze voor, besneeuwde bergen en meren
met jagers, visschers, herten en honden. -- Van onderen stond
er een recht rijtje stoelen -- als voor publiek --- en aan den
raamkant een lage, plompe kast van ijzer, groen geverfd,
grimmig dicht en met harde kanten. Er lag een gebroken
beeld van grijzig pleister op, met inktflesschen, een heerenhoed, en nog wat kleine rommel.
De vierde muur week terug aan weerskanten van den breeden
schoorsteen, den glans-zwart marmeren mantel, en den spiegel
daarboven, 't hooge, goud-omlijste glas, waarin, scherp weerkaatst, het gasornament, drie-armig, zwarterig-verguld, met
kristallen bobèches, dat midden in de kamer hing. Tusschen
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den schoorsteen en de schrijftafel, voor het derde raam, stond
een tafeltje met rookgerij en daaromheen een paar lage
stoelen - een groepje op zich-zelf ; aan den anderen kant
was in 't groezelig behang een kast-deur, zwart-omrand,
waarop een sleutel stak, merkbaar door de glimmering in de
zon. Want de zon-schijn stond naar dezen kant ; daardoor
waren de schoorsteenmantel met de marmeren pendule-encoupes, en hun beeld in den spiegel, en de glimmend-gepoetste
Engelsche-haárd, van alles in de kamer 't meest in leven. Er
waren daar overal glinsterende vlakken en lichtende kanten
en hoeken. Door 't middelste en door 't derde raam stonden
de stralen, hier niet meer straf en puur, maar van schichtige
schaduwtjes uit 't boomen-getak in aldoor verandrend en trillend
bewegen, en zilvergrijzig door de stofmyriaden. Van onder de
zon-doorlichte lancasters kwamen ze neer op de schrijftafel, waar
't oude leer warm-bruinig lag te glimmen, tusschen een lampevoet, koper-in-zon, en den kristallen inktpot, die stond in felle
flonkering van rood, oranje en azuur. Dan op 't rooktafelgroepje, en, afvloeiend, rijkelijk, langs de glimmende stoelenpooten naar den ruigen, stoffig-schijnenden grond, en dan
opsteigerend weer tegen den haard, met licht-trillingen, vlammend in 't metaal van de klep en de haard-fournituren, koel
slaande tegen 't marmer van den schoorsteenmantel en de
pendule, en nog éven - in het onderste van den spiegel,
als vloeiend vuur, diep vonkelend ... .
In de kamer was niets dat geluid gaf, zelfs geen penduletikken want die stond stil. Dus kwamen de geluiden, de
vele geluiden, allemaal van buiten, ópwoelend van de straat
of óver-komend van de boomen-voor-'t-huis. Voorjaarsgeruchten, sommige kwamen van heel ver, vreemde roepen, niet
te herkennen .... De wind waai-waverde ze aan ... .
Windvlaagjes kwamen wel even naar binnen, ritselend in
de papieren op de schrijftafel, dadelijk vervluchtigd en weg
weer. Dan bewoog ook wat wilder het felle licht en flitste
onverwachte reflexen tot op de grijze zoldering en naar den
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stillen kant van het vertrek. Maar dadelijk was 't weer rustig
binnen; en de kamerdingen-waar-geen-zon-op-viel keken recht
en luisterden wachtend....
De middag duurde .... Nu was er één straal, die van 't
hooge zonvuur af zonder breking stond in de kamer, als een
brug van licht. Dát was nu 't allerlichtste punt, één plek
op de leuning van een stoel. Daar scheen 't af te spatten,
op het glanzende hout, als een waterval op een gladden steen,
die altijd leeg blijft, glinsterend. Door kracht van licht vervloeiden de vormen in trillende kleurloosheid .... Z66 was
daar de zon in de kamer, een hemel-kind gevangen binnen
kamermuren ; ze stonden er stil om heen, bevangen van
bewondering....
Maar de middag duurde .... En de zonneschijn ging door
onmerkbaar, niet-te-betrappen met verschuiven en verschieten, met te rekken en te krimpen, langzaam klimmende tegen de muren op, dringend in de hoeken verder, en
ál schuiner, schuiner staand tot het bijkans liggen werd. Toen
werd het licht ook minder licht, doffer, met een rossige dofheid,
en in 't spiegelglas hel-warme vonkeling van rood en geel.
Scherper lichtten de hoekige randen van het zon-beslagen
marmer.
De hemel stond nu niet meer achter wazen, maar groote
wolk na groote wolk kwam aan in statig stevenen, fier-hoog,
en boven de winden. Soms was de zon daarachter, en dan
ging vreemd schemerlichten door de kamer, onbestemd, alsof
't niet meer van buiten kwam, maar uit de kamer zelf ... .
't Licht scheen te dwalen ; valsche flikkeringen in het haardmetaal zochten de gouden randen van de wolk, die dreef in
strijd van kleuren, boven blauw, dat groen leek door 't helle
geel en vurige oranje.... Maar nog was de zon niet weg;
de wolk versomberde naar 't oosten ; en sneller dan de snelste
vogelvlucht trok dan 't licht weer over daken, boomen, straat
en water, het al ontvonkend tot een blij en glanzend wezen,
de kille schaduw drijvend voor zich uit ... en weg ! .. Ook
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in de kamer stond het dan weer ; rijker dan te voren scheen
het ; een onverbrekelijke sfeer van gloed ... .
Maar aldoor groeide stil de schemering in de hoeken, langs
vloer en wanden waar de zon niet was, en kwam al nader
en nader, en werd een dreiging....
Toen zakte de zon tot achter de huizen van den overkant.
En de schemering nam bezit van de kamer. In den hemel
stond nog, hoog, de diepe zongloed, en tegen de huizengevels en sommige recht-op-staande dingen in de kamer was
nog een flauwe weerkaatsing, roest-rood, een schijn die geen
licht meer was .... De schaduwen leken wel wat rossig ... .
Maar dat was alles ... .
De geluiden van de straat braken, en verminderden, en
kregen nu allen een na-klank van weemoed en ver-af-zijn.
En van de boomen niets meer. Die werden blad-stil, de vogels
sliepen, of waren weg. Er vlogen er nog wel, heel hoog, bij
kleine vluchten, maar zoo hoog, dat het niet te hooren was ... .
Het schemeruur .... Eerst nu sterven, lang stil dood-gaan,
alsof alles uit was .... Maar allengs, van zelf, uit niets:
nieuw leven in de kamer, vreemder leven, mysterieus van beweging en geluidenloos — als van een kat, die ongewekt
ontwaakt, en rekt zijn lijf, en zet een hoogen rug, in doodsche
langzaamheid .... 't Scheen dat de dingen door het licht
alleen zoo waren bedwongen en vastgebleven aan hun plaatsen,
want nu kwamen ze los, alle, en • schenen te naderen tot
elkaar in raggende schimgewaden, onhoorbaar fluisterend.
De dingen schenen nu in innige betrekking ; er was geen
leegte meer. Want ieder ding stond in zijn atmosfeer en al
die atmosfeeren waren in contact, ze vloeiden samen tot intimiteit, heel trouw, heel diep .... Alléén de spiegel was
daarbuiten, in zijn vreemde glanzen-zonder-licht, koel en Onpeilbaar als een ongerimpeld meer, dat lokt den eenzame
tot stillen dood, zóó'n schrikbeeld was 't voor wie er, in
droomen, voorbij zou zijn gegaan ...
25
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Verminderen ging het licht al meer nu ; de gloed was uit
den verren hemel weg ; er was nu enkel bleekheid voor de ramen,
hier wat grijzer, daar wat geliger, en avondkilte kwam naar
binnen huiveren, over de hoeken van de kozijnen, langs den
ruigen donkren vloer en het koud-gladde meubelen-hout ... .
De voorjaarsgeur was nog niet geheel weg, maar als opgejaagd
door kilte en vervluchtigend in vlagen toch nog niet voor
goed weg, telkens was 't er weer even .... Nachtlijke windstooten kwamen aan, met schurend ritselen, en scherper
ophuiveren, dat verbrak de webben van de kamerschemer
en deed de dingen weer verstarren .... Behalve de wind
bewoog niets meer .... Verschrompeld waren opnieuw intimiteit
en weemoed .... 't Werd koud in de kamer, een klamme
kilheid .... Soms kraakte er iets ... , en de deur, die al
dien tijd op wacht gestaan had, ging eensklaps open, met
gerekt gepiep, en liet de meid naar binnen, die recht door
naar de ramen stapte, en alle dicht deed. Drie rommelingen
van stroeve geluiden en telkens een korte bons. Toen ging
de meid weer weg, deed de deur achter zich toe ... .
Stomme stilte, de buiten-geluiden in eens heel-vreemd-ver ... .
Er hing nog alleen, in 't midden van de kamer, om 't
gasornament en tegen de zoldering daarboven, wat schemering, bijna onmerkbaar, en nu en dan dwaalde een zweverig
schijntje wat verder links of rechts, trilde, en was verdwenen ... .
Maar de wanden weken terug in duisternis, en als diepe voorraden van fluweelig zwart waren de hoeken, boven en onder ... .
Groote stilte, ál grooter door 't later worden, een stilte niet
van vrede, maar van rust-uit-noodzaak, doodsche zwijging ... .
De voorjaarsgeur was nu toch heelemaal weg ; er kwam
een kamerlucht, besloten, duffig van stof en lang gebruikte
dingen die vergaan .... De kamer werd als een graf ... .
Maar toen werden, buiten, lantaarns opgestoken, gelig flikkerlicht, weerkaatsend in het zwarte water. 't Bracht een
schimmig geleef tusschen de kamerwanden, glimmeringen hier
en daar, op de zoldering zwak gestreep.... Er waren ook
weer even waar dat schichtige licht viel dingen die
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bewogen, betrekkingen herstelden, als tersluiks, in oogenblikken van fluistering, maar nu toch geen intimiteit meer,
enkel schimmigheid en stilte.... Zoo bleef de kamer, in
verkillend half-leven, tot de meester kwam, de eigenaar....
II.
Zwart kwam hij binnen, de lange man, met zijn zwaren
zwart in de schemering, die uit de gang naar binnen
stap,
trilde. Hij liet de deur achter zich open en ging in eens
naar het gasornament, een lucifer aanstrijkend, een eerste rilling van geligen schijn en vluchtige flikkering in de bobèches.
Hij trok het ornament naar beneden en op ploften de lange
vlammen, als doffe bommen, en stonden, kolommen van licht,
blauw van onder en uitloopend in lekkende tongen van
vloeiend vuur.
Toen deed de man de deur dicht en de donkere overgordijnen, en was de kamer opgesloten in 't avondlicht, dadelijk
ingeleefd en thuis in de nieuwe tinten, als was er geen middag geweest, maar altijd die stil-vermooiende, warm-gelende
glans, en altijd diezelfde warmte van schaduw, die diepe donzige donkerten, in de plooien van de overgordijnen, onder de
stoelen, en langs hunne zittingen.
De man liep eerst wat - heen en weer, met bedaarde bered.
dering, en ging toen voor zijn schrijftafel zitten. Hij stak ook
zijn petroleumlamp aan, die rechts voor hem stond. Hij was
nu dadelijk het centrum van de kamer ; al de dingen keken
naar hem, omgaven hem, een kring van stille hoorigen, die
vrede in aandacht vinden, wijze rust in ongerimpeld zwijgen.
Hij zat rustig, weinig gebogen. Hij was bedaard van bewegen,
maar niet loom. Sikurig-langzaam verzette hij de stapeltjes
op de tafel, en keek papieren in, en legde ze op zij, en ging
toen zitten schrijven, boven-aan beginnend op een groot blad
papier blank-roomig wit in den schijn van de lamp. - Hij
schreef een opschrift : Memorie van Toelichting, met fraaie
krullende letters.
Hij boog zich nu wat meer voorover. Hoog achter-boven
hem hing het gasornament, maar zijn hoofd was nog binnen
-
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de sfeer van de lamp. Dof-glimmerig lag dat licht om zijn
grooten gladden kop met kort-geknipt, blond-vlassig haar, gladnaakt aan de kruin. Zijn gezicht was . heelemaal zonder haar,
een groezelig-bleeke massa van slap en pafferig vel ; zijn wenkbrauwen waren als weg-geschroeid. Zijn mond was breed, en
de waaiervormige bovenlip, die kwabbend mee-spelde de
woorden, die hij schreef, leek wel een ziekelijk aanhangsel
van zijn dikkigen, wijd-uitloopenden neus, een grooten platten
neus, niet heelemaal recht, wit-gelig als zwetende kaas, en op
zij met kleine zwarte spikkels dicht bezaaid. Ook zijn geschoren kaken en te kleine kin waren goor en vlekkerig, erg
afstekend bij zijn helder-witte boord en smetloos zwarte jas.
Moe en oud lagen zijn oogen, ingezakt en klein onder het
breede voorhoofd, grijs-groenige pupillen in 't rooderige wit,
de oogen van iemand, die veel schrijft en leest bij avondlicht. Een gouden lorgnet gaf valschen glimp van rijkdom
op het armoedige gezicht.
Rustig zat hij door te werken met weinig bewegen, soms
even luider prevelend een paar woorden, maar effen bleef
zijn voorhoofd en stil zijn neer-turende blik. Hij vorderde
gestadig. Toen hij onderaan de bladzijde was, lei hij zijn
pen even neer om aandachtig zijn oogglazen af te vegen,
die hij vervolgens tegen het licht hield, zoodat de volle
avondschijn de stille schijn, die in de kamer stond -- op
zijn gelaat viel. Hij trok zijn kippige oogen klein, zoodat er
een pijnlijke plooiing kwam in zijn gezicht, een plooiing van
pose uit verlegenheid, als van iemand die zich door velen
voelt aangekeken. Zoo had zijn gezicht iets wrevelig-energieks. Maar de neus en de bovenlip waren te slap.
Toen zette hij 't lorgnet weer op, voorzichtig in de roode
groefjes, en kuchte scherp en schraapte zich de keel, en vloeide
het blad af, sloeg om, begon* opnieuw van boven, in dezelfde
houding. Buiten sloeg een torenklok, dof-loonre slagen, tien... .
III.
Maar toen hij ongeveer een uur daar zoo gezeten had, en
stil gewerkt, lei hij zijn pen weer neer, en achteroverleunend
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ging hij zitten peinzen, . vol onaangenaam gedenk en zorgen
blijkbaar, want zijn groot gezicht was vol met rimpels, dikke
plooien als van een erge pijn, inwendig. Hij zat, zijn handen
in zijn zakken, stijf voor zich uit te staren.... En plotsling
rukkend zijn stoel naar achteren, stond hij op, liep naar zijn
brandkast, die hij opensloot. Hij nam er stukken uit, en
bekeek ze lang, gebogen staande, onder 't ornament, met
altijd dat zorglijke, vieze-gezicht. Toen wou hij ze weer op
gaan bergen, zich langzaam, loomerig bewegend.... maar hij
bleef in-eens staan, met schrikkende ergernis, stil-luisterend, zijn hoofd naar de deur gericht.... Er bonsde een
welbekende stap, op de trap, en daarop in de gang, snel
naderend. Haastig wierp hij toen die stukken in de kast,
smakte de ijzeren deur dicht met een ruwen ruk, en wachtte,
bij zijn lessenaar staande.... Een man kwam binnen in een
breede golf van voorjaarsavondlucht. ...
Het was zijn broer....
Een gansch andere man, die toch op hem leek, wat jonger,
even lang, maar krachtiger gebouwd. Ook een ovaal gezicht,
maar blank en gaaf; dezelfde trekken, regelmatiger. Beter
verzorgd zag hij er uit, een beetje fattig, burgerlijke dandy.
Zijn knevel en zijn sik, van glanzend zwart, liepen samen tot
een lijst van heerige manlijkheid, dik en welig, om de zinnelijke lippen. Zijn neus was niet te groot en welgevormd, de
donkere oogen vaag en vragend, de zware wenkbrauwen,
ongelijk de een aan de ander, eindden boven 't neusbegin in
borstelige boschjes, en drongen de huid daar tot dwarse
rimpels op, die stersgewijze stonden in het voorhoofd ; dàt
was overschaduwd door den rand van zijn hoed, maar toen
hij dien afzette lag het plotseling glanzend bloot ; het voorhoofd was 't voornaamste van 't gezicht.... Ook het korte
haar was zwart, in 't avondlicht fel-glimmend, als een strakgespannen kap om 't groote hoofd.
Hij kwam vlug binnen, zenuwachtig, zei bonsoir en stak,
met zekere schichtigheid, zijn hand uit
die_ zijn broeder
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langzaam vatte. Er was geen hartlijkheid in hun manieren
bij dien groet.
Dadlijk trok de pas gekomene zijn overjas, die zeer modieus was, uit, gooide jas en hoed neer op een stoel, wreef
zich over 't hoofd en zei : »Hè, hè 1 't Is warm hier," met
luide klankstem, en beweeglijk van gebaren. » Zoo ? vin-je ? ...
vroeg de ander dof en schor door 't lange zwijgen —
> hé ? ... 'k vind juist dat je zoo'n kou meebrengt van
straat.... Ga zitten...."
Dit zeggend trok hij het kleine tafeltje met rookgerij wat
meer naar 't midden van de kamer, schuin onder 't licht,
en schoof een van de lage stoelen aan, waar de ander zich
op neer liet vallen, "aldoor puffend en zich druk 't gezicht afvegend, . want hij was bezweet, had blijkbaar hard geloopen.
De blonde draaide toen zijn leeren leuningstoel wat om, zoo
dat hij naast zijn tafel kwam te zitten, en over zijn broer.
Hij had aldoor misnoegde trekken, 't gezicht van iemand die
onaangenaam gestoord is, en hij zei niet veel, vroeg enkel:
» Wil je rooken .... ga je gang hoor 1" en gaf de lucifers ... .
En even later stond hij op weer, kreeg glazen uit de kast
die in den muur was, naast den schoorsteen en cognac, en
water, schonk de grokken in ... .
Ze gingen beiden zitten rooken, en, achteroverleunend, begon de jongste, schijnbaar nog druk bezig met zijn sigaar,
die maar niet aan wou trekken, dan weer plukkend aan zijn
zwarten puntbaard of zich krabbend op 't achterhoofd. Hij
vroeg zijn broer hoe 't ging, hoe 't in den raad geweest was,
of hij ook succes gehad had met zijn motie .... en zoo meer ... .
En de oudste deelde 't droogweg mee, in weinig woorden,
vroeg niet zelf. Hij was nieuwsgierig wat er eigenlijk weer
was, dat de ander kwam .... Hij wist wel dat zijn broer
niet zoo maar, als een broer, eens op kwam loopen .... Hij
zou wel weer wat hebben, geld te leen, of 't een of 't ander ... .
want hij was zoo vriendlijk, en zoo zenuwachtig ... .
Zoo zat er in 't gesprek geen gang en was 't soms oogenblikken stil, met zwaar gerook van beide broers, die beurt
-
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om beurt aandachtig hun sigaar bekeken ; de oudste wachtte;
de ander bleef beweeglijk in zijn stoel, schoot voor- en achteruit, en morste asch, en sloeg 't van zijn broek ; hij trok
ook met zijn mond, was blijkbaar erg gejaagd.
De kamerwanden stonden schaduwig er om heen - in
zwijgend wachten, tam. Het rooktafeltje was nu 't middenpunt geworden van 't vertrek, het al-beheerschend centrum.
Het avondlicht lag koestrend-stil en vol, met glimmering in 't
metaal en glaswerk, tusschen 't lijvenpaar, dat zat in spanning,
aldoor strakker door het duren. De beide groote hoofden
gingen voor- en achteruit, en waren omhuld van rook, blauwwazig, aangedikt en opgetast tot trage massa, die bleef
hangen, wolkrig kromp en rekte lijzig, bovenuit, en op de
hoofden, naar het gaslicht toe.... En toen begon het.
IV.
De jongste rukte aan zijn stoel en zei, vooroverzittend,
met hortend, stootend spreken, telkens even wachten, dat hij
dan toch maar zeggen wou .... vertellen wou .... wat of hij
eigenlijk kwam doen .... Het was voor heel onaangename
zaken .... heel beroerde zaken zelfs .... Hij schaamde zich
te moeten zeggen .... dat hij weer gespeculeerd had ... .
en veel verloren .... Trouwens .... Frans wist 't wel ...
hij had in 't laatste jaar voortdurend veel verloren .... Maar
nu ... , nu zat hij in die koffie-knoeierij .... verdomd 1 ... .
't Was dadelijk of het licht verdofte en of de muren meer
naar voren kwamen, of de kamer kleiner werd, benauwder. De oudste trok nu ook het gele wenkbrauwvel tot hobbelingen samen en zijn mond in stroeve plooi van ergernis, minachtend. Hij zei, zoo dor als 't breken van een dooden tak
» Daar was 'k al bang voor ...."
De jongste praatte door. Hij keek zijn broer niet aan.
Wel kwam zijn lijf wat rechterop en de eene hand, op tafel,
krabde aan het hout. Zijn stem werd heescher onder 't afgebroken spreken : Hij wist 't wel ! .... 't was stom .... Verdomd stom en verkeerd ... , gemeen misschien .... misdadig ...
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slecht 1 .... Een man als hij die mocht zoo iets niet doen ... .
of liever mocht niet trouwen .... en kinderen krijgen ... .
maar 1 .... ja God 1 .... zijn broer die kende dat 1 .... 't was
zoo verleidelijk dat spelen .... en 't was nou toch, beroerd
genoeg .... het was nou eenmaal weer gebeurd 1 . Maar
(met een vloek en forschen kopzwaai, als een stier) hij zou er
zich toch, toch weer weten uit te werken .... zoo als altijd
tot nog toe ... .
't Is waarachtig te hopen, zei de blonde koel en licht
ironisch. En stroever : Ik krijg ook nog altijd vijftienhonderd
gulden .... dat weet je toch ? ... .
Hun blikken gingen even langs elkaar, dof en ingehouden,
schijnbaar verstrooid ... .
De zwarte boog zich weer meer voorover ; in de eerste
woorden, die hij sprak, klonk wanhoop, maar hij scheen 't
zelf te hooren en, zich overwinnend, nieuwe vastheid in zijn
stem te stuwen : »Ja, ik weet wel, Frans .... ik weet 't wel
waarachtig .... maar .... God 1 zeg .... ga nou niet dadelijk
op dien toon beginnen 1 .... 't Is toch voor jou niet het
beroerdste, is 't wel ? . . . . " En stampend op den grond, één
doffen stamp : »Als ook die vervloekte ploert, die Pieters, maar
weer niet gekomen was 1 ...." En hij vertelde dat van Pieters.
Die had hem omgepraat, bépraat, die kon zoo praten, o zoo
prettig praten, zoo fluweelig-keurig, met zoo'n kalme zekerheid
en dan zoo'n zachte, sympathieke stem .... Ja 1 't was om
donders te worden, dat je daar niet tegen op kon 1 .... Ba!
zoo'n ploert 1 .... Hij vloekte weer en stampte ; hij wond
zich blijkbaar op om niet bedroefd te worden.
Frans zei eerst niets, schok-lachte toen inwendig en even
hard-op, hard-schamper, kort : »Wat een kind ben jij toch
nog 1 .... Hoe is 't nou mogelijk 1 zoo'n algemeen-bekende ...."
Ja, ja, ja, ja, och God 1 hij wist 't wel ... , riep de ander uit,
maar 't was ook eenmaal zoo enorm verleidelijk 1 .... Die
spanning .... 01 Frans wist niet wat dat was voor hem ... .
Maar 't sprak van zelf dat het nu de allerlaatste keer geweest
zou zijn .... Hij wou daar graag een eed op doen .... Als
Frans hem nu nog maar een enkle maal wat helpen wou ... .
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)Hè? .... wat? .... Ik ? .... Nee, nee, nee 1 .... dat kan
je zelf nu niet verwachten .... Ik zou nou weer helpen 1 ... .
Nee, hoor 1 .... Nee 1 . . . . " En Frans keek nijdig naar de
zoldering, 't vaal gezicht vertrokken als van sterke walging,
intusschen rookend, schijnbaar heel bedaardjes, lang eind asch
aan de sigaar. De ander zocht vergeefs zijn blik te vangen.
Hij zette zich nu weer recht-op, de jongste. Hij was heel
bleek geworden en in 't staren van zijn blik was even angst.
Hij zat te rukken en te wrijven aan zijn horloge ketting toen
hij weer begon : Hij had dan toch tot nog toe alles prompt
teruggegeven .... behalve dan die vijftienhonderd gulden ... .
wat ook wel weer terecht zou komen .... Dat zou Frans
toch wel erkennen, dat hij tot nog toe alles had terugbetaald ... .
en mét de rente .... en dat niet alleen- .... maar Frans had
soms toch mooie sommetjes door hem verdiend .... Dikwijls
hadden ze voor gezamenlijke rekening .... als bijvoorbeeld
verleden jaar nog aan - die sporen ... .
»Nou ja," viel de ander in de rede, norsch en koud, »dat
heeft nou nergens mee te maken, hè ? ...."
op 't oogenblik niet, dat was zoo, maar hij wou 't alleen
maar even in herinnering brengen, zei de jongste. Hij scheen
zich tot een mat bescheiden-zijn te willen dwingen.
Toen begon hij te vertellen hoe zijn zaken eigenlijk stonden : Hij was er waarachtig laag genoeg ingegaan. Maar er
scheen geen eind te komen aan dat dalen.... Hij had natuurlijk aldoor gesuppleerd, ... maar nu... was 't op, zijn
geld 1 ... Als 't morgen weer zoo was kon hij 't surplus niet
meer betalen, ... en dat moest toch, ... want nu verkoopen
zou te dol zijn.... en dan was hij ook voor goed weg...
voor goed, ... die Pieters kreeg ook nog geld, ... maar,
zie je, 't ' kon niet anders, de boel moest rijzen.... Pieters
had al stellige berichten.... van nieuwen oogst en zoo.... 't
kon hoogstens nog een dag of twee, drie, duren... .
Al sprekend werd hij weer gejaagder ; zijn stem ging soms
haast weg in heeschheid ; dan hoestte hij, herhaalde wat hij
had gezegd met nieuwe vastheid, deed al zijn best de hoop
ook in zijn stem te krijgen.
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Zijn broer vroeg stug, aldoor naar boven kijkend : »Hoe
veel is 't telkens, zoowat, 't surplus ? ..."
Maar de ander deed nog of hij dat niet hoorde. Hij wou
eerst alles zeggen wat maar hoop kon geven. Hij zei waarom
hij zeker was van rijzing over twee, drie dagen. Dat 't dan
snel door zou gaan, verdubbelen, stellig, 't kon niet anders... .
En zijn stem kreeg weer wat klank.... Hij werkte zich op
uit zijn angstige houding.... Hij slaagde er in zich weer een
air te geven, zoodat hij eindlijk nonchalant-weg zeggen kon,
alsof 't niet veel was, dat hij met een vijf, zesduizend gulden
zou gered zijn. . , . .
Toen lei Frans zijn beide handen op de armen van
zijn stoel, rees langzaam op, en met veel nadruk, ieder
woord verdikkend, zei hij 't over : » Vijf, zes duizend... .
en dat dacht jij zoo maar hier te vinden, hè? ... Zeg, ben
je gek, Jan... .ben je nou heelemaal stapelgek geworden ? ...
zeg!..."
Scherp sloeg het door 't rookrige vertrek, dat »gek" en
»zeg". 't Was of er een echo was. Zoo trilde 't na in de
herinnerende hoofden. En al de kamer-dingen schrikten er
door op.
De zwarte, met teleurgestelde doffe oogen, ongeduldig
trekkend met zijn mond, begon met weifeling op nieuw te
pleiten, maar zijn broer bleef ook aan 't praten, tegelijk ; 't
was een verwarde rommeling van stem-geluid. Toen zweeg
de jongste, keek even naar zijn broer met hatend oogenflitsen, wat Frans niet zag hij keek voorbij Jan's hoofd,
aldoor nu pratend, dor, sarcastisch en bedaard. Het was
toch ál te dwaas 1 ... Hij was dan nog niet gek, gelukkig ! ...
Als hij nou dat geld gaf, en de daling hield niet op .... in
vijf, zes dagen..., dan zou 't wel twintig, dertig duizend
kunnen worden.... Hield je dan op, verkocht je, dan was
't weg.... Dat kwam er nou wel niets op 'an voor hem,
niet waar ? ... maar zie je, hij verdomde 't toch glad.... hij
gaf geen geld voor zwendel. ...
De ander, kwasi kalm-berustend, maar met doffe, wankelende stem, begon weer : »Luister nu toch even...."
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Maar Frans wou nou niet langer luisteren, had lang genoeg geluisterd, 't gaf toch niets.... En langzaam stond hij
op, ging heen en weer, met bode passen langs zijn tafel,
hoestte, en deed ál zijn best zich op te winden, brommend
voor zich heen, van dat hij 't toch niet deed, zijn paffrig
hoofd scheen op te zwellen, terwijl de jongste, recht-op in
zijn stoel, met zenuwachtig droefheid-trekken van zijn mond,
aldoor aan 't pleiten bleef. Maar Frans wou 't overstemmen.
Hij gaf kleine trappen aan zijn stoel, versmeet een boek, zei
nijdig voor zich heen een groven vloek en dat het smerig en
een schande was, in een woord schande voor een man met
vrouw en kinderen.... wat een voorbeeld 1 ...
De jongste barstte in vertwijfeling uit : Ja 1... God, kerel 1..
Maar Frans riep dat hij er gerust over zwijgen kon verder.... Hij moest nu maar weggaan.... naar een vrind.... een
andren, even grooten gek.... Gekken genoeg 1 ... Hij gaf
geen cent.... geen rooien duit, zie daar 1 Hij zei 't nijdig, afgebeten, ruw . Toch was 't hem niet gelukt zich op te
winden. Loomerig ging hij maar weer zitten, stug en norsch
van wezen, in-eengedrongen ; klam-bezweet met kleine druppels was zijn goor gezicht, zijn blikken neer op tafel, en zijn
handen diep in zijn broekszakken....
Zoo zaten ze even, stil, in de rookerige kamerwarmte, de
stomme tafel tusschen hen, en groote haat.
Ze hadden hun sigaren nu neergegooid ; die lagen uit te
gaan, met weeën stank, nattige eindjes, op vuile asch, in den
koperen aschbak. De grokken stonden half geleegd treurige
restjes op het tafeltje, dat vies en nat was, want bij 't
schenken was er wat cognac gemorst, en daarin asch. -- Op
zij, en schuins-weg achter Frans zijn lessenaar met zijn werk,
waar nu niet aan te denken was, de zeer gewichtige Memorie
van Toelichting ; en tamme boeken, net-als-anders, toegeslagen
boeken, schijnbaar onverschillig, toch bemoei-al's, ergerlijk.
En verderop de brandkast, dreigend als een bull-dog, en de
groote muur daarachter met de staalgravuren de vriendlijkkloeke visschers, jagers, honden, herten, die maar altijd in
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dienzelfden stand vol netheid bleven, en de bergen, erreg
mooi en aklig verheven. -- Alleen de boekenkast was ernstig
en begreep, in wijs-bescheiden zwijgen. Maar 't hooge manneborstbeeld was er boven uit. En ook de haard, de fraaierige
haard, omgeven door den glimmend-zuivren schoorsteenmantel,
die, pedant, de prachtige pendule droeg, het haardstel en de
coupes, die waren zoo'n clubje onder elkaar, voornaam en
eigenwijs.... Daarboven vlakte de onbewegelijke spiegel, het
al weerkaatsend in zijn raadselige glanzen, als een sfinx verijsd in zwijgen.
't Was Jan, die weer begon. Maar nu in eens op andren
toon, kort-af, als iemand wien een zaak tot walgens toe verveelt, die vlug wig afdoen, met een dollen kop. Strak keek
hij naar zijn broers bezweet gelaat. Zijn eigen hoofd was
rood.
» Zeg Frans 1 wat wil je? ... Wil je brouille tusschen ons?...
Hè?... zèg dat dan...!"
De ander zat gedrongen in zijn stoel, zijn hals weg in zijn
boord ; hij schokte, als antwoord, enkel met zijn schouders,
iets mompelend, onverstaanbaar....
»Je hebt toch 't geld.... En meer dan dubbel en dwars.
Misschien wel vijftig, zestig maal, weet ik 't 1 ... Je hebt zoo
dikwijls geboft, hè ? ... zeg ...1"
»Wel nou ! wat zou dat S ... Mag dat niet ... ?" vroeg Frans
op doffen bromtoon, zonder op te kijken.
>Dat zou zooveel, dat je 't heel gemakkelijk geven kon....
en zonder dat je 't er een dag maar wat minder om zoudt
hebben 1 ... en als jij dan toch zoo'n medelij hebt, hè ? met
mijn kinderen en mijn vrouw, zooals je zelf daar net zei...."
»Van meelij heb ik niet gesproken...."
»Nee ! ... dat's waar! ... je zei alleen maar, dat het schande
was van mij ! ... Wat ik al lang erkend heb.... Maar 'k
vraag nou enkel : waarom geef je 't niet ? Terwijl je 't zoo
gemakkelijk doen kunt. . . .
>'k Geef geen geld voor zwendel ... "
» 0 ! ... dus een straf! ... heel nobel ! ..."
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»Ja, noem jij 't maar zooals je wilt, hoor 1 ... Goed dan 1
straf.... En.... niet voor nou alleen. . .."
»Wat meen je daarmee ?"
»Ik? ... och.... nee, niets 1 ..."
» Wat meende je met : niet voor nou alleen ?"
»Wèl : niet voor nou alleen.... dat 's nog al duidlijk dunkt
me, hè ? ... dat 's niet voor nou alleen.... dus ook voor
vroeger! ..."
»Aha 1 dus voor mijn vroegeren zwendel.... die jou toch
maar wat dikwijls winst bezorgd heeft, hè ? ... Verdomd 1 ál
wat ik deed met jou.. ..voor j..."
»Ja, ja, wel mogelijk l ... 'k meen ook niet alleen die
zaken...."
»Hè?. .. wat dan?..."
» Och niks 1 ... verrek toch...."
»Wat niks ? ... Een straf voor niks dus 1 ..."
» Scheid nou toch uit, zeg, met j e gezanik 1 ... 't Begint me
te vervelen nou, hoor 1 ... Ik geef toch niks.... geen cent 1 ..."
»Dat heb je al eens meer gezegd, geloof ik ! ... Ik vraag
waarom niet. Daar zijn we over bezig...."
Vast en beslist en dreinerig ironisch was de stem van Jan
nu. 't Was zijn eigenlijke stem niet, 't was de wanhoop.
Een schijn van kalmte trok zijn trekken ijzig strak, zoodat ze
slechts nog trillen konden. De oogen keken aldoor naar zijn
broer, een blik die brandde. Soms keek Frans er even in,
maar dadlijk weer omlaag, of naar den schoorsteen.
't Was even stil. Toen kwam 't kregel-korte antwoord:
» Stik 1 ... Dat zijn mijn zaken 1 ..."
»Dus Frans, je weigert mij je hulp, en wilt me niet bekennen,
waarom je 't weigert.... Is dat goed begrepen... ?"
De ander schoot nog dieper in zijn stoel, zijn beenen lagen
loom languit : »Je lijkt wel rechter van instructie", zei hij,
met iets angstigs, »ja.... zoo is 't.... precies, hoor 1 ..."
Toen eensklaps werd het groote hoofd van Jan gansch
purper, de paarse aren aan zijn slapen liepen op, verschoten,
en zijn neus stond wijd, zijn oogen staarden groot en onbeweeglijk naar zijn broeders oogen, terwijl zijn stem als
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laaiend vuur dat plotsling knettrend uit een oven slaat
zóó door de walmen van de kamer scheurde : »Maar ik, ik
zal 't je zeggen, Frans, waarom je 't weigert 1 ... Straf?
neen, om den bliksem niet 1 maar wraak, dat is het enkel,
nijdigheid, jaloerschheid, j wilt je wreken, lammeling, op
mij.... Klets toch niet van zwendel 1 Jawel, jij hebt bezwaren
tegen zwendel 1 Als 't slecht gaat, hè? dan heb je er tegen 1 ..
Neen 1 Dat is het niet 1 ... Maar dat je mij nou eindelijk eens
donderen kunt, en goed, dat is het ? ... Is het dat niet, hè ? .. .
Nou, kom nou, zeg 't maar ! ... vooruit 1 .
Verschrikt was Frans weer recht op in zijn stoel geschoten.
Even keek hij, met een open mond van angst, naar Jan's vuist
die op 't kleine tafeltje de dingen wanklen deed. Toen viel
hij in met lammerige onderkaak onduidlijk sprekend:
»Wel-ja, ik zou me kwaad gaan maken 1 ... dat 's erg gepast...
dat vind ik ook.... Nou, brul maar raak, hoor 1" En toen Jan
weer even zweeg, zich wrijvend, snel, met grabbelende hand,
zijn warmen kop, in machtloos strijden met zijn drift : »Zeg
eris Jan 1 ik zou nou maar naar huis gaan, hè ? ... je vrouw
wordt anders nog maar ongerust 1 ...'' Hij lachte weer inwendig, schokkend, met gemeenen glimlach.
Jan vloog op van zijn stoel, één stap naar zijn broer, toen
onzekre, groote stappen naar den brandkast-muur ; hij zwaaide
in woede met zijn rechterhand ; 't was of er een brandende
tusschen de muren liep. Hij kwam weer naar zijn broer en
voor hem staande schreeuwde hij met z'n hoog-heesche stem:
» 0 jou beroerling 1... altijd heb je 't land aan mij gehad 1 ...
dat wist ik wel ! ... ik wist 't wel 1 ... maar 'k wóu 't toch nooit
weten.... omdat ik 't zoo vervloekt min vond dat je zoo
jaloersch was, ... hè.... maar nou, nou haat ik jou ook,
versta je ?"
Frans werd uitwendig heel bedaard, hij scheen verlamd,
verroerde zich haast niet. »Je bent toch altijd even theatraal,
jij".... zei hij enkel, langzaam... .
» Maar zeg dan dat ik lieg, als 't niet zoo is 1 ..."
» Wel nee 1 ... och nee 1 ... 't gevoel bedriegt niet, zegt
men.... dus.... 't zal wel waar zijn...."
..
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> Maar zeg dan nu eens eindelijk waarom, hè ; zeg dat nou's
als je 'n kèrel bent ! ... Wanneer is 't eiglijk al begonnen ? ...
zeg, wéét je dat nog ? ..."
Weer was 't een paar seconden stil. De warmte werd nog
erger. De lucht scheen dik en zwaar, verdofte 't licht.
»Nou 1 ... weet je dat nog? ..."
»Je kunt tot morgen blijven schreeuwen, hoor 1 ... 'k geef
toch geen antwoord meer 1"
Y Ja 1... dat 's wel makkelijk.... maar zoo kom je 'r niet
af! ... Ik wil het nu 's weten 1 ... Of liever : 'k weet het
wel, maar jij.... jij moet 't nou 's zeggen."
Kom, kom 1 ... scheid nou maar uit 1 ... Ga nou weg...."
Frans stond nu ook loom-langzaam op, ging tegen zijn
bureau aan staan, zijn handen in zijn zakken aldoor en zijn
hals in zijn boord alsof hij 't koud had. Maar zijn voorhoofd
glom van 't zweet.
a Ik zeg je dat ik het nou weten wil," schreeuwde zijn broer,
»wat heb je tegen me ? ... Wat is er dat je nooit hebt kunnen velen van me ? ... Waarom je me altijd hebt gesard met
je bedaardheid en je vervloekte ironie 1 ... o God, je bent
zoon duivel 1 ... zeg dan op 1 ... "
De stem van Frans in eens nu ook wat sneller, scheller:
Nee 1 ... 'k verdom het, 'k zeg 't niet.... Ga weg.... Ga naar
je huis 1 ... Daar kun j e bulderen als je wilt ....''
»Ik bulder niet 1 ... Nonsens 1 ... 'k Ben bedaard 1 ... Ik
wil maar enkel dat je nou's zeggen zult, wat of je altijd tegen
me gehad hebt... ja 1 altijd, altijd, van toen we kindren
waren af...."
Maar de ander zweeg ; hij stond te schuiven met zijn eenen
voet, keek nijdig naar den grond.
»Zeg 1 Ben je soms bang ? ... 'k Zal je niet vermoorden 1 ...
Spreek maar op.... Ik wil 't nou weten 1 ... 'k Zal je net
zoo lang uitschelden tot je 't zegt, jou sufferd, krummelig klein
en akelig naar eerzuchtig lummeltje.... zeg op nou 1 ..."
»Schelden doet geen zeer," zei Frans, heel schor en dof... .
» Zoo 1 ... doet 't niet ? ... Maar 'k weet nog wel wat
anders." Met dreigend-uitgestoken hoofd kwam Jan hem nader.
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»Leelijk monster met je scheeve, bleeke tronie...."
»Zwijg l" borst Frans toen uit, zijn handen uit zijn zakken
en zijn hoofd naar boven, vlak bij dat van Jan.
In rossen gloed de kamer daar om heen. Er waren nu
geen dingen meer, er was een hel, er was één enkele verschrikking van verstarde gaapgezichten, waar niet naar te
kijken was. 't Licht was blakerend als felle hitte ; leuningstoelen staken armen op, afwerend ; de andere stonden wee-ig
armloos en versuft. En als het noodlot scheen de groote
spiegel over 't alles heen, in vreemd, ontzaglijk dreigen... .
Midden in de zware atmosfeer, verdikt en vuil van rook,
stonden nu over elkaar de beide mannen, dof de lijven, en
de hoofden glimmende van zweet en heeten haat. Aldoor
feller twisten tusschen hen, in nijdig flitsen ; ze wisten beiden
wat den ander 't meest moest raken. Jan's woorden sloegen
neer als mokerslagen, woest, maar die van Frans geleken
valsche trappen achteruit, boosaardig. Ze zeiden vreeslijke
verwijten. Ze riepen schimmen op van jaren-lang geleden,
fel-grimmige herinneringen. Er werd gesproken van huns
vaders doodsbed en het daar gezegde.... Dat was het
laatste.... Als een lam-getrapte hond, versuft en huivrend,
ging toen Jan de deur uit, aldoor kijkend nog naar 't aklig
strakke turen van zijn broer, die midden in de kamer stond.
V.
Hij bleef zoo staan een poos nog, ... keek toen rond met
schuwen angst ; ... vreemd benauwend was de stilte nu.... De
kamer was nog bijna even onnatuurlijk en vijandig, ... er
waren dingen, die niet waren aan te zien, . , . vooral de
kleine, helle op het tafeltje, de ronde aschbak en de ronde
glazen, die naar boven keken.... Aarzel-stappend, telkens
schrikkend van zijn eigen schuif-geluiden ging hij langzaam
loopen door zijn kamer, heen en weer. Maar eensklaps schrok
hij hevig, stond weer stil in huivren.... Hij had zich half
gezien, zichzelven in den spiegel.... half nog maar.... één
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oogenblik.... maar dat was zeer verschriklijk.... Hij zette zich
in doffen angst.... Hij had den spiegel willen stuk slaan,
maar hij dorst niet willen. Hij bleef heel lang zoo zitten....
De nacht was stil.... Soms was er buiten een gerekt gefluit van een boot of een trein, zwak- huilend, eentonig,
verdoofd door verte.... Ook wel nu en dan wat menschenstemmen, even scherp en duidlijk, vlak voor 't huis.... zich
snel verwijderend in gemompel.... Dat was alles.... Stilte
vlocht minuten aan minuten.... Zoodat de twist al gauw een
poos geleden was en de geluiden niet meer leefden in de
kamer ; ze lagen dood, verdronken in de stilte-volte.... Het
gaslicht brandde altijd even hoog, bescheen het hooge manneborstbeeld, op de kast, van onderen op ; de oogen waren
schaduwige holten en het achterhoofd was in het donker. De
lamp, die op de schrijftafel stond, ging langzaam aan wat
kleiner branden.... Doffer werd het licht daardoor op het
bruine leer.... En eindlijk ging het lamplicht flakkrend uit... .
Een vette walm vol stank, wee zoeterig, trok langzaam door
het vierkante vertrek... .
Toen stond hij eindlijk op, verstijfd van 't lange zitten,
wankelig in zijn slaperige stappen.... Hij schoof -- werktuigelijk .— een van de ramen op het rechtsche van de
tafel, en trok de donkere gordijnen naar de kanten en het
rolgordijn naar boven.... Toen draaide hij het gaslicht uit....
en ging in donker, langzaam schuivend, weg, ... de deur
wijd-open latend achter zich....

VI.
Nacht in de kamer.... Ritslend kwam de buitenlucht naar
binnen, ... De tocht, die tusschen raam en deur ging, woei
de walmen eerst aan flarden.... en toen weg.... Kilte ging
verfrisschend langs het meubelenhout.... Een scherpe nachtwindvlaag streek langs het kalkige plafond, en telkens schuifelden de vlaagjes langs 't behang.... Er was geen licht....
dan alleen weer 't zwakke strepen van de straatlantaarn, die
26
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wat verder op stond. Buiten scheen de maan, die bijna vol
was, maar niet in de kamer.... Wel was 't maanlicht in de
gang.... 't stond daar door een zij-raam strak naar binnen,
een stille, bleeke, groene-wazenschijn, een sprookjeslicht... .
Daardoor ging er om de gladde houten deur wat afgedwaald
geschemer.
Buiten stond de maanschijn breed en plechtig, stil-wijd-uit... .
De wolken waren klein en weinig. Maar 'n enkele ster kon
tegen 't maanlicht op, dof-twinkelend. Van vreemde luister
vol de hemel in zijn wondre glanzen een eindeloos diepe
grot van donker groen gesteente, waar een bleeke toorts in
staat van veeeken walm omgeven. De boomen, in hun stille
rijen langs de gracht, stonden stil, onwerkelijk, als betooverd;
zwart het takgewar, nog dun van blaren, en de stammen, onbeweeglijk, breed en trouw.... En, evenals de hemel donkergroen, het stille ingesloten water, waar op ééne plek de
maan inviel.... Daar was een onveranderlijk, hel zilveren
gekabbel, zuiver lichtend en van vonkjes vol. ...
De kamer was nu koel en luchtig. Tot in de hoeken kwam
het ritselende gewuif der dunne vlagen. De donkre dingen
waren niet meer van beteekenis.... Er was alleen de nacht
maar en de wind.
Diep in den nacht nu.... Na lange stilte een riemslag, dof,
in kalme regelmaat. Het was een roeiboot, glijdend over 't
water, zwart in 't zwart, één oogenblik in 't maanlicht als in
trillend zilvervuur, en dan weer op het donkere gladde vlak.
De roeier zat te zingen. 't Was een lied van 't volk, slap,
week en sleepend, maar in 't krachtig roeien gaf de man zijn
diepe stem telkens een stoeren ruk. Dat gaf geluid van hoop
en wilskracht tusschen 't droeve zwart der wallekanten... .
Daarna was 't weer stil.... Een stilte was 't van hoogen
vrede, niet gestoord door vlagen van den wind.
Maart 1898.
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I. DIERKUNDE.
Van al hetgeen in de schepping de mens omringt, zijn het
vooral de dieren geweest, die ten allen tijde z'n belangstelling
in hoge mate hebben gewekt. Maar de wijze waarop hij het
dier beschouwde, was niet altijd dezelfde. Soms stond het in
dienst van de luimige scherts of de satyre van 'n dichter, of
wel, het diende om moraal, vooral barmhartigheid te prediken;
om niet eens te spreken van z'n veelvuldig gebruik tot plastiese versiering. Maar 't meest toch nam het dier 'n plaats in
in de godsdienstige voorstellingen der volken. Het dier toch
was naast de mens het enige schepsel dat zich bewoog. Die
beweging en dat leven in dat vreemde ledenverband had iets
als 'n verborgen oorzaak in zich, die niet kon nagespeurd
worden en daarom beangstigen kon. Het ondoorgrondelike
kreeg de betekenis van het bovenmenselike, het vreesverwekkende iets, dat ontzag en verering vroeg. 't Gekras der
raven, 't geblaf van honden, het roepen van uilen werden
geluiden van hoger betekenis, stemmen van geesten en goden.
Zo konden goden, als hoger en onbegrijpeliker wezens dan
mensen waren, in de voorstelling hunner vereerders, dierenkoppen of dierenlichamen krijgen. We zien dan ook rammen,
en stieren, adelaars, ja zelfs insekten hun koppen lenen ter
uitrusting van godengestalten. Vooral was Egypte 't land van
die wonderlike verbindingen van dieren- en mensenmotieven,
Ook Griekenland, wier goden overigens geïedealiezeerde
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mensengestalten zijn, ontleende aan 't O. z'n Arkadiese Demeter
met de paardekop, en de vermaarde Kretensieze Minotaurus.
Zelfs liet de griekse fantazie uit dergelijke wanstaltige gedrochten hele geslachten van monsters, half mens en half dier,
afstammen : giganten, gorgonen, harpen, centauren, tritons
nereïeden, satyrs, syrenen, waarbij in tegenstelling echter
met de egyptiese beelden - een mensekop en romp langzamerhand in 't dierelichaam overging. Ze bevolkten de Oudgriekse sculptuur en dichtkunst. Andere, uitheemse bastaarddieren kwamen in de oosterse fabels de nasieonale stof
vergroten ; uit Egypte kwamen de sfinxen 'n plaats vragen aan
de Olympiese Zeus van Phidias ; uit het fabelachtige Indië
vonden de draak, de grip, de basilisk, de slangengier, de
eenhoorn en het zeepaard hun opname in het klassieke leven
der oudheid.
Aldus in de dienst van mythologie en kunst of van de
zedelerende fabel, meestal symbolies opgevat, dikwels hyperbolies misvormd, zou het noch lang duren, eer het dier met
een zuiver realisties, natuurwetenschappelik oog werd beschouwd.
Een ogenblik is 't geweest, dat er voor de wetenschap 'n
betere tijd scheen aan te breken. Het was toen Alexander
de Grote op z'n tocht naar 't Oosten, z'n leermeester Aristoteles
in grote bezendingen met een noch onbekende dierewereld in
kennis stelde. Door de aanzienlike vermeerdering van het
aanschouwingsmaterieaal werd deze geleerde de grondlegger
van de wetenschappelike zoölogie. Maar niemand bouwde na
hem voort op z'n arbeid.'Integendeel. Wel zonden de Romeinse
veldheren, uit de wouden van 't N. en de woestijnen van
't Z., allerlei wilde dieren naar Rome, maar in plaats van
ze in ontleedkamers en museums de wetenschap te laten
voorlichten, liet men ze gladiatoren en christenen verslinden,
of elkaar verscheuren, of wel, ze werden als 'n luxe-artiekel
in de wildparken en dieretuinen der romeinse groten onderhouden. En wat de wetenschappelike beoefening aangaat door
Aristoteles voorbereid, de tochten van Alexander hadden de
gemoederen zo opgewekt, dat de ' wonderlikste verhalen, ook
omtrent mensen en dieren, de verbeelding ternauwernood
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konden bevredigen, de krietiek verstomde, en de strenge
metode vervangen werd door 'n dilettantisme, dat al wat
oude geschriften bevatten, geleerden beschreven en de verbeelding verdichtte, tot één chaoties geheel zocht te verenigen.
Middelpunt van deze, zooals van elke geleerdheid, was
Alexandrië ; het grootste, ons bewaard gebleven, werk over
de natuurlike historie, de boeken van Plinius, de vraagbaak
van de latere geslachten. Wat we hier vinden zijn de gezamenlike wondergeschiedenissen uit de oudste land- en volkenkunde,
benevens uitvoerige berichten over de fabelachtige krachten
en eigenschappen van de dieren, de planten en de stenen.
Natuurlik waren in deze en dergelijke, destijds bestaande
werken een menigte eigen waarnemingen en onderzoekingen,
die bij de ene of andere ommekeer in de beschavingstoestand
gezuiverd van de producten van ontstelde hersenen, noch 'n
belangrijk wetenschappelijke waarde vertegenwoordigden. Maar
de eerste stichters van 't Christendom konden zich onmogelik
'n krietiese omwerking van de natuurkennis tot taak stellen.
Zelfs konden ze, toen ze voor de heidense wereldbeschouwing
de christelike in de plaats stelden, de onkrietiese massa niet
eens laten rusten, maar moesten ze als apologeties strijdmaterieaal, zoals ze daar lag, overnemen. Heel de voorchristelike wetenschap en literatuur, 't geestelijk eigendom van
die ze bestreden, wierpen ze hun perplexe tegenstanders als
een door hen onbegrepen Gods-openbaring voor de voeten,
daarbij aantonende, dat heel de natuur, zoals ze in hun
wetenschappelike werken was beschreven, een over-oude en
bij de Wereldschepping verkondigde Christus-profeetsie was.
Zo slonk de gehele oudheid, en hiermee de natuurkennis weg
in de Christelike apologie, en, toen de steekhoudende argumenten zich ineenvlochten tot 'n leerstellig geheel, eveneens
in de Christelike dogmatiek.
Van de twee voornaamste machten, die tegenover het
Christendom stonden, de klassieke Oudheid en de Joodse beschaving, bood de sterk in profetiese geest bewerkte oudtestamentiese literatuur der Israëlieten de gunstigste aanleiding
tot een verklaring in christeliken zin. Men had de gewone
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exegese der Rabbijne-scholen maar toe te passen, met dien
verstande, dat naast de vingerwijzingen die doelden op
de beloofde Messias, ook de voorspellingen op Christus' tweeledige natuur, z'n vernedering aan 't kruishout en z'n opstanding in heerlikheid als overtuigende bewijzen voor de grote
christelijke Waarheid, de menswording Gods, verzameld werden.
Zo ontstond 'n uitgebreide bijbeltypiek en - symboliek, en
zooals bij Philo en de zijnen de leeuw van Juda de Messias
voorspelde, wezen nu leeuw en lam, panter en kalf, arend
en hert, haan en dolfijn, en noch andere dieren op de toekomstige Gave in Christus, en waren deze dieren als dragers
der Godsbelofte met aandacht te beschouwen en als uitverkorene schepsels te vereren. Reeds in de oudste christelijke
kunst, met haar afkeer van anthropomorfismen, zien we de
menselike fieguren door afbeeldingen van dieren vervangen.
In de Romeinsche katakomben zijn verschillende voorvallen
uit het 0. en N. Testament, zooals de doop van Christus
en de opwekking van Lazarus, op de sarkofagen in dieregestalten voorgesteld ; en op de oudste christelike mozaieken in de
kerken te Rome, Ravenna en elders, ziet men in de voorstellingen van 't paradijs, op 'n heuvel het Lam uit de Openbaring, rechts en links geflankeerd door t 2 schapen, van uit
de poorten der steden Jeruzalem en Betlehem nader tredende:
't symbool van Christus en z'n twaalf apostelen.
Noch vroeger dan in de beeldende kunst, komt de allegoriese schriftverklaring voor in de christelijke catechese, ja, is
in de 2de eeuw de inhoud van 'n uitvoerig systematies werk,
de Clavis van de heilige Melito, bisschop van Sardes onder
Marcus Aurelius. Dit werk verklaart op een zeer duidelike
wijze de bijbelwoorden, die voor 'n letterlike betekenis, 'n
figuurlike zin hebben gekregen, en staaft telkens de kommentaren met de daarbij behorende schriftuurplaatsen. Dit boek
is de „sleutel" tot 'n onuitputtelike schat van duistere symboliek, die de M. E. door telkens groter werd, en wat voor ons
van belang is, ook de basis van de mystiese natuurkennis,
die in de patristiese literatuur zo 'n aanzienlike plaats inneemt
en tot diep in de i Ede eeuw zo 'n hoge mate van popula-
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rieteit heeft genoten. Het meest karakteristieke bewijsstuk
van deze soort wetenschap is 'n zeer oud christelik schoolboek,
de Physiologus, een werk, dat in z'n meer door i000 -jarig
leven menige verandering en lotgeval onderging. In z'n oorspronkelik en onversierde vorm, ontdaan van z'n mystiese
inkleding, is het griekse ,origineel' slechts 'n kort uittreksel
van de wonderwereld, zooals die de Ouden beschreven.
Maar dit uittreksel zelf laat te beter, in z'n klein bestek,
de chaotiese bontheid van 't geheel zien : oosterse sagen,
inheemse sprookjes, raadsels, dromen, vermoedens, enz. Dit
alles echter was bijzaak. Hoofdzaak is het godlik geheimnis,
de lering. Om het sermoen, de les, de Waarheid des Heils
is 't te doen ; het dier is slechts aanleiding. Om op 't
theologies-didaktiese 't volle licht te laten vallen, wordt het
inleidend artikel kort gehouden, het overbodige verwijderd,
de stof beperkt tot het nodigste ; en 't argument wordt 'n
korte afspiegeling van de leer. Hoe armer de inhoud, hoe
doorzichtiger ; het dier houdt op 'n wezen te zijn, en wordt
een ,inhoud' van stellingen ; levendigheid in 't schetsen leidt de
opmerkzaamheid maar af; niet het dier is de held, maar de
leer de kern van de historie. Men wil niet uitgaan, men wil
aankomen ; het dier zelf springt men over, om zich te laten
glijden op de spiegel van de moraal.

Het eerste Boek der Koningen verhaalt hoe Salomo door
middel van vreemde schepen elpenbeen (elephas), apen en
pauwen aanvoert. Maar 's konings grote hofstaat maakte zelfs
ook deze wijze hoogmoedig, z'n val is daardoor onherroepelik
gevonnist, en in z'n verderf wordt ook de oliefant meegesleept. „Een bovenmatig grote zondaar, dat beest 1" zegt de
Clavis bestraffend in z'n jong-christelik asceties bewustzijn.
En de Physiologus zegt het hem na.
Als het z'n tijd van paren is,
heet het -- wandelt de
kalme en koelbloedige (i) oliefant met z'n wijfje naar 'n berg
z) dit koelbloedig letterlik op te vatten 1
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in de gelukkige velden, waar eertijds in de nabijheid het
paradijs lag, en waar noch de mandragora groeit. Dit nu is
'n plant met kleine welriekende appeltjes. Het wijfje plukt
er 'n paar van, bepraat het mannetje óók te plukken, en samen
eten ze van de vrucht. Dan worden ze zwijmeldronken van
liefde-lust. Geen mens echter is getuige in 't duistere woud
van hun minnevuur. Twee jaren lang verschuilen ze zich:
dan dalen ze af van de berg in de vlakte. Maar nu komt
ook het tijdstip van de geboorte van hun liefde-pand. Dat
weet de draak en hij loert op 't jong, om het te verslinden.
Maar de moeder weet aan de lagen van haar vijand te ontsnappen, gaat te water en ,werpt' haar jong in de vloed,
omdat het op 't droge verloren zou zijn.
Wie leest niet in dat ,werpen' in 't water de noodzakelikheid van de doop, waardoor de jonggeborene aan de loerende
Satan onttrokken wordt? En is 't niet opmerkelik, dat ook
de overigens kuise, oliefant daardoor in zonde baart, omdat ze
door de appelbeet in 't Paradijs-hof ' haar liefde-drift heeft
geprovoceerd ? -- Ziedaar dus dit dier het zinnebeeld van de
gevallen mens, verpersoonlikt in de oud-testamentiese Adam.
Maar dan de zinnelike-lusten-prikkelende mandragora ? - Ze
predikt onnatuurlikheid. Maar dan Rachel, die voor dezelfde
appelen (lees : dudaim) haar slaaprecht aan Lea verkoopt?
De lezer lette op haar vonnis ; Rachel, die 't vermogen dat ze
begeert, op die wijze zoekt, blijft (vooralsnog) de gesmade;
aan Lea komt de baat van de ruil.
De groote viervoetige zondaar nu, gaat, als hij rusten wil,
z'n achterpoten buigen en komt zo te zitten ; alle vier poten
buigen kan 't beest niet, omdat het geen kniegewrichten heeft;
liet het zich vallen, dan kon 't niet weer - opstaan. Het leunt
nu tegen 'n boom, en slaapt zo in. Maar zij, die jacht op hem
maken, zoeken de plek, waar hij rust, en zagen de boom op
'n klein endje na, door. Als nu de oliefant komt en tegen
de boom aan gaat slapen, valt hij omver, en kan niet meer
opstaan. Erbarmelijk roept hij om hulp. Daar komt 'n grote
oliefant aan om hem te helpen ; maar hij kan 't niet, en nu
brullen beide met grote stem. Dan komen er twààlf grote
-
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oliefanten; maar ook deze kunnen de gevallene niet ophelpen,
en l1U wordt het gehuil in 't woud verschrikkelik. En zie,
daar komt 'n kleine oliefant aan, en wat al die grote samen
niet kunnen, doet hij aileen: hij helpt dat grote, hulpeloos
ter aarde liggende dier weer op z'n poten terecht.
De oliefant, die daar spartelende op z'n rug ligt, is dezelfde
gevallene Adam van zoeven, Noch Mozes, noch de twaalf
grote profeten kunnen hem oprichten. Dan komt Christus,
zich vernederende tot de kleinheid van 'n gekruisigde, en heft
de gevallen grote zondaar weer Ope De Iezer zag ~eeds in,
dat de Clavzs zelfs het bijgevoegde groot in allegoriese zin
genomen heeft 1
We achten het hier ter plaatse nodig, zonder buiten ons
bestek te willen treden, ons 'n kleine uitweiding te veroorloven, ter toelichting hoe de Mlise natuurkundige werken
moeten worden beschouwd, volgende op de Ph)'si'ologi. N a
d~ kruistochten bracht een door velen zelf-aanschouwde nieuwe
wereld, profane elementen in de natuurbeschrijvingen. Sommige er van werden door 'n mysties-allegoriese verklaring in
't Christendom getrokken, niet omdat de Kerk het zelfbehoefde,
daar 't apologeties motief van de eerste tijden ontbrak, maar
door de behoefte of weI het dilettantisme van 'n symbolieserende
schrijver. De meeste wereldse bouwstoffen bleven bestaan,
vooral, toen de oren en ogen der ontwakende volken opengingen, die zelf wilden horen en lezen van 'n reeel bestaande
wereld. T oen werden de voor de nasieen bewerkte populaire
literatoren, in tegenstelling met de kerkelik-latijnse voor de
scholen, - beschrijvender, realistieser, wereldser, in een woord
breder van opvatting en veelzijdiger van inhoud. Maar omdat
ze - konform met de tijdgeest, - hun kompilatories karakter
behielden, leverden ze en de inhoud van de »Physiologus'
en nieuwere toevoegseis van juiste waarneming, anecdoten,
nieuwe legenden en nieuwe moraal. Dat zulk 'n beschrijving
van een of ander bekend dier veel verscheidenheid moest
geven, is begrijpelik. Maar daar gebeurde noch iets. Te voren
had de Kerk, zoals we reeds opmerkten, al het fabelachtige
en fantastiese met allegoriese banden aan haar Leer vast-
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gesnoerd, en dus van de natuurwetenschap — om ze zo te
noemen een organies geheel gemaakt. Toen nu echter door
de opname van meer wereldse elementen, de belangstelling
in de dierenwereld 'n andere richting nam, verslapten vanzelf
de mystieke banden ; het geheel werd verbroken, en de afzonderlike bestanddelen liggen tans verband- en stelselloos in chaotiese
verwarring voor ons. We zullen ons hier van 'n voorbeeld
onthouden, maar wie bij Maerlant b.v. de beschrijving van
de oliefant met die in de » Physiologus" vergelijkt, zal, in de
rijkere en aangenamer inhoud, nu en dan gedeelten ontmoeten,
die, verstoken van hun mystieke verklaring, als onbegrepen
rudiementen zijn neergeschreven en de lezer, die onbekend
met hun oorsprong is, 'n zonderling denkbeeld van hun betekenis
en hun strekking geven.
De manier waarop in de later »Physiologi" de oliefant wordt
gevangen, herinnert sterk aan wat er al van de vroegste
tijden van de éénhoorn gezegd is. Als hier verwarring geweest
is, dan zou die kunnen ontstaan zijn, doordat men in de latere
bestiarieën van de eenhoorn niemand anders maakte dan de
aan de oliefant nauw verwante rhinoceros. Maar er waren ook
andere voorstellingen. Blijkbaar wist men met dit legendariese
dier geen raad ; geen werkelikheid kon hier de fantasie bij
't uitbeelden tegemoet komen. Op de oude reliefs van Ninivé
is 't een stier met één in plaats van twéé , horens, in de
4e eeuw 'n neushoorn of 'n schimmel met 'n ellenlange
kurketrekker voor z'n kop ; in de i 5e eeuw 'n mak paard
met 'n boksbaard. Voor de bedoelde legende past echter
beter de oud-christelike voorstelling van 'n klein geitje. Zo'n
lief diertje zal toch eer dan 'n neushoorn, z'n kop weten te
vleien in de kuise schoot van 'n maagd. Want ook hier is
de kuisheid het lokniiddel. Zodra is de zachtzinnig geworden
eenhoorn niet ingeslapen, of de jagers komen te voorschijn,
en brengen het dier als 'n grote zeldzaamheid naar 't paleis
des konings. Zinrijk symbool, dat Christus alleen in de kuise
schoot van de Maagd mens kon worden, door de wrede
Joodse jagers gedood werd, en, omdat de dood geen macht
over hem had, henenvoer naar 't paleis van z'n Goddelike Vader.
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Wat bij de heidenen al, en later bij de Christenen, in dit
fabelachtig dier zo aantrok, was de koren. Een horen was.
bij de heidenen iets, wat in vervoering bracht ; bij de Christenen,
zo 't maar eenigzins kon, 'n aanleiding tot allegoriseren. Was
volgens de ouden, de hoorn van de espentjfn (de mnl. naam
voor de unicornus) 'n sterkwerkend middel tegen vergif, dan
symbolieseerde het vroegste Christendom die hoorn tot het
eveneens heilaanbrengende Kruis, en vandaar, dat ook het
crucifix in de M E. gif kon weren, draken kon bannen en
monsters ketenen. En wat de espentijn betreft, ' door de hele
ME. heen geloofde men, en getuigen bevestigden het, dat
het bittere drinkwater te Mara, dat Mozes' staf eens verzoet
had, alle ochtenden voor de dageraad, ten behoeve van de
overige dieren, door de eenhoorn drinkbaar gemaakt werd,
nadat 's nachts te voren boze dieren de bron hadden vergif..
tigd. Vorsten en ridders zorgden altijd 'n stukje van die kostbare hoorn in hun bezit te hebben, d. w. z. van de narwalstanden, die voor espentijnhoorn golden. Lepeltjes aan zilveren
kettinkjes geklonken, hingen aan zoutvaatjes en drinkbekers,
om 't tafelgenot tegen de aanslagen der bozen te behoeden.
De stof werd zó gezocht, dat men er door de duurte op 'n
andere manier in moest voorzien. Alsnu werd genomen het
goedkopere hoorn van de hoornslang, en hieraan voor 'n deel
de wonderkracht van de edeler stof geleend. Als 't maar
hoorn was ! ...
Even mysties ging men te werk met de Antholops, 'n soort
gazelle, die met z'n twee lange en scherpgetande horens zelfs
bomen kon afzagen. Dit dier leefde aan de Eufraat. Had het
hierin z'n dorst gelest, dan zocht het 'n bosje met geurende
heesters op, en dartelde daar zo lustig rond, dat het ten slotte
met de horens in de struiken verward raakte, zich niet los
kon werken, en 'n welkome buit werd van de toesnellende
jagers. Alzo 't voorbeeld van 'n overigens deugdzaam mens,
die echter in de zonde van de wellust en de dronkenschap
verstrikt raakt, en nu in de klauwen van de Satan valt.
En toch is 't aan die noodlottige horens alweer, dat het
dier z'n waarde heeft te danken. Of de vergelijking al of niet
-
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met het voorgaande klopt, de twee horens zijn 't dier
gegeven als symbolen van 't Oude en Nieuwe Testament,
waaruit de Christen alles tot z'n lering en stichting kan halen.
We zeiden al, dat de horen ook 't Kruis betekent ; men denke
aan de hoorn des heils in Davids huis. Bij 't Lam in de Openbaring
zijn de zeven horens de zeven eigenschappen van God of van
de H. Geest ; daarentegen, en dit is opmerkelik, vertegenwoordigen ze bij de 7-hoornige draak de zeven hoofdzonden, ja in 't algemeen betekenen de horens, (gevaarlike
wapens inderdaad bij dieren, die zich niet laten temmen, of
zich verzetten,) de wederspannigheid en de muiterij. Om die
eigenschappen is dan ook de ME-se duivel gehoornd!
En wel met bokshorens. Dit dier n. 1. gaf al in oude tijden
aanstoot door z'n weelderigheid en door de eigenaardige lucht,
die hem omgeeft. Hij was dan ook de . verpersoonlikte onreinheid en ontucht. Pan, de zoon van Hybris (de geile), werd
naar hem gefatsoeneerd gedacht. Ook de Christen nam de
Pan-gestalte over bij 't af beelden van zijn demonen : 'n mensegezicht met horens, borstelig haar, spitse oren, kromme neus
en geitestaart. In die gedaante verscheen ook de duivel aan
de heilige Antonius op z'n reis naar Paulus, en bad om z'n
voorspraak. In die gedaante werd ook 'n demon in de woestijn
gevangen, en van Alexandrie, ingezouten, naar Konstantijns
resiedensie Antochia vervoerd. Zo zegt Hieronymus. Maar ook
de duivel verandert. In de latere ME wordt hij getekend met 'n
veel langere staart. Ook de poten veranderen. De Centauren n.l.,
die de kerkvaders (t. w. Hieronymus) voor woestijnbewoners
of wel verkapte duivels hielden, worden in de ME-se kunst
voorgesteld als 'n soort demonen, die de mensen tot teugelloze begeerten, vooral tot echtbreuk, verlokten. Dit dier
werd nu in de volksmond de „duivelshengst", en van dit
lijfros heeft de duivel der Christenen z'n vermaarde ftaardepoot geërfd.
Van 'n dier als de bok, wiens huid, haar, horens en poten
goed genoeg zijn voor het uitrusten van duivels en demonen,
zou men denken, dat geen goeds kon gezegd worden. En
toch is 't tegendeel waar. De horens zijn, als alle hoorn,
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probatum ; niet minder het boksbloed. Gedronken, doodt het
venijn ; z'n kracht scheurt het diamant. En 't gebrande hoorn
geneest niet alleen allerlei kwalen, maar ook de serpenten
gaan er voor op de loop.
Zou hier, wat het bloed betreft, door de latere mystiekers
gedacht zijn aan 't boksbloed der joodse offers, die met
Christus' zoendood sluiten, en in Hem 'n hogere betekenis
krijgen ? Of zou de kracht, die diamanten splitst, moeten
getuigen van de hitte van 't bloed bij dit in de ME als al
te luxurieus gesmade dier?
Ongelukkiger was er tengevolge van 'n Bijbelwoord de
patrjs aan toe. Doordat de profeet Jeremia iemand, die op
'n onrechtvaardige wijze z'n rijkdommen had verkregen, bij 'n
veldhoen vergelijkt, dat eieren uitbroedt, die ze zelf niet gelegd
heeft, ging men, ondanks z'n hooggewaardeerde boutjes, tot
het maken van kommentaren over, die aanleiding hebben
gegeven tot allerlei voor 't diertje vernederende sagen. Het is,
met één woord, 'n duivelskind.
Al maar, weten de ME-se Physiologi te verhalen, is
dit beest er op uit, z'n gezin te vergroten. Vindt het 'n nest
van 'n soortgenoot, waar de moederpatrijs toevallig afwezig
is, dan gaat het op de eieren zitten en broedt ze uit. Maar
gelukkig herkennen de groot geworden jongen de stem weer
van haar eigen moeder, en verlaten hun diefse verzorgster.
Welk een treffend symbool is deze beschikking voor de ware
kinderen Gods, moraliseren ze, die noch bijtijds aan
de handen van de Boze ontsnappen, juist op 't ogenblik dat
hij de geroofde zielen in de poel der verworpenen wil storten.
Wat nu 't instinkt van de patrijs aangaat in zake 't herkennen
van 'n moeder die ze nooit gekend heeft, iets wat 'n
Oedipus te pas zou gekomen zijn 1 't was al te mooi, om 't
niet te geloven en 't is verbazend hoe de Middeleewse mystieken en homieleten, vooral naar aanleiding van Vincent de
Beauvais en de door hem gebruikte Physiologus, het gegevene
hebben geëxploiteerd tot allerlei listigheden en verkeerdheden
bij dit dier. Komt er 'n mens in de nabijheid van z'n nest,
wordt er verteld, dan loopt het dier hem tegemoet, veinst
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zich kreupel of vleugellam, alsof 't licht te vangen ware en
lokt hem zo op 'n bedriegelike manier van 't nest vandaan.
En wat z'n slechtheid betreft, kinderdieverij is 't ergste noch
niet. Als de mannetjes onder mekaar om de wijfjes vechten,
dan worden de overwonnenen met voeten getreden en alsof
het wijfjes waren, tot de godvergeten zonde van Sodom
gedwongen ; zo sterk is hun ritsigheid, dat ze verblind 't
geslachtsonderscheid voorbijzien. Ook van de wijfjes is de
teellust zo buitensporig dat ze al ontvankelik blijken te zijn
van de lucht die van de mannetjes uitgaat. Iets van zulk een
buitengewone aard kon nooit in de haak zijn en alleen bij
schepsels voorkomen, die op de ene of andere manier met
de duivel .in betrekking stonden.
't Grootste ontuig bij de ouden al, was echter de draak;
van Herkules en Theseus af tot laat in de riddertijd toe ,
hebben helden en heiligen hun aureool verworven met het
bekampen van dit monster. Hoe 't beest er uitzag ? Dat hangt
er van af. In de heidense oudheid werd het gedacht als 'n
reusachtige gevleugelde slang ; het christelijk geloof maakte er'n
wezen van, zooals zelfs het antidiluviaans tijdperk er ons geen
heeft vertoond : kop en borst als van 'n roofdier, vlerken als
van 'n nachtvogel, geschubd als 'n hagedis, gestaart als 'n
slang. Alzo noch zoogdier, noch vogel, noch reptiel. Maar
juist die onbestemdheid in zake de herkomst van 't dier en
't doel van de schepping, gaf aan dit gedrochtelik wezen iets
bovenmatig gevaarliks. Vandaar dat hij. in de christelike symboliek en in de bestiarieën de verpersoonlikte duivel en 't
verpersoonlikte kwaad is. We weten 't, hij is niet het énige
zinnebeeld. Maar hij is toch bij uitstek de » viant", de »helse
drake", de antiquus hostis. Een grote rol speelt hij in de
westerse, vooral franse fabels en heiligenlevens. Z'n grootte is
afwisselend, al naar 't valt. Z'n bek is nu eens klein en rond,
ingericht tot zuigen, dan weer groot en vreselik als 'n vulkaankrater. Z'n staart is 'n arsenaal van aanvals- en verweermiddelen;
z'n verpestende adem is bezwangerd met gif; z'n angel doodt
zelfs bij de minste aanraking. Eeuwig wordt het door 'n
brandende dorst gekweld ; de vurige hitte van 't ziedende
-
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gifsap drijft het naar bronnen en spelonken, om lafenis te
zoeken in koelte en vocht. t )
Van die vreselike draak is blo onze natuurkundigen niets
meer overgebleven dan 'n diertje van 'n vinger lang ruim.
Net eender ging het met de basilisk, die met z'n blik alleen,
alle leven deed verstijven. Wat wij er van maken, is 'n vrij
onschuldige Amerikaanse boomhagedis. Sic transit .... Heel
wat anders was de basilisk uit de geschiedenis en uit de fabel.
De basilisk uit de geschiedenis is het dier, dat als 'n diadeem
het voorhoofd van bijna alle goden en koningen in de egyptiese
tempels en begraafplaatsen versiert en ook in de natuur voorkomt, t. w. de brilslang. De basilisk uit de fabel beschrijven
de Ouden als 'n in Afrika thuishorend dier, óók 'n slang ter
lengte van 'n voet, maar op de kop heeft hij 'n kam als 'n
kroontje ; vandaar de naam basiliskos d. i. koninkje. Maar
deze koning is 'n verschrikkelike tieran. Als hij maar fluit of
sist, vluchten alle andere slangen ; z'n blik vermoordt zelfs
z'n soortgenoten. Het gras om hem heen verdort van z'n
verpestende adem ; de vogels, die over hem heen vliegen,
vallen stervend uit de lucht. Geen roofdier waagt zich in
z'n nabijheid ; het zou z'n dood zijn ; alleen de wezel kan hem
weerstaan en overwinnen. Voor één dier is hij bang : de haan,
en als hij er een ziet, richt hij zich half op.— Zoals het
meer gaat, in de latere M. E. wijzigt zich de voorstelling.
Het dier krijgt vleugels en poten. Waarschijnlik heeft tot
deze metamorphoze de legende aanleiding gegeven, dat het
dier ontstond uit een ei (zonder dojer) dat door 'n haan
gelegd, en door padden in de mest uitgebroed werd. In elk
geval is het dier in de latere bestiarieën 'n soort haan geworden met 'n slangestaart, en 't is ook in dier voege, dat
hij in de architectoniese versieringen der Middeleeuwse kerken
wordt afgebeeld onder de voeten van de Verlosser, luidens de
i) Men verwarre met deze gewone draak niet de apocalyptiese, die z'n rol
speelt tegenover de aartsengel Michaël, en met z'n staart het derde deel van de
sterren naar omlaag slingert. Deze wordt in de miniaturen en in beeldwerk voorgesteld als 'n monster met zeven koppen, die óf te zamen aan de slangen herinneren,
óf afzonderlik aan verschillende dieren en ..... maagden.
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profeetsie in 't Psalmwoord : „op basilisken en otters zult gij
gaan."
En daarom deugden de otters ook niet. 't Komt er niet
op aan, of hij er onschadelik uitziet ; juist die beesten, die
van buiten zo glimmen, moesten van binnen venijnig wezen.
En had ook Johannes de Doper de Farizeeën geen adderen ottergebroed genoemd ? Kortom, zo 'n otterleven was vol
huichelarij, en feitelik was hij even gevaarlik als de adder.
Wat dan ook 't Psalmlied van de onrechtvaardige rechters
en de snode verdrukkers van 't volk gezegd had, n. 1. dat
ze zijn als de adder die z'n oor dichthoudt voor de stem van
de bezweerder, werd door de kerkvaders en de bestiarieënschrijvers trouw op de otter toegepast. 't Ene oor gevuld
met slijk, en 't andere dichtgestopt met de punt van de staart,
leek het de rijke, wie de zucht naar 't aardse goed het ene
oor, en z'n onboetvaardigheid het andere oor gesloten hielden
voor .... niet de toverspreuk van de bezweerder, maar de
overredende stem van 't Christendom. Even vervloekt was
de viper, óók 'n adder. Het wijfje van dit dier, dat door de
mond ontving, maakte in haar wellust door 'n vreselike beet
'n einde aan 't leven van 't mannetje (i) Maar de voldragen
dieren baanden zich met de tanden 'n uitweg door de buik
van hun moeder, zodat ook zij 't bestierf.
Zulk gebroed waren de Joden, mensen van ontucht in de
daad en de gedachte. Eerst vermoordden ze hun vader, d. i.
Christus, daarna hun moeder, d. i. de Kerk. Maar er is noch
iets wat de viper kenmerkt. Naakte mensen ontvlucht hij;
geklede valt hij aan. Iets wat noch aan de Paradijs-zonde
herinnert : zolang Adam naakt liep, had de duivel geen macht
over hem.
Maar was het in de Paradijs-geschiedenis niet de slang,
zal men vragen, wiens uiterlik de Satan als 't passendste
masker verkoos ? Zeker, Mozes had eenmaal de slang het
listigste van alle dieren genoemd, en dit stond zolang er de
,

i) In de „Physiologus" :... masculus effundit semen suutn in os feminae; haec
auteur nimia libidine commata virilia masculi morse abscidit, et moritur ille.
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wereld zou zijn, vast als 'n paal boven water. Jezus had in
z'n jongeren duivenonschuld en slangenlist verlangd. In de
M. E. gaf men de diealektiek, allegories voorgesteld, 'n slang
tot attribuut, 't zij in de hand, zo als op 'n glasschildering
te Chartres, of wel bij wijze van gordel, zoals in de kathedraal
te Auxerre. In 't kort, de slang was 't beeld van de dubbelzinnigheid en de list, en de diealektiek 'n wetenschap die
hoofdzakelik moest leren, hoe men de bedriegelike argumenten
van z'n tegenstander, d. i. de duivelskunsten en de verzoekingen
van 't ongeloof, het best verijdelen kon.
Maar wat men ook, en vooral, in aanmerking moet nemen,
is, de onvastheid in de voorstelling van een geheel en al in
de verbeelding bestaand wezen als de Satan. We zagen de
bok, de draak, de basilisk, de adder en de slang, en er
zijn noch meer te noemen, achtereenvolgens de helse
Macht voorstellen, en zelfs deze dieren, afzonderlik, zich wijzigen volgens de veranderde opvattingen van personen en
tijden. De slang van 't Paradijs, die Eva verleidde, wordt
nu eens, om haar bekorende macht te veraanschouweliken,
voorgesteld met het aangezicht van 'n maagd, dan weer, om
de gevolgen van Gods toorn te laten uitkomen, getekend als
'n adder op twee poten, die zo aanstonds, na' de vervloeking,
z'n poten verliest en op z'n buik gaat kruipen. Men wilde
leren, en gaf fout comme chez nous — het onderricht zo
aanschouwelik mogelik. Wat meer is : zodra die zelfde slang,
die als Satan het mensdom verdierf, in z'n werkelike of vermeende eigenschappen 'n les of 'n Leerstuk verklaren kon,
geen nood 1 Wat moest, dat moest, en de afgod der
Joden en de duivel der volken werd 'n leraar der Christenen ; 't spuwen van z'n venijn zelfs werd hem tot 'n ere
gerekend.
Zo wordt vooreerst verteld, dat de oude slang, als hij
zich verjongen wil, 4o dagen en nachten vast. Na verloop
van die tijd is de huid los. Kruipend door 'ii nauwe rotsspleet, stroopt hij z'n oud vel af en komt verjongd weer
te voorschijn. Leerzaam voorbeeld voor de mens, die door
vasten en kastijding z'n oude zonden aflegt, en in z'n
27
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nieuw gewaad de enge poort doorkomt, die voert tot het
eeuwige leven 1
Staat iemand de slang naar z'n leven, dan wikkelt hij z'n
staart om z'n kop, om met het prijsgeven van z'n lichaam
het voornaamste deel te beschermen. Zo ook moeten wij in
verzoeking met alle krachten ons hoofd beschermen, d. i. 't
geloof in Christus ; want Christus is aller mensen hoofd.
Wil de slang uit 'n bron water gaan drinken, dan spuwt
hij tevoren z'n gif uit. Alweer iets voor ons. Vóórdat we
ons gaan laven aan de Bron van 't Goddelik Woord, zullen
we 't gif der zonde uit ons hart verwijderen.
Een merkwaardig voorbeeld, hoe 'n zelfde dier tegelijkertijd
't beeld van Christus en van de Satan kan zijn, geeft de
leeuw. De omstandigheid, dat hij alle andere dieren de baas
is en zelf niet vervolgd wordt, maakte hem al vroeg tot de
koning der dieren, en is hij als zodanig Christus, wiens koninkrijk
óók geen einde neemt. Grootmoedig, heette het, verschoonde
hij de dieren, die zich voor hem ter aarde wierpen : Christus
ook is de boetvaardige en berouwvolle zondaars genadig.
Jacob had Juda met 'n jonge leeuw vergeleken ; aan de leeuw
uit deze stam — Christus was uit' Juda zou 't ook gelukken
het Boek met zeven zegelen te openen en zo werd de leeuw
ook 't zinrjebeeld van Christus als overwinnaar en wonderdoener. En ziedaar, een heidense sage had van de leeuwenwelp
verteld, dat het drie dagen na de geboorte zo goed als levenloos
bleef liggen en daarna door de adem en 't gebrul van de
leeuw plotseling ontwaakte en opsprong. Origenes en Augustinus
hadden hierin voor de mens 'n wedergeboorte gezien door de
doop . Maar eenvoudiger en treffender wist de »Physiologus"
deze drie dagen in verband te brengen met Jezus' dood en
opstanding . en de leeuw geschiedde de eer, 't symbool te
worden van de zegepraal over de Dood. Heel behendig wist
men noch 'n andere sage in christelike zin om te werken.
Naar men voorgaf kwispelde de leeuw z'n sporen onder 't
lopen met de staart weg, om aldus de vervolgers te ontkomen;
door die list was hij nochmaals Christus, die z'n Goddelik
wezen in 'n mensegestalte verborgen hield en hierdoor de
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Satan het spoor -bijster maakte. Zo ook had de leeuw, die
volgens oude natuurbeschrijvers ook in de slaap de ogen
openhield en ze kwispelstaartend liet fonkelen, bij de heidenen
de naam van symbool der waakzaamheid gekregen ; de Christenen duidden die naam op de Heiland, die met z'n menselik
deel gestorven, waakte, d. i. levend bleef in z'n Goddelike
helft, naar z'n eigen woorden in 't Hooglied : »ik slaap,
maar m'n hart waakt."
Maar desondanks, de leeuw bestond toch bij nader bekijkens
uit twee naturen. Bij al z'n edelmoedigheid kon hij toch nu
en dan bloeddorstige buien hebben, die 't volstrekt niet aanging
om met de Verlosser in betrekking te stellen. Bij nader bekijken
was 't aan 't beest ook wel te zien, dat het bij iets Goddeliks
toch ook iets duivels over zich had. Het voorlijf met de
geweldige, van trotse manen voorziene kop, gaf het ongetwij feld iets krachtig-schoons en majestueus. Kop en borst
zinspeelden dan ook op de hemelse en boven alle lijden verheven
Christus. Maar dan moest het achterlijf van 't dier toch minstens
zien op het ongoddelik en 't sterfelik, aan de vergankelikheid
onderworpen : deel van de mens Christus. Eigelik was 't eenvoudig genoeg wel te begrijpen : wat 'n dier voor goeds
had, moest op Christus wijzen ; het slechte op Satan. Zo was
't immers ook gezien door Petrus, toen hij van de Boze schreef:
»Hij gaat rond als 'n briesende leeuw, zoeken wie hij zou
mogen verslinden." En had niet, van de verslindende dieren,
de grootste muil, de leeuw ? Daarom waren de kaken van de
leeuw zo'n passend beeld voor de kaken der hel, zoals ook
de psalmdichter zingt, als hij God bidt, hem uit de muil van
de leeuw te verlossen. Maar toch bracht het sataniese in de
leeuw weer iets mee, dat men helemaal niet van zo'n geweldig
dier zou verwachten. Dezelfde leeuw, van wiens gebrul
alle dieren sidderen, is bang voor de haan, omdat deze
met z'n gekraai de dageraad aankondigt en de duistere
lagen van de Boze aan 't licht brengt. Men heeft het
gezien, schrijven sommige heilige mannen, dat 'n leeuw
op 't vertonen van 'n witte haan eensklaps verdween:
'n blijk van bevreesdheid, die van de spreek-woordelik
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geworden moed van de leeuw zo afweek, dat z'n demoniese natuur er duidelik in uit moest komen. Ook was
er 'n kwalike lucht aan z'n tanden ; dat rock naar de mutserd,
omdat de woorden van de ketters ook godslasterlik de zuivere
lucht van de kerkleer verpesten. Iets wat volmaakt klopte
met het woord in de Openbaring, dat de sprinkhanen, die uit
de walm van de afgrond naar de aarde opstegen, tanden
als die van 'n leeuw hadden. Alle ketterij toch was helledamp;
ze brengt 'n soort van wezens voort, die niet vliegen d. z.
die van 't schouwende leven, noch die gaan, d. z. die van 't
werkdadige leven, maar die als sprinkhanen sprongen maken,
zoals afvallige mensen en -dan met hun snode snuiten het
jonge groen van 't veld der genade kaalvreten . Verder heette
de leeuwin zich te buiten te gaan met luipaarden : alweer 'n
bewijs voor 't beeld van de zondige wereld en 't ontuchtige
Babylon. 't Spreekt van zelf, ze kan in hare goede hoedanigheden ook de Kerk en de Godstad Jeruzalem tieperen. In
Job nl. stond geschreven : » Geen felle leeuw is daarover heengegaan."
Kortom, de leeuw en de leeuwin blijken personen en zaken
boven, o,0 en onder de aarde voor te stellen. In de volledig
uitgewerkte scholastiese symboliek hadden die dieren een
twaalf-voudige betekenis : in de hel de duivel, de Antichrist
en de rovers ; op aarde de Kerk, de ziel en de machtigen;
in de hemel Christus, de rechtvaardigen en de evangelist
Markus, aan wie zoals bekend is, in de vier droomgestalten
van Ezechiël de leeuw als zinnebeeld wordt toegekend.
Wat van de leeuw gezegd is, geldt ook voor de panter,
ook wel luipaard, Aardel of los genoemd. Hosea had gezegd:
»ik ben voor de stam Ephraïm als 'n panter, en het huis van Juda
als 'n longe leeuw." De panter was dus ook Christus. En
dat kwam ook uit met de beschrijving van 't dier, zoals de
heidenen het al hadden bevonden : zachtaardig en schoon;
het had zijn gelijke niet op de wereld ; 't vel was rood, geel,
groen, grauw en zwart gevlekt, zo mooi ; was het van de
jacht verzadigd, dan sliep het drie dagen in z'n hol, stond dan
op en verhief 'n geweldige stem, die de hele natuur weer-
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kaatste ; uit z'n muil stroomde 'n liefelike geur, liefeliker noch
dan bloemen en specerijen ; de dieren snelden van alle kanten
toe en volgden hem overal. Alleen de draak verborg zich.
Zeer gemakkelik de lezer ziet hoe doorzichtig ze werd
was deze legende met enige overdrijving in verband met
Christus te brengen, en 't symbool op 't Bijbelwoord te enten.
Zacharia had van Christus' zachtmoedigheid getuigd in de
woorden : »Verheug u en juich, o Israël, uw koning komt
tot u, zachtmoedig »en genadig !" en de psalmist noemt hem
de schoonste onder de kinderen der mensen. Het bonte vel
betekende dan ook de veelvuldige deugden van de Heiland,
of wel, naar 'n andere uitlegging, de vele volken, joden,
heidenen en barbaren, die tot hem kwamen. Maar nu de
keerzijde. Een der heidense verhalen had kwaadaardig gezinspeeld op die lekkere geur van de panter, als zou die tot
lokaas dienen om onnozele dieren te verschalken. Als dat
waar was, dan betekende hij de duivel, of 'n zondaar met
allerlei verkeerdheden, getuige het bijbelwoord bij Jeremia,
luidende : » Kan 'n moor z'n huid veranderen, of 'n panter
z'n vlekken ?" En eenmaal in de degradasie, daalde hij wegens
z'n overeenkomst met het beest uit de AAocalyptus, zelfs af
tot het zinnebeeld van de Anti-christ.
Reiner dieren waren de slangenverdelgers, zoals de ibis;
in de hoogste graad was dus heilig ... het hert. Z'n haat
tegen de slangen was bij de oude natuurbeschrijvers en dichters
zo'n voldongen feit, dat de etymologen z'n naam in 't grieks
er van afleidden. Wat men dan ook telkens in de M.Ese
literatuur ontmoet, zijn stichtelike beschouwingen en zedepreken, waarin vooral te kennen wordt gegeven, hoe dit dier
met z'n adem de slang uit z'n hol weet te lokken en zo het
demonies gespuis weet te verdelgen. Natuurlik voerde het hert
die slangenoorlog tot heil van de mensen, (die er zelf geen
aanleg voor hadden,) en daarom was het dier zo goed als
heilig, ja werd het 'n zonde geacht er jacht op te maken
De Franse dominikaner Michel Menot ziet in een drijfjacht
het beeld van Christus' lijden. Voor hem was Christus het
twaalf-takkige hert, Judas de opperjachtmeester, de gerechts-
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dienaars de honden van de troep der wereldlike en geestelike
vorsten Hanna, Kajafas, Pilatus en Herodus. Geestelike vergelijkingen, waarmee de Middeleeuwen zijn opgepropt.
Dezelfde eer als het hert, genoot de minder bekende
hydrus of ydrus, de doodvijand van de krokodil. 't Is het dier
dat de ouden ichneumon noemden. Volgens hen, wentelde
het zich in 't slijk, om zich onkenbaar te maken en naderde
zo z'n prooi, die met de muil zo ver mogelijk open, zich tot
's levens veraangenaming liet kittelen door de snavel van de
kolibri (trochilus), welke door de bek van 't monster rondhuppelde, en hem op die manier liefkoosde. Maar eensklaps, als
de weerlicht zo snel, schiet de hydrus door z'n kaken naar
binnen, bijt het ingewand door, en doet z'n vijand sterven.
Dit verhaal nam de Physiologus ietwat gewijzigd over ; de
krokodil zou slapen en de aanvaller binnen sluipen ; ook
wordt er bijgevoegd, dat de hydrus na 't doorbijten van de
ingewanden, weer ongedeerd uit de buik van 't monster te
voorschijn komt. Zo werd het nieuwe verhaal 'n mooie aanleiding het dier te vergelijken met Christus. Immers, op
dezelfde wijze als de hydrus in de buik van de krokodil was
gegleden en levend te voorschijn gekomen, was de Heiland
ter helle gevaren, en had er na z'n overwinning op de helse
Machten de rechtvaardige zielen in triomf vandaan gevoerd.
De krokodil, die in deze rol van zelf met de duivel werd
vergeleken, was in z'n verchristelike betekenis noch op 'n
andere manier van z'n faam ontluisterd. Bij de egyptiese
priesters en in de volksmond heette het, dat het dier in de
feestweek van Apis geboorte hoegenaamd geen mensen aanviel en eerst op de achtste dag z'n oude wreedheid terugkreeg.
Het beest was dus in elk geval 'n voorbeeld van godsvrucht
geweest. En dat hield nu op. De slechte eigenschappen daarentegen kwamen des te meer aan 't licht, en misduidden noch
het goede, dat er in hem geweest was. Zo heette het, dat het
dier bij z'n lichte ontvankelikheid van z'n gemoed, de door
hem verslonden slachtoffers beweende. Welnu, dit wordt hem
noch nagegeven. Maar nu is de boetvaardige van voorheen,
de huichelaar van heden geworden, en noch altijd, ook bij
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de westerse volken, schreien op zijn voorbeeld zij die geveinsde

droefheid tonen, hun welbekende »krokodillentranen."

We zouden op deze manier noch meer, landdieren en vogels
kunnen bespreken, om niet eens te gewagen van zeemannetjes,
zeew^fjes en meer dergelijke dieren, waarmee de M. E. het
water bevolkten, en dogmatiek en moraal predikten. Doch
genoeg, om de metode en het karakter van de fabelachtige
en symboliese natuurbeschrijving dier tijden te laten zien. Men
mag echter dit zonderling mengsel van vooroordeel en christelik .wonder-geloof niet alleen aan de M. E. toeschrijven. De
fabelachtige natuurkennis was juist 'n erfenis van de Oudheid;
alleen de M. E. namen de onbewerkte stof zonder krietiek
over. Speciefiek middeleeuws is het mysties-zoölogies element,
als 'n eigenaardig blijk van de heerschappij van Christendom
over. de wetenschap. We merkten 't reeds op, dat voor de
stichters van 't Christendom het Boek der Natuur het éérste
deel was van de typiese Gods-openbaring aan de mensen.
Het tweede Boek was de heilige Schrift ; dit deel met de
eigelike en hogere inhoud maakte eerst het vorige Boek begrijpelik en helder. Zo ontstonden, door natuurstof en Bijbel
met elkaar in betrekking te brengen, en door de symboliese
verklaring van 't eerste deel op grond van het tweede, dat
daardoor hoger waarde kreeg, de »Physiologi," 'n krachtg
hulpmiddel voor de homilieën der ongeleerde geesteliken en
predikers, en in de nasieonale literaturen de vaste leiddraad
voor stichtelike huispreken en didaktiese berijmingen. Deze
literatuur was in de t 3e en i 4e eeuw zeer geliefd en algemeen verspreid, zo zelfs, dat er niet gemakkelik een voornaam ridderslot aan te wijzen zou geweest zijn, waarin niet
een of ander »Boek der dieren," liefst met afbeeldingen, ware
te vinden. Die boeken vielen natuurlik zo lang in de smaak,
als de christelik- of liever kerklik-didaktiese richting heerste.
De meer en meer veldwinnende zucht tot profaner wetenschap
zocht liever het onderhoudende dan het stichtelike. Men
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kwam er echter niet veel verder mee. Wel werd de symboliek op de achtergrond geschoven, maar 't fabelachige bleef,
en ging, uitgebreid met de voor en na opgenomen toevoegsels,
de latere gedrukte natuurbeschrijvingen in. Maar ook deze
mogen in hun wetenschappelike waarde niet hoger worden
aangeslagen dan de oudere bestiarieën, omdat ook zij zonder
krietiek uit bijgeloof en fantasie, hun inhoud putten. Men
liet zich op 't punt van de natuurwonderen bijna 'alles aanleunen, en 't was zelfs of de verbeeldingskracht toenam. In
de kosmogonieën werd de verklaring der wonderen de basis
van de wetenschap, en 't bovennatuurlike het wezenlike bestanddeel van 't leven. Een gewoon-weg ingrijpen van hemelse
en helse Machten in alle aardse aangelegenheden werd 'n
hoofdartiekel in 't geloof onzer vaderen. Er dreunde geen
donderslag, of 't geschiedde door 'n biezondere inmenging
van de Godheid ; geen stortbui verfriste de dampkring, of een
of andere heilige had z'n tussenkomst verleend. Gelukkig of
ongelukkig, bij elke gebeurtenis aan lichaam en ziel overkomen, zag men 'n glimlach op 't aanschijn van 'n engel,
of de grimassen van 'n dansende duivel.
Hoe kon 't ook anders 1 Geen verrekijker had nog de wereld
voor 't physies oog verruimd ; altijd noch dacht zich de geest
het heelal beperkt tot drie schijven, wier randen de benauwde
ruimte in één lijn afsloten. In 't centrum van 't bovenste
deel woonde God de Vader met z'n hemelse hofstoet, ingericht naar 't model van 'n aards koningshof. 't Onderste
deel, de hel, bewoonde Lucifer met z'n scharen. Daartussen,
op het deel dat wij aarde noemen, zwalkte de verantwoordelike mens, af hankelik van de wisselingen der vier elementen
en van de onverzetbare grenzen van tijd en eeuw. Daar,
tussen de Rijken van 't Goede en Boze, leed en streed hij,
onophoudelik heen- en weer getrokken door de afgezondenen
uit de beide kringen, wezens, die zich als gedachten zo snel,
overal konden verplaatsen, in alles zich konden verbergen.
Wat konden zulke scherp bewaakte, sterk beangste, beklemde mensen voor gebruik van hun oordeel maken ? De
grootste willekeur hield het bevangen, en wie zich veroor-
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loofde de wetten der natuur na te vorsen, zag zich bij iedere
schrede gestuit op toverij. Besloten tussen twee geweldige
overstelpende muren, was er voor de menselike geest geen
uitweg meer : van boven de druk van de ondoorgrondelike
Godswil, en uit de diepte het grijnzend dreigen van 't boze
Helse Verraad.
Dubbeldam, Maart, 1898.

UIT „DE NIEUWE TUIN"
DOOR

ALBERT VERWEY.

NACHT IN HET ALHAMBRA.
DE DICHTER.
Waar is de flonkring, waar 't geklater
Waarmee mijn straal de zon beklom ? —
Het diepst en reinst is 't donkre water
Dat slaapt in ondergrondsche kom.
De hooge gasten zijn verdwenen,
De schaduw is aan 't overlenen,
En in de hooge en blanke zaal
Gaat door de smalle en marmren goten
Het laatste water weggevloten
In stroompjes, kronkelend en schraal;
En is het fluistren, is het weenen
Zij ruischen, borlen - voor zich henen
In dunne en ongevormde taal.

UÍT „D£ NIEU WE TUI N ".409
Maar stom staat de fontein wier leeuwen
Met domme en leege monden geeuwen,
Waterloos —
En donker wordt het in de hoven —
De nachtehemel schijnt van boven -'t Gestarnte flonkert al een poos.
Doch door de deur waar tegen 't duister,
Bij vijver en bij taxishaag,
Accaciaas wieglen, rijst gefluister —
Een droeve groet, een vreemde vraag. —

DE STEM VAN HET ALHAMBRA.

Ik groet u, vreemdling. Zijn de dagen
Voorbij dat ge in de wereld zwierft?
Hadt ge er geen schatten voor 't vragen?
Voelde ge niet wat ge er dierft?

DE DICHTER.

Hoor ! door den nacht komt aangedreven
Van ver, 't droefgeestige gebrom
Van snaar waarlangs het teeder beven
Eens jongen minnaars opwaarts klom.

DE MINNAAR.

Reik mij , o liefste,
Uw maan-schijnige armen
Die mogen mij, armen,
Troostend zijn.
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UIT „DE NIEUWE TUIN".
Toon voor uw venster
't Gelaat als Selene —
Als ze, o mijn Eene,
Nacht dag doet zijn.
Hang uit uw venster
Uw hand als Aurora -'t Zal, o Lenora 1
Mijn daagraad zijn.
DE DICHTER.
't Is stil. De galm van jonge liefde
Stijgt stout en schuchtert daadlijk in.
Wat me ooit in 't wereldleven griefde
Was zulker vreugden aanbegin.
De liefde die begint met geven,
De droom die andren godlijk maakt,
Het hart dat arm staat nagebleven
Voor 't schoone uit eigen schoon ontslaakt;
Begeerte die van al 't bestaande
Alleen ziet wat ze zelf niet heeft:
Vrijmachtge dik voor beedlaar gaande
Een droef en vreugdloos leven leeft.
DE MINNAAR.
Eroos, Heerlijke 1
Wie, o Begeerlijke!
Kent u als wij 1
Wij zijn ons zelven niet:
Al wat ons ledig liet
Minnen we als gij.

UIT „DE NIEUWE TUIN ".
Schoonheid die onze niet,
Liefde die spijtig ziet,
Smeeken wij aan.
Schoonheid, vul ons,
Liefde, hul ons;
Naakt en ledig wij hier staan.
Zijn is verandren.
Maak ons tot andren,
Opdat wij zijn.
Ons is het werven zoet,
Ons ook het sterven zoet,
Ware ooit het derven zoet
Van liefde en pijn.
DE DICHTER.
Zijn zang klinkt boud. In al mijn aardsche dagen
Zong ik dien ook. Mij kon geen ding behagen
Dan wen 't mij lokte met langdurig plagen
En streelde met kortstondge vreugd.
Waar is het Eéne dat altijd verheugt?
Dat gaande onder de dingen van deze aarde,
Hun uiterlijk gelijkt in waarde,
Maar innerlijk het aardsche aan 't eeuwge paarde,
Een schoon zonder verganklijkheid ?
Geef antwoord, Stem die hier verscholen zijt.
DE STEM.
Zoek niet, stervling, in gedachten,
Koud van afgetrokkenheid,
Wat in 't leven u zal dagen
Als ge wijs en rijper zijt.
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UIT „DE NIEUWE TUIN".
Wil maar tot dien morgen wachten.
Maar niet vruchtloos zult ge vragen.
Ik toch geef u dit symbool:
Zie de steenen
Om u henen
Van dit vorstlijk kapitool.
Op de rotsen
Staan en trotsen
Torens meer dan rots gelijk.
Aardsche heiren
Drilden speren
Nooit op rustger rooverswijk.
Zoo ooit burcht in 't aardsche worstlen
Stond die meer van de aarde waar',
Geen als deez' haar puin deed korstlen,
Rijzig boven doodsgevaar.
En haar boomen en haar waatren
Ruischen, klaatren
Hoog omhoog en dalwaarts heen.
Door hun scheemring, door hun zoelte,
Waait een koelte:
Frisscher aardhof plantte er geen.
Maar treed nu de blijde zalen
In, die fijne verven malen
Als het licht geen edelsteen.
Zie het kantwerk van de bogen,
Zie het weefwerk om de togen:
Spinsel als om vrouwe-leên.
Zie, een dier is 't ? visch of vogel?
Parallel-figuur of kogel?
Wat is 't dat die teekning duidt ?
Beest van water, aard of lucht,
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Golf van water, lucht of zucht --Wat zwelt door die ranke lijnen?
Vormen schijnen en verdwijnen 't Aardsche, dat aan 't Eeuwge sluit.
Zie hoe Joezoef, wijze Kunstnaar,
Kreeg van Allah, grooten Gunstnaar
Hem wiens lof in steenen leeft
Gaaf het meenge te doen duren
In wiskunstige figuren 't Eene dat nooit einde heeft.
DE DICHTER.

De stem sprak waar. Geen teeken beeldt mij klaarder
Dan dit gebouw het Gaande en 't Eeuwige één.
De Meester is zijn eigen openbaarder
En die van al wat leeft meteen.
De Kunstnaar doet de Daad die 't meenge
Doordringe en tot een zijn vereenge
Dat aardsch toch onverganklijk scheen'....
DE MINNAAR.

Vaarwel, de morgen maakt den hemel geel.
Vaarwel, mijn lief. De nachtegaal
Heeft uit. Het veld wordt vaal.
De nacht had ál zijn deel.
Vaarwel, de zon
Schijnt op Alhambra's kruin.
De ladder aan 't balkon
Wacht naar den voet : de tuin
Geurt warm bedauwd.
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UIT „DE NIEUWE TUIN".
Vaarwel: de hemel blauwt.
Vaarwel: nog éens gekust.
Ik voel uw armen om mij heen.
Den langen dag blijf 'k zoo alleen.
Dan kom ik weer: mijn zoete lust:
Als de avond geurt en grauwt.

EEN BEGRAFENIS.
Studie
DOOR

L. VAN DEYSSEL.

In een kamertje, des avonds, terwijl de kleine lamp midden
op de tafel brandde, had zij mij reeds gezegd, -- en haar
zacht roze gelaat in angstige droefheid werd oneffen gelijk
muursteen, in haar oogen waren tranen, zoodat zij waren als
vensters met zwarte gordijnen in regentijd, en zij sprak zoo
fluistrend alsof haar stem uit een ver huis kwam, waar iets
plechtigs gebeurde dat hij toch zoo heel anders was geworden.
Dit was een droevig teeken. Zijn handen waren kleiner
en wit als heeren-handen. En hij was zoo zacht in zijn
manier en weende den geheelen dag, de ziekenzusters hadden
nooit een zooveel schreyen zien, men wist niet waarvandaan
hem al de tranen kwamen, hij was nu ook zoo teêr tot zijne
vrouw en zeide : » Kun je vandaag niet weêr ? ... Het zij
zoo ... Ik zie je wèl graag komen."

Hij was den laatsten dag toch zoo mooi om te zien geweest.
Roosvormige roode blos op zijne blanke wangen. En in zijn
licht-blauwe oogen een heel bizondere uitdrukking.
Ik ben er heen gegaan in een rijtuig, waarin alles zwart
was, het vloerkleed en de banken en de wanden.
Ik ben gekomen aan een huis, dat met zijn róze steenen
muren en glazen vensterdeuren in een zilverig wit daglicht
28
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stond. Vele menschen stonden dicht aan elkaar gedrukt aan
het hek, aan beide zijden.
Een man in het zwart gekleed en wiens hoofd met een
hoogen zwarten hoed gedekt was, heeft de deur van het
rijtuig geopend en langzaam vele met zilverborduursel versierde, met zwarte stof bekleedde, trappetreden voor mij neêrgespreid.
Een man met witten bef en zwarten steek op, en die ook
met frisch rood doormarmerde wangen had, groette met den
steek en opende mij zwijgend de glazen deur van het huis.
Ik ben binnengetreden en eerst gekomen door een vertrek, dat
geheel verlaten was ; toen ben ik trappetreden opgegaan en door
een tweede glazen deur plotseling gekomen in de doodekamer.
Het was een kleine kamer, waar vele zware donkere gestalten, de hoofden aan-gebogen, zwijgend stonden en een
enkele knielde ; v66r hen was een open ruimte ; aan de andere
zijde daarvan lag, zeer verlicht door kaarsen op zilveren
kandelaars, de doode recht ter neder. De wanden van dat,
waar de doode plat in ter neder lag, waren wit aan de zijden,
waarmede zij hem omgaven.
Hij was beeld-schoon, gekleed in wit rag-fijn, met smalle
witte krullen bezoomd, rein overkleed.
Hij zag er uit gelijk toen hij een jongling was, in dien
tijd toen hij het groote leven ging beginnen ; maar als een
jongeling, die rimpelloos schoon is in zijn slaap en heeft de
kleuren van een grooten lentedageraad.
Hij geleek van reine was, bestemd tot offerande, en de
opgestoken vingers zijner handen waren als onbewegelijke
kaarsen, waarlangs veel was reeds scheen gevloeid en die
met onzichtbare vlammen brandden.
Zijn twee kindren stonden daar. Zij hadden gladde, verweesde hoofden, blond van kleur. Zij schenen omgeven van
verlatenheid en stonden met hun kleurige gezichten aan de
zwarte muur der onbewegelijke schaar van vreemde mannen,
terwijl hun vader zoo bizonder mooi als zij hem nooit hadden
gezien en als een prachtig aangekleedde jonge kameraad

daar bij hen nederlag.
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Ik ben voorbijgegaan en door een donkerte in een ander
weer dagelichter vertrek gekomen, waar het zeer naauw en
klein was. Er waren verscheidene oude vrouwen, in zwarte
kleederen gekleed en wier oogen binnen de vuurroode randen
gevangen vogels leken achter gloeyend brandende vensterkozijnen. Een bijna blinde oude vrouw met laag afhangende
mat roze boven-oogleden schreed binnen, laag en log en
lichtlijk heen en weder wanklend, en scheen door te willen
gaan ofschoon het huis hier eindigde.
Een dorre jonge vrouw, met graauw gelaat, stond al-door
aan de deur en schreide zeer.
Er zijn zes lakeyen gekomen in zwarte liverei. Die hebben
van de j ongentj es den vreemden licht-kleurigen prins, die hun
vader nu was, weêr weg-genomen.
Als een verbazend en reus-achtig speelgoed hebben zij in
een zwarte doos, die wel nog grooter was dan de jongens,
met hun armen wijd uitgestrekt, reiken konden, en die met
zilvren schroeven zoo groot als een mansvinger was gesloten,
hem weg-gedragen, naar een prachtigen zwarten praalwagen,
die door met zwart fluweel bekleedde paarden werd getrokken,
met hooge zwarte pluimen op hun koppen.
Traag wankelde het zwarte glazige rijtuig, waarin wij zaten,
door de roze, zilver lichte en licht gouden straten, waar vele
menschen gingen en samen praatten en somtijds een staan
bleef en in het rijtuig keek.
Een man met droevig smeulende, diep in zijn hoofd teruggetrokken oogen, had mij gezegd dat het toch maar zoo gaauw
gebeurd was. Toen zwegen wij aldoor en zagen neder op de zacht
glansende zwarte dierenhuid, die roerloos neêrlag over ons.
De eene jonge knaap zat daar. Hij was zeer blank en
blond van haar, terwijl het om hem heen zoo zwart was.
De andere keek na eenigen tijd eens uit en fluisterde in
zich zelf over een vriendje : „Kijk, dat is Hendrik, die daar gaat",
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Wij waren in een kille zonlichtloze witte hal, waar krijtwitte ronde torens hoog opwaarts stonden om het dak te
schragen. Wij hoorden zware stappen dof sloffen over de
vloer. Toen stond er in het midden een dof zwart gevaarte,
waarnaar wij allen zagen.
Er kwam een man, met een zwarten barret schuin achter
op den kop, en in een wijd stijf zwart gewaad gekleed, uit
welks groote opening zijn maagre hals schuin naar voren
opkwam, zoodat hij een grooten vogel geleek die, rechtop
staande, snuffiend en morrend rondom het zwart gevaarte trad.

Maar nu betraden wij plotsling een lieflijken lentetuin.
Rondom de blonde knapen waar zij gingen was zonnig groen
en kleurge bloemen en gekweel van kleine vogels in de blauwe
en witte lucht.
Het groote zwarte, dat de mannen droegen, maar dat nu
zoo groot niet meer scheen, was laag tusschen ons allen in
en werd behoedzaam in den bruinen grond gelegd.
Het bleef daar, achter ons, alleen, terwijl wij allen langzaam
henen gingen.

Zij denkt er nu wel aan, dat als het 's nachts zeer donker
is, waar geene lichten branden, en de koude wind waait, hij
daar zeer stil ter neder ligt, in zwarte aarde, geheel alleen.

GEDICHTEN
DOOR

S. D. A. WARTENA.

EEN MEIKRANS VOOR VROUWTJE.
Zouden ze nu willen komen
De zoete, lieve woorden?
De teere, nooit gehoorde-en
Toch wel duidlijk vernomen
Zangklanken ? Zacht als de winden
Des avonds. Zal ik ze vinden?
Dan wind ik ze om den vinger
Dat ze worden als een slinger,
Een krans van geurende,
Van schitterend kleurende
Meië bloemen Dat allen roemen
Dien krans en de menschen
Zoo een mooien slinger zich wenschen.
En allen stillekens denken:
Of hij mij dien krans wilde schenken."

Als ik zoo had een slinger
Van geurende bloemen
Gewonden met mijn vinger,
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Dan zou ik noemen
Met zacht-innig fluisteren
Uw naam - tot gij zoudt luisteren.
Dan zoude ik drukken
Met stil, innig verrukken
om te wijden
Op uw hoofd
U tot Koninginne
Dien krans. U gebenedijde
In heilige minne.
U kronen dat gij als een heilge
Zoudt gaan door de donkre onveilge
Poorten, die zullen geven
Te gaan tot nieuw leven.
Dat uw smart gij zult dragen
Zonder droef-jamm'rend klagen
Als deden gemartelde vromen.
Wetend dat voor u ook zal komen
Na 't smartelijk lijden
Een verblijden.

0 dat ze nu wilden komen
De zoete, lieve woorden.
De klanken ongehoord en
Toch wel duidlijk vernomen.
Dat ik u,
liefdes gebenedijde,
Daarmee krone en wijde.

GEDICHTEN.

HERFSTWIND.
De najaarsstorm heeft al den bladerpronk
En bonten bloemtooi doen verdwijnen. Van
Het groot begin is dit het einde dan?
Van hemelgloedlicht was 't de laatste vonk,
Die, toen de blijde lente glanzend blonk,
Nog eenmaal opglom, doch nu niet meer kan ?
En ijdel is wat toen profetisch klonk:
»Gebroken voor altoos is winters ban"?

Hoe rijk was ik in U, mijn hooge God,
Die niet mijn God meer zijt ; Uw beeld viel stuk
Van zijn vergulden zetel, door een ruk
Van levens stormwind ; toen werd droef mijn lot;
Want dat heeft aan mijn ziel ontnomen wat
Eenmaal haar vreugde was, haar grootste schat.
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MIST.
Nu groezelt grauw de mist, de booze fee,
Die dicht haar grijzen nevelsluier weeft
Van ademdamp, die opstijgt uit de zee,
Benauwend d'ademtocht van al wat leeft.
In dofglanslooze mist wordt kleurloos mee
De bonte bloem, doch reuzenomvang heeft

De maagre popel, als een spook dat beeft,
Met klagend zuchten om een naamloos wee.

Zoo streek een kille weemoedsnevel neer
Op 't warme bloemenrijke land der ziel;
Toen was 't of al mijn schitterend, doch teer
Geluk op eenmaal verre van mij vlood;
Maar met spookachtig klagen overviel
Mijn smart mij, als een monster, reuzengroot.

STUDIËN UIT DE ANNALEN VAN TABARI
DOOR

G. VAN VLOTEN.

II. DE KAMEELSLAG (eerste gedeelte).
z. De bloedwraak.
De val van Othman was slechts schijnbaar een . triumph
geweest van de beide theocratische partijen, de Medgezellen
en de revolutionnairen op het autocratisch en wereldsch
principe der Omaiyaden.
In werkelijkheid werd den laatsten nu juist het wapen
gegeven dat hun de overwinning mogelijk maken zou : het
recht van bloedwraak op de moordenaars van den kalief.
De bloedwraak was een heidensche instelling, die Mohammed,
gewijzigd en verzacht, in den Islam overnam. Op den stam
van den gedoode rustte de plicht, diens dood op den moordenaar of zijn stamgenooten te wreken. Het gold voor eervol
zich dit recht niet voor zoengeld (dia) te laten af koopen.
Want bloed kan alleen gezoend worden door bloed.
De Islam had dit recht tot de familie van den vermoorde
teruggebracht en beperkt tot den persoon des moordenaars.
Qor. XVII, 3 5 : Doodt niet de ziel, die Allah verboden heeft
[te dooden] dan rechtvaardig 1 jk. Die onrechtvaardig is gedood
diens gemachtigden [bloedverwant] hebben wij recht gegeven
[hem te wreken] maar hij zij niet buitensporig in het dooden.
Aangenomen nu dat Othman onrechtvaardig was gedood,
dan was de vraag naar den bevoegden wreker niet moeilijk
te beantwoorden. Dit was Moawia, de stadhouder van Syrië,
na Othman het hoofd der familie Omaiya.
-
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De gebeurtenissen in Medina verschaften nu aan de Omaiyaden
vooreerst eene leuze : wraak voor Othman, en vervolgens een
partij : de Syriërs.
Want de Syriërs, reeds lang den Omaiyaden welgezind,
werden nu voor goed voor hunne zaak gewonnen.
Men kan zich thans nauwelijks meer ' de werking voorstellen van dit oud en voorvaderlijk Arabisch sentiment, de bloedwraak. In de groote moskee van Damascus, waar Moawia het
bebloede hemd van het slachtoffer aan den kansel had doen
ophangen, weeklaagden zestig duizend scheikhs der Arabieren
en zij zwoeren hunne vrouwen niet aan te roeren, voor zij
Othman's dood gewroken hadden op zijn moordenaars. i)
In dienst der opkomende autocratie was het Arabisch
heidendom herleefd.
2.

De gemeenschapspartij.

In de provinciën van welke de revolutie was uitgegaan,
stonden nu de geloovigen voor de keuze, óf de daad der
revolutionnairen ongestraft te laten en dus te wettigen, óf
haar af te keuren en met de Syriërs den dood der moordenaars te eischen.
In Egypte zoowel als in Babylonië vormt zich een reactionnaire partij, de Othmania, die tot het laatste overgaat. Wij
weten dat dit in Egypte juist de aanzienlijken waren 2),
waardoor het vermoeden versterkt wordt dat ook in dit gewest
de revolutie van de minder bevoorrechten was uitgegaan.
Daartegenover stond dat de revolutionnairen, voor zoover
zij naar hunne provincie terugkeerden, overal door hun stamgenooten werden ondersteund.
Een groot deel van de geloovigen in deze gewesten koos
voorloopig echter niet.
Hier constateeren wij het ontstaan eener vredelievende
tusschenpartij, die geneigd was de kwestie door onderlinge
i) Tab. 3090 v.
2) Tab. 3242, 6.
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schikking uit te maken. Naast de conservatieve theocratische
traditie, de revolutionnaire theocratische idee en de heidenschautocratische reactie ontwikkelt zich uit haar langzamerhand een
nieuw principe: de djamáa, de eenheid der geloovige gemeente.
Voor deze steeds grooter wordende groep, die wij met den
naam gemeenschapspartij zullen aanduiden, stond het bewaren
der eenheid boven de vraag, wier consequente oplossing noodzakelijk onder de moslims onherstelbare veeten stichten moest.
De gemeenschapspartij in de Euphraat-landen en Egypte
koos dus niet, maar wachtte af wat in Medina zou geschieden.
3. De verkiezing.
Over hetgeen na den moord in Medina voorviel, zijn onze
berichten zoo uiteenloopend, dat wij niet zonder aarzelen de
volgende lezing voorstellen.
Vijf dagen lang geschiedde niets. Nu de moord, »deze
groote revolutionnaire daad" i ), zooals het thans heette, bedreven
was, schrikten allen voor de gevolgen terug. De omstandigheden eischten echter dringend de benoeming van een nieuwen
kalief, en het schijnt dat Ali door de revolutionnairen, die den
toestand nog beheerschten, werd aangezocht het kalifaat te
aanvaarden. 2) Hij nam het aan onder voorwaarde, dat de
benoeming an malain, d. i. met de sanctie der Medgezellen,
zou plaats vinden, en dit schijnt ook geschied te zijn. 3)
Vrijwillig of onder den aandrang der revolutionnairen, huldigden de Medgezellen ; alleen een acht- à tiental hunner waren
daartoe met geen mogelijkheid te brengen. Het waren eenige
geloovigen de viel/Ze roche, die zagen dat het met het godsrijk
ten einde liep, en geen aandeel begeerden in het wisselend
spel van politieke en godsdienstige hartstochten, dat wij thans
zien aanbreken.
i) Hadha'l-hadath al-atzï,n Tab. 3 1 57, 5 i 3 166 2 7•
2) Dat ook Talha en Zobair het kalifaat aangeboden werd en dat zij weigerden
(Tab. 3073), is zeer onwaarschijnlijk. De meerderheid der Medgezellen, de
Egyptische revolutionnairen, en de hoofden der Kufensers en Basrensers waren
allen voor Ali.
3) Tab. 30 74, 1 7 v•, 3075, 7 v.v.
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Voor het , uiterlijk evenwel was de eenheid weer hersteld.
Zij was dit, sedert ook in de provincie de gemeenschapspartij
zich bij den nieuwen staat van zaken neerlegde en den eed
van trouw zwoer aan de stadhouders des kaliefen. i )
4. De Mohadjirs.
Intusschen bleef de vraag nog hangende, hoe men zich
te houden had tegenover de reactie in de provincie, in de
eerste plaats de Syriërs. Dezen hadden nl. den hun uit
Medina gezonden stadhouder aan de grenzen van hun gebied
afgewezen, en Moawia verklaarde van geen onderwerping te
willen weten voor aan zijn eisch, de straf der moordenaars,
was voldaan.
Deze vraag, wier beantwoording door den kalief en de
Medgezellen, de geloovigen met spanning verbeidden 2),
kwam ten slotte neer op het volgende : Of men, aan de fictie
van het godsrijk en de letter van den Qoran vasthoudend,
de revolutionnairen zou opofferen ; dan wel tot een oorlog besluiten, waarin, voor het eerst in den Islam, moslims tegenover moslims zouden staan.
Juist op dit punt echter liepen de belangen van den kalief
en de voornaamste Medgezellen uiteen. Voor de laatsten en
vooral voor de conservatieve Mohadjirs beteekende de theocratie de instandhouding hunner traditionneele prerogatieven.
Terwijl de meerderheid der Medgezellen, Ali's beslissing afwachtende, zich onzijdig hield, was den Mohadjirs de tegenwoordigheid der revolutionnairen in Medina een doorn ,in het oog.
Het is voor ons van belang te vernemen, dat een aantal Medgezellen alleen onder voorwaarde, dat men den Qoran zou handhaven, den kalief hadden willen huldigen 3) en dat na afloop
der ceremonie Talha, Zobair en een aantal andere Medgezellen
i) Tab. 3088, t, 8. In Kufa nam Abu Musaal-Aschari voor Ali de huldiging
af. Tab. 3089, I2; Jaqubi II, 208; Masudi IV, 296.
2) Tab. 3091, i6 v.v.
3) Tab. 3077, 12 v. ; 30 78, 5.

STUDIËN UIT DE ANNALEN VAN TABARI.

427

bij Ali kwamen en hem verzochten de strafwet des Qorans
op de moordenaars toe te passen r). Toen Ali - er op wees,
dat hem dit door de overmacht der revolutionnairen onmogelijk
was, vroegen zij verlof, in Babylonië troepen te verzamelen,
waarmede men de revolutionnairen zou verjagen. 2) Doch dit
weigerde de kalief, wiens houding in deze niet van dubbelzinnigheid is vrij te pleiten. 3)
De zaak was, dat Ali zich ook tegenover de revolutionnairen gebonden voelde.
5. Ali.
Naast de Omaiyaden had in den theocratischen staat nog
een tweede familie een eigenaardige plaats ingenomen.. Dit
waren de Banu Haschim (Haschimiten) die op geen andere
en geen mindere rechten dan hun verwandschap met den
profeet hunne aanspraken op het kalifaat grondden. Het
hoofd dezer familie was Ali, Mohammeds neef en gehuwd
met zijne dochter Fatima.
Daar de theocratie, in haar wezen democratisch, het legitimisme zoowel als de autocratie buitensloot, was bij de
kaliefenkeuze op Ali's vermeende rechten geen acht geslagen
en waren de Haschimiten meer of minder op den achtergrond
gedrongen. Maar toen onder Othman de rivalizeerende familie
Omaiya zich van de macht ging meester maken, staken
de Haschimiten het hoofd op en steunden de oproerige
beweging. Het is bekend dat de hervormer Abu Dharr tot
Ali in nauwe betrekking stond. 4) Toen kwam Aballa ibn
Saba met zijn theorie van Mohammed's terugkeer en Ali
als den aangewezen plaatsvervanger en hoezeer nu ook de
overlevering dit feit tracht te verduisteren, het schijnt vrij
zeker dat de aanhangers dezer theorie bij Ali meer dan gewone
i) Tab. 3080.
2) Tab. 3082, 2 v.v.
3) Vooral uit Tabari 3081 is duidelijk, hoe Ali beide partijen trachtte te vriend
te houden.
4) Z. Tab. 2858 vv. en vooral Masudi IV. 274,8.
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aanmoediging gevonden hadden. i) Juist de moordenaars van
Othman, de Egyptische Sabaiya, waren zijn fanatiekste aanhangers, ja vereerders, die hem als zijn schaduw volgden.
Hen opofferen aan de op gezag beluste Mohadjirs, zelfs
indien hij het gewild had, 2) kon hij niet.
In enkele feiten zou men zelfs een aanduiding kunnen
vinden dat Ali nog verder ging en aan de nieuwe gelijkheidsideeën een begin van uitvoering gaf 3). Daardoor was nu de
breuk met de Mohadjirs, of ten minste met de beide voornaamsten van dezen, Talha en Zobair, voltooid.
6. Talha en Zobair.
Talha en Zobair, de eerste de vrijgevigste, de tweede de
ridderlijkste man van zijn tijd genoemd, waren als Ali en
Moawia hoofden van groote familieverbanden, die, door den
Islam omhoog gestuwd, reeds lang op het kalifaat gehoopt
hadden.
Beiden hadden in de Euphraatlanden groote bezittingen en
konden op den steun van een deel der bevolking in deze
gewesten rekenen. Zoolang de oproerige stemming tegen de
Omaiyaden gericht was, hadden zij, of ten minste Talha, in
Basra, de revolutie gesteund, in de hoop met Othman's val
hun voordeel te doen. Door Ali's benoeming tot kalief zagen
zij voor altijd hun eerzuchtige verwachtingen te leur gesteld.
Niet zij, noch hunne zonen, maar de Haschimiten raapten de
vruchten der revolutie, die nu ook aan hun laatste prerogatieven
een einde maken ging. Dit was hun te veel. Het hoofd
vol wrok tegen den nieuwen staat van zaken, vroegen en
kregen zij verlof voor een heilige-bezoekstocht (oorra) naar
Mekka te gaan.
i) Tab. 2965, 4 vv. ; 2969, 3 vv. ; 3079, 16-17 (Deze plaats is wellicht opzettelijk verminkt.)
2) Soms hield hij zich zoo z. Tab. 308, 15 vv.
3) 3081, I vv. (Qoraisch zijn hier zoowel Amaiyaden als Mohadjirs.) Masudi
IV, 296. (Hij ontnam een aantal Medinensers de goederen, die Othman hun had
toegestaan en verdeelde het geld uit de schatkist gel keli k).
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Thans eindelijk gaf Ali aan den aandrang der revolutionnairen en waarschijnlijk ook aan zijn inwendigen wensch
gehoor en besloot tot den oorlog met de Syriërs. i) En
reeds was hij bezig uit de Medinensers een leger samen te
stellen, toen een plotseling bericht uit Mekka alle gemaakte
plannen weer omver werpen kwam.
Talha, Zobair en de Moeder-der-geloovigen Ayischa, hadden zich bij de reactie aangesloten en waren op weg naar
het Babylonische Basra.
7. Ayischa.
Zij die weten hoe de moslims er aan hechtten ook in de
intiemste handelingen van het dagelijksch leven het voorbeeld
van den profeet te volgen, zullen het aanzien beseffen waarin
na Mohammeds dood zijne weduwen kwamen te staan 2 ). Immers over het huiselijk leven van den profeet waren alleen
bij haar afdoende inlichtingen te bekomen. Beteekenisvol in
dit opzicht was de naam Moeders-der-geloovigen haar door
de moslims toegekend. In dien naam lag eenigszins opgesloten dat zij voor het huiselijk leven de traditie des profeten
bewaarden, zooals de Medgezellen voor het openbare leven.
Nu was van al zijn vrouwen geene den profeet dierbaarder geweest dan Ayischa, de dochter van zijn trouwen
vriend Abu Bekr. Zij moet behalve haar schoonheid,
waarvan hoog wordt opgegeven, ook nog een aantal andere
eigenschappen bezeten hebben, die het voor liefde zoo
ontvankelijk gemoed van den Godsgezant altijd weer aan
haar boeiden. Wat hierboven van de waardeering van
Mohammeds weduwen door de geloovigen gezegd is, geldt
dus bovenal van haar. Ayischa was de Moeder der geloovigen bij uitstek.
Er was slechts eene zaak, die een schaduw had kunnen
werpen op den luister, welke de Moeder der geloovigen omgaf.
i) Tab. 3092.
Mohammed had gedurende zijn profetische loopbaan i5 vrouwen gehuwd,
waarvan hij er 9 als weduwe achterliet.
2)
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8. De halsketting.

Ayischa, terwijl zij den profeet op een zijner krijgstochten
vergezelde, miste haar halsketting op een oogenblik dat zich
de karavaan gereed maakte op te breken. Het was een kostbaar
snoer met kralen van den zeldzamen Tzafari-schelp. Terwijl
zij bezig was het verloren kleinood te zoeken, werd de gesloten palankijn, waarin men haar reeds gezeten waande, op
een kameel getild, en Ayischa vond, naar het kampement
teruggekeerd, de karavaan vertrokken. De jeugdige ^afwán
ibn Moattal, die in 't zelfde geval verkeerde, bood haar hoffelijk zijn rijdier aan en zij bereikte met haar medgezel eerst
tegen zonsondergang het vooruitgetrokken leger.
Hetzij nu dit voorval zich toedroeg als hierboven is beschreven, of dat de zaak een minder onschuldig karakter
had, de kwade tongen kwamen in beweging en de profeet
verloor het vertrouwen in de meestgeliefde zijner echtgenooten.
Eene openbaring, welke Mohammed kort daarop gewerd,
redde op schitterende, wijze de eer van Ayischa. Maar de
trotsche dochter van Abu Bekr vergaf het Ali niet, dat hij,
door Mohammed over het geval geraadpleegd, met deze
woorden zijn twijfel aan haar onschuld te kennen gaf: »Er
zijn nog vele andere vrouwen, Gezant van Allah."
Van dit oogenblik af, zegt een tijdgenoot, zeide zij van
Ali nooit iets goeds meer als zij het laten kon. i )
Terwijl haar broeder Mohammed tot Ali's vurigste volgelingen behoorde, maakte de geschiedenis van de halsketting
het voor Ayischa onmogelijk zich bij Ali aan te sluiten.
Te Mekka het einde der revolutie afwachtende, rekende
zij er op dat Othman zou afdanken en dan óf Talha af Zobair,
beiden aan haar verzwagerd en de eerste als zij tot de familie Taim behoorende, hem zou zijn opgevolgd. Haar woéde,
toen zij den moord en Ali's daarop gevolgde huldiging
vernam, kende geen palen. Deze hartstochtelijke vrouw, die
i) Muller, Gesch. des Islams im Morgen. und Abendland, I, 312.
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vroeger de oproerige stemming tegen den kalief had aàngewakkerd, vindt ' thans geen woorden genoeg om Othman's
moordenaars te brandmerken. Tegen de Kaaba leunende en
voor de bijeengestroomde Mekkanen haar sluier oplichtende,
betoogt zij dat Othman, zoo hij ooit schuldig was, thans als
puur goud van zonde is gelouterd en dat één vinger van
hem meer is dan het aardoppervlak gevuld van zijn moordenaars, welke te verdelgen thans der geloovigen eerste plicht
moet zijn. i)
9. De verbondenen.
Wij kennen de motieven reeds die Talha en Zobair er toe
moesten leiden aan de roepstem van de Moeder-der-geloovigen
gehoor te geven. Wij vermelden nog slechts dat behalve deze
beiden en de uit Medina gevluchte Omaiyaden, nog twee andere
personen van gezag en invloed zich bij haar aansloten, de afgezette
stadhouders van Jemen en Basra, Abdalla ibn Amir en Yala
ibn Monya. Deze allen verbonden zich nu onder de leuze:
wraak voor Othman en besloten, van Talha's en Zobair's
invloed in de Euphraatlanden gebruik makend, bij de Basrensers steun te zoeken. In het geheel telde de troep die
door Yala (die de kas van zijn gouvernement met zich voerde
en buitendien een der rijkste Medgezellen was) van 600
kameelen en 40,000 denariën werd voorzien, ongeveer 300
man welke spoedig tot 3000 aangroeiden. 2)
Aan Ayischa werd door Yala een prachtig rijkameel aangeboden, Askar, welks waarde op 8o gouden denariën werd
geschat.
Het mocht voor den goeden afloop dezer onderneming van
kwade voorbeduiding heeten dat Talha en Zobair aanstonds
twist er over begonnen wie in het Gebed zou voorgaan.
Niemand ontveinsde zich dat zij eigenlijk het kalifaat begeerden.
i) Tab. 3097.
2) Tab. 3103.
29
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Ook de zuiver persoonlijke beweegredenen van de Moeder
der geloovigen waren voor velen geen geheim. Tot Ayischa
zeide bij het heengaan Ibn Omm Kiláb : »Waarom zegt gij
nu dat Othman's dood een misdaad is. Bij Allah, de eerste
die hem heeft doen kantelen waart gij. Gij zeidet: doodt den
langbaard, hij is een ongeloovige
»Bij u was de aanvang, van u kwam de ramp,
De wind kwam van u en de regen met-al,
En gij hebt bevolen om Othman te dooden
En ik zeg: die hem doodde is hij die 't beval."
I)

Tab. 3112.

i)

DE ZAAK DER GEBROEDERS HOGERHUIS
DOOR

F. VAN DER GOES.

I.
KRITIEK VAN JUSTITIE.
Onze landgenooten kunnen niet gezegd worden onverschillig
te blijven voor rechterlijke dwalingen, of erger, rechterlijke wandaden. Toen voor een paar jaar een troep avontuurlijke militairen en industrieelen de grenzen der stamverwante republiek in Zuid-Afrika gewapenderhand binnen viel,
en over sommige aanleggers vervolgens te Londen een gericht
werd gehouden, dat het tweede bedrijf scheen van de onwaarschijnlijke komedie aan de Kaap ingeleid ; toen ontbrak het
in geen van onze representatieve organen aan scherpe klachten
over de rechters in Engeland.
Eveneens verneemt men met verontwaardiging de talrijke
en strenge vonnissen geveld wegens majessteitschennis, sedert
de verandering in de bestuursrichting na het aftreden van
den betrekkelijk vrijzinnigen Duitschen rijkskanselier Caprivi.
Niet alleen de vonnissen, maar het stelsel van spionnage en
achterklap, waarmee overtredingen van deze soort worden
aangebracht en geïnstrueerd. De oogendienerij, de lage zucht
naar onderscheiding en promotie, de afwezigheid van voorname eigenschappen welke ons eerbied inboezemen voor
de rechters in Duitschland.
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Van de geestdrift hier te lande voor de minderheid en
haren leider, Emile Zola, die tegen de groote massa en hare
vertegenwoordigers, de generaals, de justitie, (dragers van het
geweld waarop een ongeruste bourgeoisie haar laatste hoop heeft
gevestigd) in de zaak-Dreyfus partij had gekozen ; van deze
geestdrift behoeft nauwelijks te worden gesproken. Inderdaad
is zij alleen te bedwingen, of althans in hare feitelijke uitwerkselen te beperken geweest, door de macht van een ander
sentiment, genaamd het nationale belang. Het belang zonder
meer, zou, mogen wij onderstellen, niet voldoende zijn geweest
om de vervoering, welke telegrammen, brieven en kaartjes
ten offer 'dracht, te matigen. 'Hooge en achtenswaardige inspiratiën werden met eenige onstuimigheid opgevolgd. Banden van
ideëelen aard, niet zonder roekeloosheid verbroken. De Alliance
francaise wilde, in hare Hollandsche afdeeling, geen alliance
francaise meer zijn. Onder de Hollandsche leden van het Eerelegioen, * rees twijfel of het een eer mocht blijven heeten tot
dit legioen te behooren. Echter, toen hier en daar een ingezetene, bij wien de hartstocht voor recht den zin voor juiste
onderscheidingen (wij willen hopen, tijdelijk) had verstoord,
platweg voorstelde de officieele kommissie voor de Parijsche
wereldtentoonstelling van i goo te doen ontbinden en van alle
deelneming aan de internationale samenkomst in de hoofdstad
van Frankrijk af te zien, toen begon het voor het meer
bezadigde deel onzer goede burgerij tijd te worden om uit
te scheiden. Zij verliet dan al spoedig de ongewone banen
van een belangelooze verheffing des geestes, om terug te
keeren tot het haar beter bekende terrein van een geoorloofd
winstbejag. Het rechtsbewustzijn behoort tot onze ideëele
goederen, zoo ook de eerbied voor de moedige verdedigers van
het recht. Doch ter expositie van i goo worden niet zij, maar de
materieele produkten van Nederlandsche openbare vlijt verwacht ; de kaas, de likeuren, de jenever, de margarine. Wij
zullen wel doen door niet te koop te loopen met ons geestelijk
bezit. Wij weten te onderscheiden en zoeken alleen afnemers
voor het andere. Zoo behouden wij onze deugd en slijten onze
waren. Het handelsinstinkt weet op een haar te zeggen waar
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de sentimentaliteit eindigt en het gebied begint van de zaken.
De Fransche regeering, minder kiesch in het bepalen, verwarde
op een oogenblik het spel der edele neigingen met den ernst
van alledaagsche bezigheden. Ter wille van den ijver bij het
eerste betoond, verdierf zij zekeren Hollandschen journalist
het genot van het andere ; en deze, die kritiek wilde uitoefenen maar niet de in zijne kringen gebruikelijke antikritiek
verduren, moest ondervinden dat met een goede zaak in den
onstoffelijken zin des woords, somtijds slechte zaken gemaakt
worden, stoffelijk.
En de koningin-regentesse van het Rijk heeft ongetwijfeld
gehandeld in den geest van de meerderheid harer onderdanen,
toen zij met zoo zeer vorstelijke als vrouwelijke fijngevoeligheid,
een der leden van het rechtsverkrachtende gouvernement het
eeremetaal onzer nationale orde op de borst hechtte. Zoo
blijven de officieele en tevens de handelsbetrekkingen wat zij
waren, en kunnen wij intusschen voortgaan met onze hoogere
gevoelens te bevestigen door te schimpen op de rechters
in Frankrijk.
Thans, nu geen buitenlandsche gebeurtenissen de aandacht
bezighouden ; gelijk voor eenigen tijd het proces-Zola deed
juist terwijl bij ons een protest tegen een vonnis van Rechtbank
en Hof te Leeuwarden openbaar werd, zoodat onze kourantiers
hoogstens even konden verzekeren dat dit geval met het andere
geval niets te maken had (een onbetwistbare waarheid), willen
wij trachten de lezers van dit tijdschrift te onderhouden over
deze zaak, de zaak HOGERHUIS, welke dus, ditmaal, zal betreffen de rechters in Nederland.
Voor ons, namelijk, heeft de fiktie van de onschendbaarheid
van het rechterlijk gewijsde geen kracht. Onze wetenschappelijke gronden kunnen wij laten rusten. Wij beroepen ons nu
alleen op den kritischen zin van het grootere publiek, dat
zonder eenige terughouding de uitspraken en het geheele
ambtelijk optreden beoordeelt van rechterlijke kolleges buiten
onze grenzen. Of zouden wij deze andere fiktie hebben te
eerbiedigen, dat daarbinnen de ambtenaren van justitie noodzakelijk geleerder, bekwamer, edelmoediger waren?
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II.
VOORWERP VAN KRITIEK. SCHULD ; WETTELIJK, NIET OVERTUIGEND BEWEZEN.
Aan de wettigheid van het vonnis waarbij de drie broeders
Hogerhuis tot twaalf, elf en zes jaren gevangenisstraf veroordeeld zijn, wordt door ons niet getwijfeld. De grief is,
dat aan de bepalingen van de toepasselijke artikelen in het
wetboek is voldaan, maar niet aan de eischen van de rechtvaardigheid. De bewijzen voor de schuld van de broeders zijn
geleverd op de uiterlijke manier door de wet gevorderd,
maar bevatten niet de innerlijke waarde verlangd door de
billijkheid.
Al het volgende zal ten doel hebben dit gevoelen aannemelijk te maken. Anders dan een persoonlijk gevoelen kan
het uit den aard der zaak niet zijn. Het betoog van eenige
onwettigheid in proces of uitspraak ware beter aan juristen
overgelaten. In dit geval staat vast de juridische hoofdzaak,
dat alleen van wettige bewijsmiddelen is gebruik gemaakt.
Daarentegen zijn wij van meening, en dit moet ook ter beoordeeling aan niet-juristen vrij staan, dat de rechter in de
wettig geleverde bewijzen een »kracht van bewijs" heeft gevonden, de waardeering waarvan de wet noodzakelijk aan
»de bescheidenheid des rechters" overlaat, welke zij niet
bezitten. Zonder dat wij daarmeê willen zeggen dat het andere
op deze stof toepasselijke artikel geschonden zou zijn, volgens
welk de rechter geenerlei bewijsmiddelen tot veroordeeling zal
aanwenden dat hem van de schuld des beklaagden niet »volkomen overtuigt." Het ontbreekt aan alle bewijs dat tegen
hunne overtuiging door de betrokken ambtenaren is gehandeld.
Wij, echter, onderzoeken de »kracht van bewijs", den
grondslag van hunne overtuiging. De innerlijke zwakheid van
het bewijs is voor ons de grond, waarop wij de waarde van
de overtuiging in twijfel trekken. Wij betreuren dat eene
overtuiging van schuld aan deze bewijsmiddelen is ontleend.
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Wij keuren het af, dat personen, in wier handen een schier
onbeperkte beschikking over het wel en wee van medeburgers
is gelegd, eene overtuiging ten nadeele van anderen vestigen
op bewijzen, welke naar onze meening volstrekt waardeloos
zijn, volgens de letter niet, maar volgens den geest van de
wet die geene onschuldigen met hare straf wil treffen.
Het vonnis van het Leeuwarder Gerechtshof noemt zes
getuigen. In de vierde, vijfde en zesde plaats : een voorbijganger die omstreeks de plaats van het misdrijf drie mannen
heeft aangetroffen maar geen hunner kende of herkende ; en
verder twee doktoren, alleen over de verwonding gehoord van
een der andere getuigen. Deze andere getuige, Sieds Dansma,
heeft met de in de eerste en tweede plaats genoemde getuigen
Gatze Haitsma en Iemkje Dansma, de voor de veroordeelden
bezwarende verklaringen afgelegd. Deze verklaringen zijn de
eenige wettige bewijzen. Er is overigens ten laste der
beklaagden van niets sprake, noch schriftelijke bescheiden, noch
andere aanwijzigingen hoegenaamd. Wettelijk niet vereischt,
mogen we bij de afwezigheid van andere bewijzen verlangen,
dat in dit geval de inwendige kracht van de getuigenverklaringen zich voldoende doe gelden, om, behalve voor de wet,
ook voor de billijkheid andere bewijzen overbodig te maken.
Bij het vellen van het vonnis had men de aannemelijkheid
van de getuigenissen aan een scherper kritiek moeten onderwerpen, dan blijkens de motiveering gebeurd is. Onzerzijds,
bij het beoordeelen van het vonnis, zal de aannemelijkheid
van de getuigenissen de hoofdzaak moeten zijn ; ons onderzoek betreft derhalve de waarde van hetgeen door de drie
genoemde hoofdgetuigen is verklaard.
Ons onderzoek betreft, buiten den inhoud van de verklaringen en de wijze waarop ze zijn uitgebracht, nog een ander
punt. Namelijk, het materiaal, officieel en niet officieel verzameld in zake de beschuldiging van hetzelfde misdrijf, openbaar
geworden tegen drie andere personen. Het voorwerp van
kritiek is tweeledig ; het vonnis van het Gerechtshof en
de houding van de justitie tegenover de laatstbedoelden.
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III.
DE STRAFBARE FEITEN. Loop VAN HET PROCES. AANKLACHT
WEGENS MEINEED TEGEN DEN HOOFDGETUIGE.

Gatze Haitsma, een bejaard man, woonde op den avond
van 5 December 1 895 in een hem toebehoorend huisje onder
Britsum (Friesland) met zijne twee-en-twintig-jarige huishoudster
Iemkje Dansma. Zij hadden bij zich Sieds Dansma, haar broer,
schippersknecht, die, op verzoek van Haitsma, dien nacht in
hunne woning zou blijven doorbrengen. Ongeveer negen uur
naar bed gegaan, werd ruim elf uur het drietal gewekt door
het geraas van vallende glasscherven. De luiken van een
der beide vensters van de kamer waren open, en door het
verbroken venster kwam een in het wit gekleed man naar binnen
die op Haitsma aanviel en hem met de woorden : het is
mij voor den bliksem om je geld te doen, bij de keel greep.
Een tweede inbreker moet zijn gevolgd, zonder dat uit , de
verklaringen blijkt op welke wijze of het juiste oogenblik.
Sieds Dansma nam het eerst deel aan den strijd door
Haitsma te ontzetten, die door den eersten roover op den
grond was geworpen en half gewurgd werd. Hij sleurde hem
van den ouden man af, en van den aanvaller vernemen wij
alleen nog dat hij de huishoudster Iemkje, die om hulp roepende wilde vluchten, door stompen en slagen trachtte terug
te houden. Op het oogenblik dat Sieds hem van Haitsma
wegtrok, loste de tweede inbreker een revolverschot op den
schipper, dat schampte in den nek. Nu wierp zich Sieds op
hem, en slingerde na een korte worsteling zijn man achterover
door het reeds genoemde venster. Intusschen had Haitsma
zijne dienstbode helpen bevrijden, en Iemkje liep naar de
huisdeur die zij half opende maar onmiddellijk weer wilde
sluiten, toen zij een derden persoon voor zich zag staan, die
op zijn beurt naar binnen trachtte te dringen. Met behulp
van Haitsma gelukte het de deur dicht te krijgen. Intusschen
hadden de beide anderen zich verwijderd ; doch vóór Dansma
zijn tegenstander naar buiten had geworpen, had de eerste
zijn arm door het raam gestoken en Dansma met een pistool-
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schot in de rechterdij een bloedende wond toegebracht.
Nu waren de inbrekers verdwenen ; en de aangevallenen, toen
zij in den helderen nacht buiten traden, zagen op een afstand
van ongeveer 75 meter een drietal mannen loopen in de
richting van het nabijgelegen Beetgum, op wie Sieds Jansma
zijn inmiddels geladen geweer afschoot, maar die hij wegens
zijn kwetsuren niet verder kon vervolgen.
Wie waren de drie gedeeltelijk vermomde mannen Den
3 Juni 1896 stonden voor de arrondissementsrechtbank te
Leeuwarden de broeders Wiebren, Marten en Keimpe Hogerhuis, beschuldigd van de feiten, bedreven in den nacht van
den vorigen 5 December in de woning van Gatze Haitsma.
De drie getuigen van het gebeurde gaven inlichtingen waaraan,
met weglating van het tot recht begrip der zaak niet noodzakelijke, de hier meegedeelde voorstelling is ontleend. Op
hunne verklaringen afgaande, verklaringen volgens welke door
getuigen de broeders Hogerhuis als de daders zijn herkend,
heeft de rechtbank den 17 Juni Wiebren, Marten en Keimpe
veroordeeld tot de reeds genoemde straffen. Wiebren tot T 2
jaren als de hoofddader, de eerste inbreker ; Marten tot i i,
de tweede ; en Keimpe tot 6, als de man wiens poging
om door de huisdeur binnen te dringen, door Haitsma en
Ienkje zijn belet.
Zoowel de veroordeelden als het openbaar ministerie gingen
in hooger beroep. Voor het gerechtshof diende de zaak
23 Juli. De uitspraak werd bepaald op 5 Augustus. Wegens
een informaliteit, het hooren buiten eede van twee getuigen,
de geneesheeren die Sieds Jansma hebben behandeld, en dus
met aanwending van een onwettig bewijsmiddel (zoo heeft
ook hier de geschiedenis voor een bespotting van haar eigen
verloop gezorgd : nauwgezetheid in het herzien van het wettelijk karakter eener uitspraak welke innerlijk zoo weinig
overtuigend is) wegens deze informaliteit vernietigde het
Hof het vonnis van de Rechtbank en wees een nieuw arrest,
waarbij dezelfde beklaagden veroordeeld werden tot dezelfde
straffen. Dit arrest is het dat wij te beoordeelen hebben.
Wij zeiden reeds dat het, wat de feiten aangaat, uitsluitend
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berust op de getuigenissen van Haitsma en Sieds en Iemkje
Dansma.
Inmiddels was, voor het eerst door redaktie en inzenders van
het te Leeuwarden radikale verschijnende Friesche Volksblad, de
kritiek van het vonnis van de Rechtbank steeds dringender geworden. De twee hoofdzaken welke ook nu het onderwerp van
dit artikel uitmaken, eenerzijds de onvertrouwbaarheid van de
getuigenverklaringen, anderzijds de omstandigheden ten nadeele
van drie mannen die rechtstreeks en zijdelings van het misdrijf
werden beticht, dat de Hogerhuizen op dit oogenblik al twee
en een half jaar in eene gevangenis boeten ; de twijfel, in één
woord, aan de juistheid van het arrest, reeds ten gunste van
de Hogerhuizen na hunne eerste veroordeeling uitgesproken,
breidde spoedig zich uit in den omtrek van de plaats van het
gebeurde, daarna in wijderen kring, bereikte eindelijk de
Tweede Kamer.
Het is voor ons doel niet noodig uitvoerig te spreken over
deze agitatie. Wij gaan over tot haar indirekt gevolg, de
aanklacht wegens meineed tegen Gatze Haitzma, den eersten
getuige à charge.
Die aanklacht, ingesteld door de moeder en zuster van de
gevangenen, en, naar de mededeelingen van Mr. P. J. Troelstra
in de Kamer, door hem opgemaakt, had ten doel de vervolging van Haitzma, om gelegenheid te vinden de onwaarheid
van zijne verklaringen (welke die van de beide andere getuigen
beheerschen) gerechtelijk vast te stellen. Rechtsingang tegen
Haitsma verleend zou dit dubbele uitvloeisel hebben : dat de
onschuldig veroordeelden voorloopig op vrije voeten kwamen;
dat al het voor de Hogerhuizen gunstige materiaal in rechten
zou blijken en, langs dien weg ter algemeene kennis gekomen,
door pressie van de openbare meening, zoo niet door rechterlijke uitspraak, zou te weeg brengen dat de voorloopige invrijheidsstelling bij wijze van koninklijke gratie veranderde in
een definitieve.
Lang heeft het geduurd eer de justitie tot eenig nieuw
onderzoek van de zaak bereid was. Het relaas van de pogingen
bij onderscheidene autoriteiten aangewend, om door een nieuwe
-
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behandeling nieuwe gegevens publiek te maken, zou hier te
veel plaats nemen. Brieven zijn gericht tot lagere en hoogere
ambtenaren, schriftelijke en mondelinge mededeelingen gedaan
aan den minister.
Over één geval een paar woorden. Waarom is de klacht
van een der door Troelstra en anderen beschuldigden zonder
gevolg gebleven ? Omdat de betichting van inbraak met poging
tot diefstal, wellicht zelfs met poging tot doodslag, niet geacht
werd »het oogmerk te hebben de eer of den goeden naam
van requestranten aan te rangen" -- beschikking van de
rechtbank te Leeuwarden van ` 17 Juni 1897. »Geen wonder
dat zelfs een niet-socialistisch Kamerlid, de Heer Harte, den
minister uitnoodigde hem te antwoorden op zijn vraag of
Z. E. aan deze beslissing een algemeen karakter meende te
moeten toekennen ; bovendien, of, zoo ja, wijziging van
het wetboek van strafvordering niet dringend noodzakelijk
moest heeten ?" 1)
. Het kwam einde 1897 tot een diskussie in de Kamer.
Mr. Troelstra bracht de zaak Hogerhuis ter sprake in de
zitting van 7 December, bij gelegenheid van de algemeene
beraadslagingen over de begrooting. Behalve kritiek van het
arrest bevatte zijn rede, die zeer de aandacht trok en het
geval nog meer bekend maakte, eenige mededeelingen
betreffende het door hem verzamelde, deels uit eigen onderzoek ter plaatse afkomstig, deels door anderen tot zijne
beschikking gestelde bewijs-materiaal tegen de drie door zoo
velen uit de streek van het gebeurde aangewezen daders 2).
De minister antwoordde op bevredigende wijze : den volgenden dag aan het woord gekomen, kon hij meêdeelen dat
de klacht van de vrouwen Hogerhuis tegen Haitsma gevolg
zou hebben. Volgens telegram van den officier van justitie

i) Maandschrift De Nieuwe Tod, aH, Maart 11., Zaak Hoogei huis in de Kamer,
bl. 780.
2) De zaak van de Gebrs. flogerhuis in de Tweede Kamer, brochure uitgegeven
door het bestuur der S. D. A. P. ; bevat de op 7 en 8 December 1897 gehouden
redevoeringen.
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te Leeuwarden was de zaak gesteld in handen van den
rechter-kommissaris.
Wederom verliep een half jaar, eer op deze klacht werd
beschikt. Het uitvoerig gemotiveerde besluit was afwijzend.
Geenerlei reden om Haitsma van meineed te verdenken heeft
het onderzoek opgeleverd. » Niet alleen is zijn goede trouw
bij het afleggen zijner verklaringen onder eede boven allen
twijfel verheven, maar bovendien de waarheid dier verklaringen door verschillende aanwijzingen volkomen bevestigd" i).
De minister heeft de publiceering van dit stuk bevolen,
in de Tweede Kamer de verantwoordelijkheid er voor aanvaard. De regeering, derhalve, evenzeer als de justitie, acht
de zaak niet alleen formeel, maar ook moreel geëindigd.
De motiveering van het arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden bevat, ook volgens de regeering, de overtuigende
bewijzen van de schuld der Hogerhuizen. De gegevens in
de beschikking van den Officier van Justitie bij de arrondissements-rechtbank aldaar, bevestigen, ook volgens de
regeering, de bewuste getuigenverklaringen ; bevestigen
haar nog ééns in zoo verre zij de bezwarende gegevens ten
nadeele van de drie in de klacht aangewezen daders geacht
worden te weerleggen.
Vervolgens de interpellatie-Troelstra, op 14 Juni 1.1. Op
den inhoud van zijn rede en het antwoord van den Heer
Cort van der Linden, minister van Justitie, komen wij terug.
Volledigheidshalve zij hier alleen meegedeeld, dat de minister,
zonder de beschikking van den officier van justitie op de
klacht tegen Haitsma te verdedigen, zich met hare strekking
geheel zeide te vereenigen. De motie van Mr. Troelstra : dat
de Kamer op invrijheidstelling van de Hogerhuizen aandrong,
werd onvoldoende gesteund. En hiermee is, zoolang de
regeering niet tot andere gedachten komt, de zaak officiëel
geëindigd.

i) Beschikking d.d. 6 Juni 1.1., opgenomen in het Paleis van Justitie.

DE ZAAK DER GEBROEDERS HOGERHUIS.

443

IV.
GRATIE VOOR DE GEBROEDERS HOGERHUIS. THEORETISCHE
GRONDSLAG VAN DIT ARTIKEL.

Eén middel blijft nog ten gebruike over. Het is de gratie.
Wij meenen te weten dat de onschuldig veroordeelden geen
gratie zullen vragen. De populaire opvatting van deze
instelling schijnt ook de hunne te zijn ; gratie, meenen zij, is
genade en genade vragen past alleen voor schuldigen.
Daargelaten den historischen oorsprong, is intusschen thans
de gratie een regeeringsdaad als een andere, bij de wet
omschreven, aan de kritiek van de vertegenwoordiging onderworpen. Haar doel kan niet anders zijn dan een wijze van
rechtdoen te reserveeren, speciaal tot het buiten werking
stellen van vonnissen, wanneer andere middelen van de wet
niet toepasselijk zijn, en evenwel het doel van de wet gemist
of voorbijgestreefd zou worden. Gratie, bijvoorbeeld, is verleend aan gevangenen die in de cel ernstig ziek werden.
Bleven zij in de gevangenis, dan zou het tegen hen uitgesproken vonnis de strekking hebben van een doodvonnis.
In dit geval, meenen wij, is gratie verplicht. De Hogerhuizen zijn onherroepelijk gevonnisd. Tegen de door Mr.
Troelstra en anderen beschuldigden zal, zoover men thans
zien kan, geen rechtsingang worden verleend. Evenzeer is
beslist dat de getuigen wegens meineed niet zullen worden vervolgd. De regeering zegt niet te twijfelen. Maar, zoo zij
heden niet twijfelt, kan zij het morgen doen. Die de meening
ten gunste van de broeders Hogerhuis zijn toegedaan, kunnen,
ook principieel, thans alleen op gratie aandringen. De deuren
van de Leeuwarder gevangenis zijn hecht en welbewaakt.
Het geweld is in handen van de openbare macht en kan
door geen geweld worden bedwongen. Onze taak blijft daarom
het versterken van den twijfel bij allen die wij vermogen te
bereiken ; opdat de invloed van de publieke opinie, aldus
gevestigd, de regeering, ik zeg niet tegen hare overtuiging
doe handelen, maar doe wankelen in hare overtuiging.
Gratie te verwerven moet het doel zijn van allen die van
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oordeel zijn dat de twijfel aan de juistheid van het vonnis
op zulke gewichtige gronden rust, dat het vonnis niet anders
beschouwd kan worden dan als een dwaling van de ambtenaren
die het wezen. Niemand die de mogelijkheid of het geoorloofde
van een zoodanigen twijfel ontkent. Voor hen die er van
overtuigd zijn hetzij ze, met ons, positieve onjuistheid
aannemen, hetzij ze de innerlijke kracht van de bewijsmiddelen
onvoldoende achten is aandringen op gratie voor de
Hogerhuizen plicht, wijl in beide gevallen het doel van de
wet is gemist. De wet wil niet anders dan schuldigen treffen,
en zij wil dat niemand op bloote vermoedens of onvolkomen
bewijs wordt gestraft ; zij belast, bovendien, het geweten van
den rechter op het ernstigste met de inachtneming van de
alleruiterste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het onderzoek. In beide gevallen, derhalve, zijn er redenen om de
regeering te verzoeken het middel van gratie te gebruiken.
Wij diskwalificeeren de justitie niet, noch plaatsen ons bij
deze beschouwingen buiten de bestaande rechtsorde ; uit eerbied
voor de eene zoo weinig als uit liefde voor de andere. Maar
om deze overwegende reden, dat de justitie machtiger is dan
wij, en onze beschouwingen een feit betreffen vallende binnen
deze rechtsorde. En wij zeggen : het hoog Gezag heeft zich
het recht van gratie voorbehouden om het te gebruiken als
een wettelijk korrektief waar rechterlijke uitspraken, werk van
menschen, korrektie behoefden. En dit niet om in zekere
omstandigheden genade te doen gelden voor recht, of uit een
oogpunt van een kwalijk te omschrijven humaniteitsbeginsel,
maar uitsluitend en alleen korrektie, wijl ondanks de wet en
binnen de voorschriften van de wet, de wet zelve is geschonden.
Heeft dan -- om een vraag te beantwoorden die hier wellicht zou opkomen heeft bezorgdheid voor de wet de
beweging voor de Hogerhuizen geleid ? -- Neen, maar in het
stelsel dat de regeerende klasse aanhangt, dat de uitdrukking
is van haar belang als zoodanig, in dat stelsel voegt een
juiste toepassing van het bestaande strafrecht. De kapitalistische maatschappij en de op het kapitalisme baseerende overmacht van de bourgeoisie, vereischen niet enkel een systeem
;
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van strafrecht ' maar de juiste toepassing bovendien. Buiten
dit systeem om, kan niemand de Hogerhuizen bevrijden. Wij
hebben dus naar middelen te zoeken in het systeem vervat.
Wij zeiden waarom wij de gratie beschouwen als het nu aangewezen middel. In het regeerstelsel van de bourgeoisie
behoort eerbied voor hare wet ; en eerbied voor de wet moet
leiden tot ontslag van de Hogerhuizen. Het regeerstelsel bevat
het middel om het ontslag in te richten volgens de wet.
Dit, trouwens, het streven om de beweging voor de Hogerhuizen te bepalen binnen de grenzen van de burgerlijke rechtsorde, heeft de geheele beweging gekenmerkt ondanks het
niet ontbreken aan de deelneming van personen, die beweerden
die grenzen niet te ontzien of zich aan deze rechtsorde lijdelijk
te willen onttrekken. De beschikbare ruimte verbiedt een
uitvoerige behandeling van dit zuiver theoretische punt.
Wij merken alleen op, dat het ijveren voor het tenietdoen
van een vonnis, door lieden die in geen geval hunne veroordeeling van het vonnis kunnen voltrekken, de erkenning van
andere machten stilzwijgend onderstelt. Verder is .het geheele
denkbeeld van de invrijheidstelling van onschuldig veroordeelden, ontleend aan de heerschende meening van schuld en
onschuld. Te spreken van eene rechterlijke dwaling, en voor
hare verbetering te ijveren, is erkennen dat andere rechterlijke uitspraken juist zijn en geen protest behoeven of toelaten.
Wij die dit schrijven, houden het strafrecht voor ééne stelselmatige dwaling ; maar de agitatie om aan deze algemeene
dwaling een eind te maken is een ander dan die voor dit
bijzondere doél.
0
BEWIJZEN TEGEN DE HOGERHUIZEN. VERKLARINGEN
DER GETUIGEN VAN DE INBRAAK.

Aanvankelijk hebben Gatze Haitsma en zijn beide huisgenooten van den 5 December andere verklaringen afgelegd
en niet slechts de broeders Hogerhuis ongemoeid gelaten,
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maar beweerd dat zij de inbrekers niet hadden herkend.
Vrienden en buren hadden dit bevestigd ; het is bovendien
ter terechtzitting gebleken, dat zij in dien zin verklaard hebben
voor de politie en voor den rechter van instruktie.— Later
hebben zij anders gesproken en de drie broeders min of meer
beslist als de daders aangewezen.
Deze tegenstrijdigheid is de eerste grond van twijfel aan
de waarde van hunne getuigenissen. Zoowel in de beide
rekwisietoren in het geding genomen, als in het arrest van
het Gerechtshof is dit bezwaar gevoeld, en heeft men gronden
aangevoerd om het te weêrleggen : heeft men getracht niettemin de geloofwaardigheid van de verklaringen te betoogen.
Alvorens deze gronden te bespreken en hunne nietigheid
te bewijzen, een opmerking over het bezwaar-zelf. De justitie
heeft niet slechts gepoogd de strekking van het bezwaar
krachteloos te maken, maar het, gedeeltelijk althans, weg te
nemen. De tegenstrijdigheid in de verklaringen, namelijk,
zou aanmerkelijk verzwakt worden door het feit dat reeds
op 7 en I I December aan twee personen door Haitsma vertrouwelijk . de namen van de schuldigen zouden zijn meegedeeld.
De eerste dezer twee personen . is Sjoerd Riepstra, een
werkman, die de gebroken ruiten in de woning van Haitsma
twee dagen later heeft hersteld. Gatze en Iemkje Dansma
hebben, volgens verklaring van Riepstra ter terechtzitting in
eersten aanleg, hem de gebroeders Hogerhuis genoemd als
de daders en hem verzocht zich stil te houden. De tweede
is Jacob Jetzes Kalma, verklarende eveneens van Haitsma deze
namen te hebben gehoord. Eindelijk zou ook Iemkje Dansma
kort na de inbraak aan Klaas Kilstra hebben meegedeeld
dat zij Wiebren en Keimpe had herkend. — Het arrest van
het Hof vermeldt deze getuigenissen, doch op nieuw gehoord
door het Hof zijn de getuigen niet.
Nu is ten eerste gebleken dat Riepstra zich nog op 9
Januari sterk ten gunste van de beschuldigden heeft uitgelaten. i)
i) Brochure van den Heer M. Valk Lzn : De Waarheid in zake de drie broeders.
flogerhuis enz; bij H. Masereeuw, Rotterdam (Binnenrotte). Deze brochure,
resultaat van een nauwkeurige studie van het proces en van plaatselijk onderzoek,
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Bovendien is er een nieuwe tegenstrijdigheid in de wijze
waarop Riepstra tot zijne twijfelachtige wetenschap is gekomen.
En eindelijk moet men in het oog houden bij de waardeering
van dit duistere punt in deze aan duisterheden rijke
zaak, dat, na het sluiten van de instruktie, de behandeling
zeer haastig is afgeloopen, zoodat de advokaten die voor de
Rechtbank hebben gepleit, niet meer dan twee dagen tijd
kregen om het dossier te bestudeeren het dossier, aan de
samenstelling waarvan een half jaar was besteed. Verder
bedenke men, dat nu de klacht tegen Haitsma niet is vervolgd, het aan middelen ontbroken heeft om alle materiaal
ten gunste van de Hogerhuizen anders dan door mededeelingen
van partikulieren in brieven en kouranten te publiceeren, en
bedoeld materiaal niet in rechten is aangewend zoover het
na de sluiting van het hooger beroep beschikbaar kwam.
Intusschen, - deze tegenstrijdigheid is voldoende gekonstateerd. De gewichtigste verklaring, waaruit zou blijken dat
Haitsma en de huishoudster de latere beklaagden dadelijk
hadden genoemd, de verklaring van Riepstra is in dezer
voege afgelegd :
Haitsma zei : het waren Wiebren, Marten en Keimpe. --Ja, zei Iemkje, maar praat er maar niet van."
Hieruit volgt met zekerheid, dat Iemkje en Haitsma,
tezamen een derde in vertrouwen nemende, voor elkander
hun vermoeden wel wilden weten. Maar hiermede is volstrekt strijdig deze andere verklaring van de hoofdgetuigen,
waarover straks, dat Haitsma het den eersten tijd voor Iemkje
en Sieds, en deze beiden het voor Haitsma verborgen hielden,
dat zij de inbrekers onmiddellijk hadden herkend. 1) Men
vindt in de overwegingen van het arrest wel de verklaring
van Riepstra, maar niet deze beweerde wederzijdsche geheimhouding. Wiebren Hogerhuis heeft de dubbelzinnige houvormt, met de redevoeringen van Mr. Troelstra in de Kamer en zijne artikelen
in den Sodaaldemokraat, de hoofdbron voor de kennis van deze zaak. Het Friesch
Volksblad en andere Friesche kouranten bevatten vele gegevens, ook door Valk
gebruikt.
i) Valk, bl. 24.
<
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ding van Riepstra aan omkooping toegeschreven ; waarop de
advokaat-generaal in zijn rede geantwoord heeft, dat, indien
men had willen omkoopen, men betere waar voor zijn geld
had kunnen krijgen dan deze getuigenis.
Hoe dit alles zij — dit feit blijft onweerlegd, dat in het
begin in en buiten rechten door Haitsma c. s. onwetendheid
omtrent de daders herhaaldelijk is uitgesproken.
Maar er is veel meer. Den dag na het gebeurde heeft
Gatze Haitsma aan Wiebren Hogerhuis verzocht (of wel, er
is verschillend verklaard, zijn voorslag aangenomen) om bij
hem, Haitsma, te overnachten en ... een revolver mee te
brengen. Hoe kwam dit verzoek of deze voorslag te pas?
Het antwoord op deze vraag bevat den voornamen grond
van twijfel aan de vertrouwbaarheid van de verklaringen, op
welke de broeders zijn veroordeeld. Wiebren, namelijk, was
met het gezin Haitsma bevriend, hij leefde met Iemkj e
Jansma als man en vrouw en bracht dikwijls den nacht ten
hunnent door, sliep vaak in de bedstee bij den ouden man.
Nu doet zich onmiddellijk de vraag voor, waarom Wiebren,
die in- en uitliep bij de Haitsma's en dus haast iederen dag
in de gelegenheid was zich meester te maken van eenig geld
dat de huiseigenaar bezat, en over welk geld hij meermalen
schertsend met Iemkje had gesproken waarom Wiebren
met zijn twee broers, vermomd en met opgevulde kleeren een
gewapenden aanslag zou hebben uitgevoerd op een woning...
die sedert langen tijd iederen dag voor hem open stond.
Enfoncer une porte ouverte, heeft men misschien nooit iemand
met minder schijn van recht ten laste gelegd. De Heer Valk,
in zijne uitmuntende brochure, stelt nog een ander geval als
waarschijnlijker dan de beschuldiging : dat Wiebren op
een nacht (indien dan volstrekt gebroken en gevochten moest
worden) zich kwansuijs door zijn beide broers had doen overvallen, en ondanks zijn voorgewenden tegenstand door hen
het geld van Haitsma laten rooven. Zeker is het, dat geen
mensch ter wereld minder reden had om in een maskeradepak, met schietgeweer en bij ontijd in het huis van Gatze
Haitsma te dringen dan juist Wiebren Hogerhuis.
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En dit moet dan ook de indruk zijn geweest van Gatze
Haitsma zelf. Bij nacht en met een moordtuig in den zak,
is Wiebren direkt na het vreeselijke tooneel in zijn woning,
ja in zijn bed toegelaten. Wiebren was zijn huisvriend en
nu zijn natuurlijke helper. En hij zou dit hebben gedaan,
niet met walging en afschuw van den valschen vriend zijn
teruggeschrokken, die den vorigen nacht als een roover en
moordenaar in zijn slaapkamer was gevallen, hem bijna gewurgd, om een zak geld naar zijn leven had gestaan 1 ...
Verder. Deze Haitsrna, dien laten avond besprongen door
Wiebren Hogerhuis, zou niet, zijn aanvaller herkennende, één
enkelen keer zijn naam hebben genoemd ... geen enkelen
uitroep van angstige verwondering of smartelijke vrees hebben
gedaan ? De gebezigde woorden zijn in rechten herhaald en
in de stukken te vinden ; en noch Haitsma, noch een der
beide andere personen, hebben getuigd dat in de verschillende fazen van het bloedige drama, de naam Wiebren,
Marten of Keimpe, noch in toorn, noch in woede, noch in
schrik, noch in verbazing, ook maar éénmaal is gezegd of
geroepen 1
Getuigd is verder door Haitsma, dat Wiebren met een hm
bekende beweging door de vensteropening van minder dan
een halven meter hoogte was gesprongen ; dat Wiebren,
wederom met een hem bekende beweging, een lantaarn en
andere voorwerpen van de tafel had geworpen, en dat hij
twee malen op verschillende afstanden de drie mannen in
den helderen maneschijn buiten zijn woning had gezien op
den weg naar . Beetgum.
Het is in het bestek van dit artikel ondoenlijk, op deze en
andere bijzonderheden in te gaan. In het boekje van den
Heer Valk vindt men ze allen, benevens de kritiek van de
advokaten en van den schrijver zelf. Wij stippen alleen aan,
dat het raam onmogelijk het springen heeft toegelaten ; in
zijne beschikking van 6 Juni zegt de Off. van J. dat de
ruimte gebleken is grooter te zijn geweest, waarop Troelstra
in zijn laatste Kamerrede antwoordde, dat alleen de afmeting
van de eerste braakopening in aanmerking komt en niet de
-
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grootere ruimte veroorzaakt door het naar buiten werpen van
den tweeden man ; - en dat Haitsma niet beweerd heeft een
der mannen anders dan van achteren te hebben erkend. VI.
VERKLARINGEN DER GETUIGEN VAN DE INBRAAK. (Vervolg.

Wij komen aan de tweede getuige, Iemkje Dansma.
»'s Nachts werd ik wakker en zag een persoon, gekleed in
een wit hemd met korte mouwen, met een witten doek over
het hoofd, waarin twee gaten ter hoogte van de oogen en
daarop iets donkers, terwijl de doek om den hals was vastgebonden, in de kamer ... Gatze, die uit bed gekomen was,
riep : » wat moet dat hier ?" de man in het wit antwoordde:
»het is mij voor den bliksem om je geld te doen" [woorden,
ook door de andere getuigen vermeld] ; onmiddellijk herkende
ik de stem van den eersten beklaagde W. H. en toen hij
zich later omdraaide, heb ik met zekerheid ook zijne oogen
herkend .... " Dit zijn de woorden van hare verklaring,
zooals ze door den steller van het arrest zijn geredigeerd.
Verder blijkt dat Iemkje tijdens het gevecht haren broeder
Sieds nog heeft toegeroepen : »schiet ze in het lijf," doelende
op een geweer dat in de kamer moest zijn.
Bij haar, derhalve, zoo weinig als bij de andere, een woord
waaruit op te maken is dat zij de inbrekers herkende. De
witte man heeft haar getrapt en geslagen, tegen den grond
gegooid, en zou, had Gatze haar niet ontzet, haar misschien
vermoord hebben. Nochtans, tijdens dezen aanval, bij deze
mishandelingen, heeft Iemkje, de 2 2 j arige jonge vrouw, geen
klacht, geen enkelen kreet, niet één woord van verwijt doen
hooren, of eenig teeken hoegenaamd gegeven dat zij in den
man die haar als een moordenaar te lijf ging, herkende haar
minnaar, haar aanstaanden echtgenoot 1... En toen den volgenden ochtend Wiebren Hogerhuis kwam om Haitsma een
boodschap te brengen, die hem den vorigen dag was opgedragen, toen zei Iemkje niets anders dan deze woorden : »het
-

DE ZAAK DER GEBROEDERS HOGERHUIS. 451
is hier een rare boel, Wiebren ; het had best kunnen gebeuren,
dat je ons allegaar dood had gevonden." Dit, terwijl ze
's nachts al tot haar broer zou hebben gezegd, dat Wiebren
en de beide anderen Hogerhuizen de daders waren.
Zelfs een van de rechters, die de geloofwaardigheid van de
getuigen hebben aangenomen, heeft niet kunnen nalaten bij
het verhoor aan Iemkje te vragen of ook niet omgekeerd
Wiebren haar eenig herkenningsteeken had gegeven door
b.v. haar toe te fluisteren : sst, ik ben het ... Wij houden die
vraag van den president voor de uiting van den begrijpelijken
twijfel dat een tooneel als het gebeurde, tusschen lieden in
de verhouding van Wiebren en Iemkje is voorgevallen zonder
dat op welke manier dan ook, opzettelijk of onwillekeurig
een woord van verstandhouding of herkenning is gehoord.
Tot zoo ver de tweede getuige. Wij geven hier geen volledig verslag van het proces in beide instantiën, wij kunnen
alleen het voornaamste doen uitkomen. Eenige bijzonderheden
welke hetzij bepaalde punten van het verklaarde toelichten,
of wel in 't algemeen de vertrouwbaarheid van de getuigen,
zullen wij nog apart vermelden.
De mededeelingen van den derden getuige, Sieds Jansma,
betreffen voornamelijk den tweeden inbreker, beklaagde Marten
Hogerhuis. Den eersten heeft ook hij herkend, aan stem en
gebaar, zonder hem toe te roepen, zonder naar de eerste
impulsie te handelen van menschen die zich zien aangerand
door personen die zij kennen of meenen te kennen. Aanvankelijk brandde in de kamer een lantaarn en het was een
heldere nacht. Sieds heeft vrij lang met zijn man geworsteld,
zonder niet alleen zijn naam te noemen, - maar ook zonder
hem aan te zien. Herkend heeft hij Marten aan zijn stem en
verder aan een bepaalde wijze van trekken met de schouders
en zijne meer dan gewoon zware polsen. Het blijkt niet dat
de beide laatste kenteekenen bij Marten Hogerhuis aanwezig
zijn. Blijft dus het feit dat Sieds den hem goed bekenden
Marten Hogerhuis, van wien niet beweerd is dat hij vermomd
of gemaskerd was, niet verklaren kan van aangezicht tot aangezicht te hebben herkend, ook niet toen beiden zoo dicht
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bij het open venster waren gekomen dat hij Marten er door
kon gooien blijft dit feit, bij afwezigheid van andere
eenigszins afdoende aanwijzingen, van overwegende beteekenis.
De eenige woorden door den inbreker gesproken, waren een
hijgende vraag onder het worstelen uitgestooten : hoe mat dit? i)...
Ten slotte is er weifeling in Sied's gezegden omtrent zijn
bevinding na de inbraak toen de drie roovers zich verwijderden, en door de Haitsma's werden nagekeken. Hij kon
niet met volle zekerheid spreken. Toch heeft zijn getuigenis
betreffende dit onderdeel de meeste waarde ; want hij, die de
aanvallers het krachtigste had afgeslagen, moet, schoon gewond,
de kalmste zijn geweest, en de mannen op den weg het
nauwkeurigst hebben waargenomen : hij heeft zijn geweer nog
op hem afgeschoten en alleen zijne kwetsuren beletten hem
ze te vervolgen. VII.
PLEIDOOI, GEEN VONNIS. NADERE AANWIJZINGEN TEN
NADEELE VAN DE HOOFDGETUIGEN.

De lezer heeft nu, meen ik, zoo nog geen gevestigde overtuiging omtrent de onvertrouwbaarheid van de verklaringen
waarop de veroordeeling van de Hogerhuizen rust, toch zich
een denkbeeld gevormd van de redenen tot twijfel, welke op
dit oogenblik bij velen is gewekt. Er is gezegd, dat het
versterken van dezen twijfel, totdat gratie volgt, het eenige
doel kan zijn, zoo van dit artikel als van de geheele beweging
ten gunste van de broeders.
En, nu de lezer de feiten en de voorname gronden van
den twijfel eenigszins kent, zal een kort woord over het beginsel van onze kritiek hem duidelijker, en het beginsel-zelf,
hopen we, aannemelijker zijn dan wellicht te voren. Is twijfel
wekken doel en einddoel, dan kan men niet willen schrijven
een vonnis, maar alleen een pleidooi. Wij wenschen niet te
bewijzen dat de Hogerhuizen onschuldig zijn ; al volgt moreel
i) Wat moet dat ? — Andere aanhalingen uit de stukken zijn, zoover ze in het
Friesch voorkomen, hier vertaald volgens de brochure Valk.
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en logisch de onschuld van de Hogerhuizen uit het gebrek
aan overtuigend bewijs tegen hen. Maar, wie aangetoond
heeft dat de getuigen opzettelijk of onbewust hebben gelogen,
heeft daarmeê niet waar gemaakt dat de inbraak bij Haitsma
door de Hogerhuizen niet is bedreven. De vraag is : hebben
de getuigen inderdaad gemeend de broeders te herkennen?
Wij antwoorden : neen, zij zijn eerst later hen gaan verdenken.
Wij antwoorden : neen, want dan zouden zij bij den inval en
gedurende het handgemeen anders hebben gedaan. Niet alle
gronden van twijfel, alleen de hoofdzaken zijn genoemd. Maar
zelfs uit het volledige betoog kan niets anders en behoeft
niets meer te worden afgeleid, dan de konklusie welke wij
stelden : het overtuigende bewijs mankeert, de inhoud van de
getuigenissen is gebrekkig ; de termen voor gratie, nu
ondanks dit alles de beklaagden zijn veroordeeld en reeds
twee en een half jaar gevangen zitten, zijn overvloedig aanwezig.
Indien dan dit opstel geen vonnis maar pleidooi wil zijn,
onmogelijk anders kan zijn, dan mag van ons niet worden
verlangd, dat wij, de Hogerhuizen onschuldig noemende, hunne
onschuld zullen bewijzen buiten en behalve den zin van de
ook aan leeken bekenden rechtsregel, die van de justitie
vergt het bewijs van de schuld, niet van de beklaagden het
bewijs hunner onschuld. Dit pleidooi, derhalve, mag en moet
allereerst gericht zijn op het bestrijden van de geloofwaardigheid
der getuigen, van de aannemelijkheid hunner verklaringen.
Het is mogelijk dat Haitsma en de beide andere geloofd
hebben de Hogerhuizen voor zich te zien, en zich te goeder
trouw hebben vergist. Wij meenen dat dit laatste niet het
geval is geweest, maar dat het denkbeeld om hen te betichten
later is ontstaan ; zonder evenwel te beweren dat het opvatten
van dit voornemen geheel en al een opzettelijke valschheid
moet heeten. Althans kunnen wij de opzettelijke valscheid
niet bewijzen. Daarom, wijl er ruimte overblijft, niet in de
overtuiging van den schrijver dezer bladzijden, maar misschien
in de opvatting van sommige lezers, ruimte voor het gevoelen
dat de drie hoofdgetuigen hebben geweten en gezwegen;
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daarom moeten ook andere aanwijzingen ten gunste van de
Hogerhuizen worden vermeld behalve de innerlijke zwakte
van het bezwarend materiaal.
En eindelijk kan van dit pleidooi niet worden gevergd dat
het alle duistere punten van de zaak opheldert, antwoord
bevat op iedere vraag tot welke zij aanleiding geeft. De
erkenning, echter, dat duisterheden en onbeantwoorde vragen
overblijven, verzwakt niet, maar versterkt de positie van hen
die gratie verlangen. Immers, ondanks verwarring en onzekerheid is veroordeeld ; reden te meer voor gratie.
Thans eenige in het proces gebleken omstandigheden, welke
aan de vertrouwbaarheid van de hoofdgetuigen min of meer
belangrijk af breuk doen.
Ten eerste het groote motief waarom zij in den beginne,
en tegenover partikulieren, en tegenover politie en justitie
onwetendheid hebben voorgewend. Het was -- vrees voor de
beklaagden. Dat werkelijk Haitsma, Sieds en Iemkje Dansma
ter openbare terechtzitting onder dien indruk verkeerden, is
niet onwaarschijnlijk. Er is een opmerkelijke overeenkomst in
de hevigheid waarmede zij voor den rechter, in tegenwoordigheid van de Hogerhuizen, hun vrees te kennen geven. Waren
zij zich bewust die menschen in de gevangenis te liegen, en
sprak hun slecht geweten van een angst voor de gevolgen
van hunne wandaad ? Er is verder een bijna letterlijke overeenkomst in hunne verklaringen op dit punt. »De Hoger.
huizen durven alles, wij waren niet zeker van ons leven als
wij het aanbrachten, enz." Was dit een afgesproken houding,
een tot in de bewoording voorbereide onwaarheid ? of de
begrijpelijke uitdrukking van vrees voor vergelding van hen
die zij hadden gebracht op de bank van de beschuldigden,
die daar stonden tusschen de politie, die zij, dit konden zij
tasten en voelen, reeds zoo goed als hadden doen vonnissen?
`In ieder geval is de betuiging van een bij alle in dezelfde
groote mate aanwezige bangheid voor de broeders na het
spreken door Haitsmac.s., zeer veel begrijpelijker dan hetzelfde
motief gebruikt om het stilzwijgen te verdedigen vooral
wanneer het zwijgen de waarheid en het spreken een leugen was.
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Vrees voor de Hogerhuizen bij Haitsma 1 die nog vier
nachten met den roover en moordenaar onder één deken heeft
geslapen. Nu plotseling Wiebren voor een gevaarlijk wezen
gehouden Wiebren, wien hij altijd, zoo voor als na de
inbraak, had vertrouwd als een vriend en een zoon!
Vrees voor Wiebren bij Iemkje, op wiens verzoek Haitsma
bij Wiebren heeft aangedrongen dat hij zou terugkomen en
die met hem zou trouwen 1 De advokaat-generaal gaat zoover
van het stilzwijgen van Iemkje toe te schrijven aan haar door
de inbraak niet gewijzigde huwelijksplannen. Wel een bewijs
dat deze ambtenaar, die in zijn requisitoir het vrees-argument
ruimschoots laat gelden, van de vrees bij Iemkje niet zeer
diep overtuigd was ; en tot verklaring van het zwijgen en de
tegenstrijdige opgaven, de beweegreden van het aanstaand
huwelijk gebruikt, die de beweegreden van de vrees ongeveer
uitsluit.
Vrees van Sieds Dansma voor de Hogerhuizen, die allerminst den indruk maakt van laf te zijn, niet in het dorp
woonde, en met de Hogerhuizen niets te maken had!
Hier is de plaats om op te merken dat geen der Hogerhuizen slecht bekend staat. In de brochure van den Heer
Valk vinden wij gunstige verklaringen van verscheidene
patroons genoemd, en aanhalingen van de meening van dorpsgenooten tijdens het proces opgeteekend. De woorden van
Sieds voor de rechtbank doen denken aan een komedie,
gespeeld om zijn lang volgehouden, eerst na herhaald verhoor opgegeven bewering dat hij de inbrekers niet had herkend,
voor de justitie verschoonbaar te maken. »Hij had van zijn
armoedje wel 2 5 gulden willen geven als het op een andere
manier was uitgekomen. Over tien jaar zullen de broers zich
nog wreken. Hij heeft Wiebren wel eens hooren opgeven
van stoute stukken, van wat hij durft en doet, maar het altijd
beschouwd als een blufferij, nu wil hij het wel gelooven, enz."
De vrees als reden van zwijgen achten wij, ook en niet
het minst in verband met de wijze waarop de bekentenissen
later zijn verkregen, niet waarschijnlijk. Zoo te recht van
vrees is gesproken, en dat op de rechters inderdaad de getuigen
;
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den indruk hebben gemaakt van bang te zijn is zeer mogelijk,
moet het vrees zijn geweest voor een wraakoefening evenredig
aan de wandaad tegenover de Hogerhuizen bedreven.
Kunnen wij aan den ander kant volkomen rekenschap
geven van de motieven, welke Haitsma en de anderen geleid
hebben tot het betichten van de broeders ? Integendeel meenen
wij dat de beschikbare dokumenten deze motieven niet voldoende in het licht stellen. Wij zullen een afzonderlijke bladzijde wijden aan de beschouwing van de manier waarop de
bekentenissen zijn verkregen. Wij zullen de wording van de
onwaarheid eenigermate kunnen volgen. Wij zullen evenwel
niet haar eerste ontstaan positief en met genoegzame scherpte
kunnen aanwijzen. Hoe wordt in het algemeen de leugen in
den mensch ontvangen hoe is in het bijzonder deze leugen
bij het drietal getuigen opgekomen ? Wie bezwaar maakt de
eerste vraag afdoende te beantwoorden, gevoelt dat voor de
tweede een mate van bekendheid met alle betrokken personen
en omstandigheden vereischt wordt, welke geen van hen die
ambtshalve of partikulier de zaak onderzocht hebben, eigen
kan zijn. Zoo zullen wij ten deze de waarheid slechts kunnen
benaderen, en het aan den lezer moeten overlaten te beslissen
of hij de waarheid meent te onderscheiden, al dan niet. Zeer
zeker zou het voor ons doel beter zijn als wij, behalve de
innerlijke onvertrouwbaarheid, de subjektieve zwakheid van de
beschuldiging, ook nog de uiterlijke valschheid (in een te
bewijzen afspraak der getuigen onderling of in de bekentenis
van den leugen door één hunner) zouden kunnen aantoonen,
en de objektieve onwaarde in een bijzondere reden tot wrok
of in eenig belang bij een vonnis. Maar, zoo dit geheel van
overtuigingsstukken niet ten dienste staat, is daardoor de
beteekenis van het beschikbare deel niet verminderd. De
omstandigheid dat wij de personen en de verhoudingen niet
genoeg kennen om precies te zeggen : zoo is het plan om
de Hogerhuizen te betichten bij Haitsma c.s. opgekomen,
doet niets af aan het feit dat wij de ongeloofwaardigheid van
klagers en klacht beide ruimschoots kunnen aantoonen.
Wij zeiden het motief van vrees niet te kunnen aannemen.
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Hier volgen eenige grepen uit de boven genoemde stukken,
welke het gehalte van de verklaringen nader doen kennen.
Tot onze beschikking staan alleen de publiek gemaakte
gegevens, en niet de voor dit punt zoo gewichtige processenverbaal van de instruktie. De advokaat van een der beklaagden ter eerste instantie, schrijft, en reeds daaruit blijkt de
waarde van dit materiaal, schrijft aan de moeder van zijn
kliënt, „dat hem het hoofd duizelde bij het nalezen van al
die verklaringen gedaan door Haitsma, Iemkje en Siedsjansma,
en niets klopte met hunne verklaringen voor gemeente-veldwachter, Commissaris van Politie, Marechaussee en Instructie."
De lezer herinnert zich de vraag van een der rechters aan
Iemkje of de inbreker die Wiebren moest zijn, niet tot haar
stil had gezegd : »sst, ik ben het." Iedereen, zoo zeiden
we, zou een dergelijke vraag hebben gedaan, maar voor deze
was nog een bijzondere aanleiding. Er wordt namelijk in een
der plaatselijke bladen bericht dat Iemkje zelf, kort na de
arrestatie van de drie Hogerhuizen, deze woorden van den
beweerden Wiebren, hetzij aan den rechter van instruktie,
hetzij aan een der andere ambtenaren zou hebben meegedeeld.
Dat het geen kourantenpraatje moet geweest zijn, kan besloten
worden uit het feit dat men het de moeite waard heeft
gevonden het gezegde in de openbare zitting ter sprake te
brengen i). Van den vermomden inbreker is niets te zien
geweest als de oogen, in het laken om zijn hoofd waren twee
kijkgaten gemaakt. Toch zegt Iemkje dat zij, in de verwarring en doodsangst van het oogenblik de oogen van Wiebren
heeft herkend, die »donker" gemaakt waren ... .
Iemkje heeft voor de rechtbank getuigd dat zij, toen Wiebren
Hogerhuis na zijne eerste arrestatie was ontslagen en bij
Haitsma binnentrad, zij »een schreeuw heeft gegeven van
schrik en angst dat hij weer los was." Zij gaf dit ten antwoord
op de vraag van Wiebren's verdediger, hoe het mogelijk was
geweest, dat zij hem, den vermeenden inbreker, met alle
teekenen van blijdschap had ontvangen. (Ik weet niet, teni) Vergelijk Valk, bi. i5.

45 8DE ZAAK DER GEBROEDERS HOGERHUIS.
gevolge van welke vergissing deze vraag is gesteld). — Mag
uit dit antwoord niet worden besloten dat angst bij de getuigen
inderdaad aanwezig was na hunne bezwarende verklaringen,
een angst die zich sterk uitte in tegenwoordigheid van de
beklaagden, als men weet dat Iemkje onmogelijk bij Wiebren's
terugkeer uit de voorloopige hechtenis heeft kunnen doen wat
ze voor de rechtbank zeide aangezien zij toen niet bij
Haitsma was, maar bij haar moeder te Stiens ? Terecht vraagt
de Heer Valk bovendien, welk vertrouwen men kan stellen in
verzekeringen van iemand, die voor de rechtbank een houding
beschrijft door haar aangenomen bij een voorval dat zij
niet heeft bijgewoond. i )
Hoezeer de getuigen naderhand zich hebben ingespannen
om wat er onmiddellijk na het gebeurde met de Hogerhuizen
was voorgevallen, tot het nadeel van de beklaagden te duiden,
blijkt o.a. uit een passage in de verklaring van Haitsma voor
de Rechtbank.
Haitsma wil Wiebren voorstellen als verlangend te weten
of hij, Wiebren, door hem, Haitsma, is herkend ; niet meer
i) Voor het Gerechtshof heeft Iemkje Dansma over een dreigbrief gesproken,
haar geschreven door de zuster, Klaske Hogerhuis. -- In zijn brochure heeft de
Heer Valk den zoogenaamden dreigbrief geheel afgedrukt. Hier volgen de opmerkelijkste gedeelten.
-- ,Het is drie maanden geleden, dat wij malkaar voor het laatst gesproken
hebben. Toen zijn wij nog als de beste vrienden gescheiden, en in de verste
verte had ik niet gedacht, dat dit voor 't laatst zou wezen, toen gij nog bij het
afscheid bij de deur tegen mij zeide : gij moet spoedig eens weer komen." Wat
verschillen uwe verklaringen nu wijd en breed van toen. Weet gij nog, dat gij
toen tegen mij gezegd hebt : »wat was ik blij dat Wiebren Vrijdagmorgen [na
de inbraak] zoo vroeg kwam ; nu kon hij Sieds verschoonen en naar den wagen
dragen [waarmee^ S. naar het diakonessenhuis te Leeuwarden is vervoerd], want
dat alles kon ik toch niet doen. Wat had ik
medelijden met u, toen ik u
zoo bleek en verslagen aantrof, en dat alles was mij begrijpelijk, toen gij mij
haarfijn het tooneel vertelde, dat zich daar had afgespeeld : van die gemaskerden,
die volgens uw zeggen over bovennatuurlijke kracht te beschikken hadden, en
van dien grooten schouderige, die achter de kachel wegkwam met zijn dikke
polsen. Wat hebt ge toen hoog opgegeven, hoe Sies en die gevochten hadden ! — —
Zoo hebben Sjoerd Rijpstra en ik er over gesproken en Sjoerd zei nog : »zij
hadden mij wel bovenaan kunnen zetten." Weet gij noch, dat gij in 't bijwezen
van Aaltje Straatsma gezegd hebt : die maréchaussées willen hebben, als ik de
personen weer voor mij krijg, zal ik ze kennen, maar wat zeg jij er van ? Dit
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dan natuurlijk indien hij de dader is geweest. Wiebren moet
hem een boodschap hebben gebracht van een zekeren Swart,
informeerende naar hun aller welstand en naar bijzonderheden
van de inbraak. Later bleek, zegt Haitsma, dat deze boodschap
verzonnen was. Nu staat echter vast, dat bedoelde Swart
den 9 December aan longontsteking is overledcn ; vrage : hoe
heeft Haitsma zich kunnen overtuigen dat Swart er niets
van wist, of wat hij had gevraagd?
Behalve aan een of twee gebaren heeft men Wiebren herkend aan zijn stem ; de eenige woorden gesproken door den
eersten inbreker waren : het is mij voor den bliksem om je
geld te doen ; en Wiebren had, zeggen de getuigen, zijn stem
veranderd, hij sprak onnatuurlijk zwaar. Toch heeft Iemkje van
de manier waarop deze woorden geuit zijn, verklaard, dat de
stem van haar eigen vader haar niet beter bekend kon wezen.
Het arrest van het Hof laat wijselijk de kuriositeit van waarneming in het midden : drie menschen, in hun slaap overvallen, bespeuren onmiddellijk aan de stem wie de aanrander is,
en tevens dat het geluid een kunstmatigen klank heeft ; het arrest
vermeldt eenvoudig dat Wiebren aan zijn stem is herkend.
valt tegen : personen, die men nooit anders gezien heeft, om die dan maar weer
te kennen. Tegenover verscheidene personen hebt gij u zoo verklaard en dezen
willen ook allen wel getuigen, als wij maar zoo gelukkig waren, dat er haast een
openbare zitting kwam.
Als ik dat alles bedenk, dan komt vaak de gedachte bij mij op : Wat noopt
Iemkje zoo te verklaren ? Doet zij het voor een handvol zilverlingen, of is het
minnenijd dat haar drijft; want dat gij Wiebren lief hadt, merkte ik altijd wel;
maar gij vondt die liefde niet beantwoord, geloof ik. En dat gij nu zoo afgaat
op die verkeering [van Wiebren met een ander meisje?] die niet bestond, kan
ik nog niet begrijpen. — — — —
Jemkje, ik heb u nooit een kwaad hart toegedragen ; gij hebt voor dit geval
altijd goed jegens mij geweest. — — — Maar ik hoop dat er noch eens een tijd
komt, dat dit alles anders is. Vaak zeggen moeder en ik : hadden die marechaussees
zich den eersten keer [bij zijne gevangenneming] niet zoo aan Wiebren vergrepen,
hoe geheel anders had alles geweest. [Na de eerste arrestatie is er vijandschap
gekomen tusschen Haitsma en de Hogerhuizen.]
Gatze had daar noch rustig op den hoek gewoond bij zijn koeien en schapen
en Wiebren en Sies waren weer de beste vrienden geweest.
Wiebren was kwaad, heeft Gatze verwijtingen gedaan en nu denk ik, dat hij
zich daarover wil wreken. Of heeft hij door den laster van een ander dat vuurtje
laten aanstoken ? 't Is maar zoo : gij weet alle drie beter."
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VIII.
AANWIJZINGEN TEN NADEELE VAN DE BEKLAAGDEN.
AANWIJZINGEN TEN GUNSTE. HET LANTARENTJE.

In het geding wordt melding gemaakt van omstandigheden
ten laste van de beklaagden, door de hoofdgetuigen meegedeeld
of van elders gebleken, door of vanwege de beklaagden
anders voorgesteld, hetzij naar de feiten, hetzij naar de strekking.
Zoo wat het vertrek van Wiebren Hogerhuizen aangaat
uit de woning van Haitsma in den namiddag van 5 December..
Gatze Haitsma, altijd gejaagd en zenuwachtig, dubbel ongerust sedert een geval van inbraak bij een weduwe in de buurt,
had bij Wiebren aangedrongen den nacht bij hem door te
brengen evenals den vorigen nacht. Sieds Jansma, dien dag
op bezoek, zou 's avonds weer vertrekken. Nu loopt de kwestie
hierover, of Hogerhuis al dan niet geweten heeft dat, als hij
heenging, Gatze en Iemkje alleen zouden zijn. De president
der Rechtbank stelde hem de vraag en Wiebren antwoordde
van Gatze verstaan te hebben dat Sieds in dat geval zou
blijven. Hij heeft bovendien een goede reden : hij is schilder
en glazenmaker van zijn beroep en denkt op werk te kunnen
rekenen te Beetgum, want bij het onstuimige weêr zullen
waarschijnlijk lantarenruiten te repareeren zijn .... En nu
wordt ten eerste door de -getuigen beweerd, dat Wiebren de
afspraak met Dansma niet kan hebben - verstaan, en ten tweede
door den president twijfelachtig geacht dat Wiebren, die reeds
een vollen dag en nacht van huis was geweest, juist nu heen
moest voor zijn werk »dat hij toch niet bij donker deed."
Alsof een glazenmaker, bij buiig weer, een glazenmaker op een
dorp die de afmetingen van de lantarenruiten zoo goed kent
als die van zijn eigen woning, niet vooruit de glazen kan
snijden welke hij denkt noodig te hebben. Zal een onpartijdig
beoordeelaar in de opgegeven reden iets verdachts kunnen
vinden?
Zoo ook wat betreft een voorval met een jachtgeweer in
de woonkamer van Haitsma. Wiebren vroeg het dien middag
van Sieds Dansma te leen om op vogels te gaan schieten.
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Later zei Sieds : »Wiebren schiet nog niet hard, ik hoor ten
minste niets." Toen Wiebren weg was, vond Sieds het geweer
niet op zijn plaats maar in een hok of schuurtje. Ook dit
wordt ten nadeele van Hogerhuis uitgelegd : hij zou het
opzettelijk hebben verwijderd, hij heeft er niet meê geschoten,
het vragen was maar een voorwendsel. Wiebren, ondervraagd
naar het geval, antwoordde dat hij geen vogels onder schot
kon krijgen en daaront het geweer zoolang in de schuur zette,
om het later nog eens te probeeren. Wat is hierin verdacht?
En zou een onpartijdig beoordeelaar niet een duidelijk en voor
den beklaagde gunstig verband zien in het niet-gebruiken en
het voorloopig wegzetten van het wapen ? Wat zou gemakke
lijker voor hem geweest zijn, als de man een voorwendsel
zocht, dan het geweer in de lucht af te schieten ?
Zoo eindelijk een aanwijzing ten nadeele van de beklaagden
in de bijzonderheid dat Wiebren Hogerhuis door zijn ambacht
bekend was met den toestand van de vensters bij Haitsma.
De vensterroeden zijn door den eersten inbreker ingeduwd
— en Wiebren wist, dat wegens den slechten staat waarin ze
verkeerden, dit licht te doen was. Echter ` heeft ook deze
aanwijzing een aan haar gebruik ter terechtzitting tegenovergestelde strekking. Immers heeft Haitsma ook verklaard, dat
de ramen gemakkelijk konden worden opgeschoven, maar dan
niet bleven staan zonder steun. En nu zouden wij moeten geboven, dat de glazenmaker-inbreker liever de ruiten heeft
ingeslagen, zoodat onmiddellijk de slapenden wakker werden,
dan voorzichtig het raam opschuiven en er iets onder zetten?
Zijn derhalve deze aanwijzingen het verslag waarvan de
lezer uit de rapporten van de zittingen uitvoerig door den Heer
Valk meegedeeld kan aanvullen zijn de aanwijzingen ten
laste van de beklaagden in het oog vallend onbeduidend,
ja, feitelijk te beschouwen als even zoovele gegevens te
hunnen gunste, zoo kunnen wij de strekking van het meêgedeelde nog versterken door eenige andere aanwijzingen welke
direkt ten voordeele pleiten. Wij kunnen kort zijn, de feiten
spreken voor zichzelven.
Ten eerste de revolver waarmeê Wiebren zou hebben
-
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geschoten, is n?et gevonden. De oude Haitsma gaf als reden
van zijne onverklaarbare uitnoodiging aan Wiebren om te
komen slapen met zijn revolver, dat hij heimelijk wilde onderzoeken of er onlangs me ê gevuurd was. Welnu, Haitsma
heeft zelf verklaard dat het wapen roestig was en kennelijk
in lang niet gebruikt.
Ten tweede zijn de drie broeders zeer spoedig na het gebeurde nauwkeurig door deskundigen gevisiteerd naar wonden
of sporen van wonden. Althans Marten, die door Dansma met
het hoofd door de glazen is geslingerd, moet daarvan de
teekenen hebben gedragen. Dr. Plet te Leeuwarden heeft
Marten's hoofd kaal doen scheren en met een mikroskoop
onderzocht. De aanwijzing welke de justitie verwachtte te
vinden, is niet gevonden.
Ten derde staat van Marten Hogerhuis het alibi bijkans
vast. Het is mogelijk, dat hij te ruim elf uur te Britsum
heeft kunnen zijn, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat hij
er was. Er is een getuigenverklaring van Geert Hoitinga,
arbeider te Beetgum, dat hij met Marten tot kwart voor elf
op de mudde- of bunsingjacht is geweest. »Marten had nog
door willen jagen, maar kwart voor elf had hij (Hoitinga) de
aardigheid er af, omdat het zulk slecht weer was. Zij waren
toen naar huis gegaan." Die verdedigers hebben in beide
instantiën op deze verklaring gewezen, in verband met eenige
bijzonderheden van kleeding aan den tweeden inbreker waargenomen, waaruit blijkt dat Marten, thuis gekomen, zijn dagelijksche kleeren en klompen op de jacht gebruikt, zou hebben
moeten verwisselen voor » een half zondagsch pak" en laarzen.
En eindelijk verklaren . moeder en zuster van de beklaagden,
dat de drie broeders allen den nacht thuis hebben doorgebracht, speciaal van Marten dat hij met zijn zuster en moeder
(de onderwijzersweduwe Wadman) nog heeft gesproken alvorens • naar bed te gaan. De rechtbank heeft geweigerd de
vrouwen te hooren, schoon de wet het hooren van zoodanige
bloedverwanten, zelfs zonder toestemming van den officier,
niet verbiedt.
In de vierde en veornaamste plaats is in de woning van
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Haitsma na de braak gevonden een lantarentje, blijkbaar door
de daders achtergelaten. Afdoende gekonstateerd is dat dit
lantarentje niet aan de Hogerhuizen behoorde, en ook niet in
hun bezit was. Afdoende gekonstateerd daarentegen is, aan
wien het lantarentje behoorde en in wiens bezit het was.
Namelijk in het bezit van een der drie personen, voor wier
schuld aan de inbraak bij Haitsma de meest overtuigende
bewijzen voorhanden zijn. » Het lantarentje", zeiden Haitsma
en de Dansma's altijd tot elkaar, het lantarentje zal het uitbrengen »wij behoeven niets te zeggen van wat wij weten."
Het lantarentje heeft inderdaad de waarheid helpen bekend
maken, maar anders dan Haitsma c. s. meenden te weten.
Wij zullen dit punt bij het tweede deel van dit artikel uitvoeriger behandelen, en doen hier alleen nog opmerken, dat
het - Arrest van het Gerechtshof wel melding maakt van het
lantarentje in verband met het stilzwijgen van de hoofdgetuigen, maar niet spreekt van ditzelfde lantarentje in zijn belangrijke rol van eenig overtuigingsstuk. •--

Ix.
--- Hoe kan het wezen, dat de gebroeders Hogerhuis zijn
verdacht, gearresteerd, verhoord. beschuldigd, in twee instanties veroordeeld zijn onschuldig ?
De lezer die de vraag stelt, en zij is ook volgens onze
meening na al het geschrevene verre van overbodig, de lezer
houde ons ten goede dat wij in zijn vraag-zelve het antwoord
eenigermate vervat achten.
Niets, namelijk, is zoo zeer bevorderlijk aan het tot stand
komen van een veroordeeling, als de onderstelling dat niemand
ten onrechte wordt verdacht. Er worden menschen gevangen
genomen, de politie, de rechter van instruktie neemt hen in
verhoor, er wordt gesproken, in de kouranten geschreven over
de arrestatie, over hetgeen voorloopig gebleken is, over uitlatingen van de verdachten, allerlei geruchten en berichten
voor en tegen.
En nu begint zich in vele gevallen ten nadeele van de
31
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verdachten een opinie te vormen, die een materiaal levert dat
als wettige bewijsmiddelen voor den onschuldige noodlottig
wordt. Er zijn duizend omstandigheden die voor de eenmaal
verdachten bezwarende aanwijzingen worden, om geen andere
reden dan dat zij verdacht zijn.
Dan is er weinig toe noodig om nader bij de zaak betrokken
personen het spoor der waarheid, zoo zij het al zochten, geheel
bijster te maken, en hun denkbeelden op te dringen welke
de kracht krijgen van dwangvoorstellingen. De kracht wordt
niet weinig vergroot door de omstandigheid, dat het belang
van de getuigen vordert het vasthouden en ondergaan, niet
het overwinnen en verwerpen van zoodanige voorstellingen.
De vormen, de tradities, het doel van onze justitie, hare
verhouding tot de groote menigte, haar plaats ira de maatschappij ; het feit, in één woord, dat zij is eene klassejustitie,
is de oorzaak van dit groote kwaad. Anders dan klassejustitie
kan zij niet zijn, wijl publieke instellingen, welke voor de
naleving van wettelijke bepalingen op straffen hebben te
waken, alleen in een klasse-maatschappij recht en reden hebben van bestaan. In eene samenleving van vrijen en gelijken
zullen mogelijke pogingen tot verzet tegen partikulier of openbaar welzijn, door vrienden van de daders genoegzaam te
bedwingen zijn. Klinkt dit fantastisch ? Alleen zij fantaseeren
die de noodzakelijkheid eener justitie en de inrichting eener
justitie, gronden op algemeene menschelijke eigenschappen;
want wij hebben nimmer een justitie uit de menschelijke
natuur, maar steeds uit de heerschappij van de eene klasse
over de andere zien voortkomen.
Bij de overheerschte klasse, althans zoolang zij van hare
positie als zoodanig zich niet bewust is, en zij het doorzicht
mist en de edelmoedigheid welke het revolutionnaire streven
brengt ; bij de overheerschte klasse wekt de instelling der
justitie, wakende tegen het schenden van de wet door de
regeerende klasse gemaakt, behalve veelal haat tegen de justitie
zelve, een gevoel van af keer voor hare slachtoffers. Onderdrukking voert in zekere omstandigheden tot verzet en prikkelt
alle deugden ; maar zij voert ook tot demoralisatie, lafheid
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en een menigte gebreken. De schooljongen die door de
anderen wordt uitgejouwd als hij in de straffende handen van
den tyrannieken onderwijzer valt, is het voorbeeld van het
lot der justitieoffers in de maatschappij. De vroegere straf
der tepronkstelling en het geheele openbare vertoon bij lijfstraffen, berustten op deze werking van de justitie en versterkten deze werking. Niet de daad, maar de straf wekt
afschuw. Zij staat buiten en boven de overheerschte klasse,
de justitie, als een aan haar vijandige macht en wie in
hare handen valt, afgezien van de reden, blameert zich
door deze aanraking-zelve. De weerzien om getuigenis af te
leggen is een uiting van het gevoelen in de volksopinie, dat
de justitie niet kan aanraken zonder te bevlekken. En wie
gearresteerd en verhoord wordt, als een boef door de dienaren
van de justitie uit het dagelijksche doen weggenomen, en
opgesloten in een der vaste plaatsen welke de klasseregeering
als vestingen in een met oorlogsgeweld onderworpen land
onderhoudt, die is in de volksopinie reeds een boef en
heeft het bewijs te leveren van zijn onschuld ; welk bewijs
aanmerkelijk hierdoor verzwaard wordt, dat het feit van zijn
inhechtenisneming menigeen reeds half heeft overtuigd van
zijn schuld.
Voeg hierbij de houding van de ambtenaren. Hunne taak
is schuld te bewijzen, schuldigen te vinden.— Toen de onderwerping van de eene klasse aan de andere dieper was
dan die van het moderne proletariaat aan de bourgeoisie,
deinsden de regeeringsmachten voor geen geweldmiddel terug
om schuld te bewijzen : de pijnbank. Zij dwingt nog altijd,
zooals zij ook nog altijd pijnigt, maar beide in vormen overeenkomende met de gewijzigde verhouding. Gegeven de
populaire beschouwing van de justitie, is het voor mannen
die tot de andere klasse behooren, in vele gevallen geen
groote moeilijkheid de getuigenissen en zelfs bekentenissen
te verkrijgen die men begeert of noodig heeft. Zij komen niet
als gelijken die verzoeken, maar als meerderen die gebieden.
Zij komen niet als vrienden die goed maken, maar als vijanden die willen wreken. Het optreden van de politie is
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doorgaans ruw. Alsof de rechters tot in kleinigheden wilden
te kennen geven dat zij, behalve als rechters, daar tevens
als leden van een hoogeren stand zetelen, spreken zij tot
arbeiders met jij en jou. Al te dikwijls krijgt men den indruk, dat de zaak niet onderzocht, maar naar een vooruit
vastgesteld plan word behandeld ; dat het vonnis is geveld
eer het is uitgesproken. En dit alles ligt in het ambt dat
schrik en afschrik, geen overreding en beterschap bedoelt;
ligt in den werkkring die verzet van onderworpenen, beantwoordt
met geweld van heerschers, en kwaad met kwaad vergeldt.
De toepassing van het bovenstaande op de zaak Hogerhuis, kan beter gebeuren in het tweede gedeelte van dit
artikel. Willen wij de aanleiding om de, broeders te verdenken en de houding van politie en justitie tegenover hen, zoo
duidelijk maken, als de beschikbare gegevens veroorloven,
dan dient de houding tegenover de andere verdachten tevens
vermeld te worden.
Dit, intusschen, is in het algemeen de toepassing;:
Politie en justitie hebben indirekt en direkt aan de hoofdgetuigen de meening opgedrongen, dat de Hogerhuizen
schuldig waren.
Deze wandaad van politie en justitie maakt het ingrijpen
van de hoogste autoriteit bij middel van gratie verplicht.

Het doet mij leed dit opstel hier af te breken en het
tweede deel te moeten uitstellen. Ik mag niet meer verlangen van de ruimte in dit Tijdschrift. Echter zal in de
volgende aflevering tevens iets gezegd kunnen worden van
de beweging, die na het antwoord van den Minister op
14 Juni in den lande wordt voorbereid.

F. ROOSDORPs

Jacques Perk, August van Groeningen, ... F. Roosdorp.
Hij was maar een héel klein naturalistje, auteur van wat
zwakke schetsjes, die er nèt even door konden i). En dan
schreef hij een tijd lang aanteekeningen over onze letterkunde
in het Weekblad De Amsterdammer, met een enkele maal
een langer artikel, over een boek.
Toch hoerde hij »er bij". Hij oordeelde nu en dan zeer
juist in zijne kritiek. Hij deed niet gewichtig. En hij werkte
niet onzuiver. Hij deed, heel eenvoudig, zijn best. Ja, hij
was een der onzen.
Daar ligt nu dat éénige, heele kleine, boekje van hem, dat
»Kinderen" heet.
Hoe omgeven van weemoed wordt nu het boekje, dat juist
dien titel moest dragen.
Hij was nog heel jong. Van al wat hij zeker voor het
vervolg gehoopt heeft terwijl hij deze kleine dingen speelde,
zal nu niets geschieden...
Hoe spijt het mij nu, dat ik hem nooit heb kunnen zeggen,
dat ik hem gaarne mocht.
Het gemeenschapsgevoel tusschen menschen van éen groep,
is toch wel iets, dat wij in eere moeten houden.
17 Juni '98.
i) Kinderen door F Roosdorp, Amsterdam 1898.

L. v. D.

1Ve JAARGANG.

SUPPLEMENT.

TWEEMAANDELIJKSCH

TIJDSCHRIFT
VOOR LETTEREN, KUNST,
WETENSCHAP

EN

POLITIEK.

HOOFDREDACTEUREN: L. VAN DEYSSEL
EN ALBERT VERWEY.

c'

c

c,

c c& c& c

MEDEWERKERS : Dr. A. ALETRINO, JOH. H. BEEN, H. P. BERLAGE
Nzn., Dr. J. D. BIERENS DE HAAN, Dr. T. J. DE BOER, Prof. G. J. P. J.
BOLLAND, G. BUSKEN H U ËT, CYRIEL BUYSSE, Mr. F. COENEN
Jr., Dr. Ch. M. VAN DEVENTER, Dr. A. DIEPENBROCK, Dr. F.
VAN EEDEN, Mr. F. ERENS, M. EMANTS, C. V. GERRITSEN,
AUG. GITTÉE, F. VAN DER GOES, Dr. H. GORTER, HENR.
ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, C. F. VAN DER HORST,
Dr. D. G. JELGERSMA, Dr. G. JELGERSMA, ANDRÉ JOLLES, JAN
KALFF, Dr. R. A. KOLLEWIJN, J. DE KOO, PROSPER VAN LANGENDONCK, HÉLÈNE LAPIDOTH-SWARTH, JAC. VAN LOOY,
JOH. DE MEESTER, HUGO MULLER, Mr. S. MULLER Fzn.,
F. NETSCHER, Dr. B. J. H. OVINK, J. E. v. d. PEK, ARY PRINS,
GUST. VERMEYLEN, JAN VETH, Prof. J. VAN DER VLIET, Dr.
G. VAN VLOTEN, H. S.M. VAN WICKEVOORT CROMMELIN, E. A.

UITGEGEVEN TE AMSTERDAM DOOR SCHELTEMA
EN HOLKEMA'S BOEKHANDEL * * * MDCCCXCVIII.

INHOUD.

(September '98, le Helft.)

Bladz.

ALBERT VERWEY .

1

Avond ..........DR. A. ALETRINO

27

Hegel ..........PROF. G. J. P. J. BOLLAND

38

Uit „De Nieuwe Tuin" .

De zaak der gebroeders Hogerhuis
98

F. VAN DER GOES

(Vervolg) .

..

De Heilige Tocht . . . . . . ARY PRINS . ,
CYRIEL BUYSSE.

. I28

.

DR. G. VAN VLOTEN

.

.

W. L. PENNING JR.

.

18 7
202

234

Van Alleijnes' ziel .

(November

. 124.

'98, 2e Helft.)

Studiën uit de annalen van Tabar

(IVervolg)
Uit »Tom's Dagboek" . .

.

I7I

G. VAN HULZEN

.

Hegel (Tweede Gedeelte. .

.

PROF. G. J. P. J. BOLLAND

.

De Kunst van 't Beeld . .

.

ALBERT VERWEY

• 2 93

Obsessie

.

DR. A. ALETRINO

Zwervers .

.

. . .

. .

.

.

.

•

.

298

Middeneeuws Natuur-Onderwijs

( Vervolg) .

. J. KOOPMANS .

. 307

UIT DE NIEUWE TUIN"
DOOR

ALBERT VERWEY.

MIJN HUIS.

(Uittreksels.)
I.
Mijn huis dat op de helling leit van 't duin
Heeft uitzicht op de toegedekte landen
Waar tusschen haag en hout vereelte handen
De bollen borgen in mijn kweekers tuin.

Hoe de plek waar men woont zoo een kan worden
Met ons die daaglijks toch naar lijf en geest
Zoo groote reizen doen, bevreemdt mij meest
Nu ook in mij de landen ledig dorden.

Want zulk een land ben ik ook nu : de grond
Ligt droog, maar zorgzaam bearbeid en besloten,
En schat die bloemenrijk stond uitgesproten
Ligt nu verhuld, wijl geen weet wat ik vond.
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Zoo zijn de luchten ook, de horizonnen,
Zoo stil, zoo schijnloos, en de duinenrij
Bewaart die landenvolten van terzij
Voor najaarsgolven die gedreun begonnen.

Zoo ook in mij. Zoo zal een heerlijkheid
Van kleurge tulpen, donkre hyacinthen,
Narcissen-geel en anemonen-tinten
Eens wieglen waar een lent de lucht bevrijdt.

Zoo zal een vreugd van zomersche gedachten,
Van lied en zang als oor en hart verheugt,
Opwieken waar nu stille erinring heugt
En toekomst flauwt en hooge wenschen wachten.

Als duinreeks staat mijn hooge wenschenwand:
Als najaarszee erachter stormt de breker:
Mijn leven dat zijn hartstocht zwaar en zeker
Bedwongen voelt door meer dan menschenhand.

Mijn hartstocht stormt : altijd door blauwte en donder
Was rust noch duur in 't zwaatlend element.
Veel sloeg het neer, veel wiegde 't overend,
Maar toornde of speelde 't, onduur school eronder.

MIJN HUIS.3

Is 't meer dan duin wat nu zijn almacht dwingt?
Dan dijk ? - Want steen of ijzer, 't was al eender.
Men zegt: door sferen klinkt geen zang sereender
Dan die hun onmaat in zijn maten klinkt.

Is het dan zang ? -- 't Is wat de zang doet baren:
Liefde die hart en heemlen tevens leidt.
Ik heb voor u mijn onduur neergeleid:
Liefde die storm en onrust doet vervaren.

Ik heb door u mijn wenschen vast gebouwd.
Mijn breker stormt

mijn duinreeks zal niet stortlen.

Haar bindt een helm met diepre en peezger wortlen
Dan van gindsch zand de korlen samenhoudt.

Bloei dan, mijn land. Wordt lichter, horizonnen.
Bli dt, luchten, blauwer over 't veld u uit.
0

Van deze liefde is elke bloem de bruid:
Zij houdt voor elke 't kleurge kleed gesponnen.

Zij maakt van elke 't vrouwtje dat op 't veld
Niet arbeidt en toch schoon staat aangetogen.
0 mocht van mij haar kind ze alleen gedoogera
Dat hij haar werk aan elk van hen, vertelt.
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II.
De stilte die ik om mij voel als de avond
Om mij, mijn huis en kalme duinen staat Daar 't tikken van de hangklok luider gaat
Dringt in me, heldrer mijn gedachten stavend.

De stem van mijn gedachten tokt aldoor,
Als 't boblen door de tuit van 't borlend water;
Als 't zingen van die onvermoeibre prater
Beweegt en spreekt wat ik diep in mij hoor.

Dichter, het zijn is schoon maar merk het worden.
In u is al wat ge om u heen begeert.
De schat die zich in eenzaamheid vermeert
Zal op zijn tijd voor andren zichtbaar worden.

Wat in uw cel bij 't gele licht geschiedt
Zal eenmaal in de zon zich openbaren.
Het hoofd dat buigt over vermolmde blaren
Verliest daarmee den lach van 't leven niet.

En als u stemmen uit de dooden spreken
En gij hun luistrend zelf een doode lijkt,
Schrik dan niet zeer als wen de nanacht wijkt
Een levenskreet uw lippen uit zal breken.

MIJN HUIS.

III.

Mijn land heeft meengen dag een grauwe lucht.
Ik zit voor 't raam en zie de neevlen leken.
Ik hoor de golven uit hun dampen spreken
En zoek 't ommist geboomt van 't naast gehucht.

Dan is in mij de nevel ook geboren.
Ik zie de vormen die geducht en vaag
Het hoofd opsteken, en een zee zwalpt traag,
En dof gedreun doet uit haar diep zich hooren.

Dan, weet ik, is in mij van 't volk de ziel,
Dat, lijfsoog altijd tusschen neevlen starend,
Altoos het geestoog op wat openbarend
Uit zieleneevlen raadselt roerloos hiel'.

Dat nooit in 't blauw heelal de klare lijven
Zag wandlen, levensblije goden-teelt,
Maar steeds uit nevel die zich statig deelt
Zijn visschers -volk en -vloot in zee zag drijven.

MIJN HUIS.

De zon rees traag en scheen door dampen heen,
Maar spleet en in een gouden zee aan 't gloren
Zeilde de vloot tot al haar toebehooren
Voor elk die 't zag groot en verheerlijkt scheen.

Zoo zag mijn volk. Zoo ziet zijn zoon na jaren.
Dat is de schoonheid die hij in zich mint.
Een gouden aard die zich uit neevlen windt.
Een gouden zang uit dreun van donkre baren.

MIJ14 HUIS.

Iv.

In 't huis, en op den weg, in veld en duin
Merk ik de stilte van den Zondagmorgen.
Het weekwerk rust. Om geen onnutte zorgen
Draaft wie er arbeidde in verblijf of tuin.

Het dorpsvolk toog, in nieuwe of geërfde kleeren
De kap van goud, het zilvrenknoopig buis
Naar 't spitsgetopte en houtgetorend huis
Dat scheef leunt op zijn vele steenen beren.

Daar waar het witgekalkt en bruingebankt —
De koopren luchter daalt aan staaf en binte -Het best den dienst betaamt van hun gezinte
Hooren zij 't woord dat uit den preekstoel klankt.

De preeker staat er in de fulpen wijding
Van toga daar kraakheldre bef op schrijnt.
Zijn spraak klinkt arm die schraal 't gebaar belijnt Men weet het : toch sticht wijding en belijding.
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Zooals voor eeuwen in datzelfd gebouw
Hun vaders, zit die schaar en zingt te zamen
De psalmen die uit stoerder monden kwamen
Toen geen ze ooit zong dan 't was in strijd of rouw.

Verlaten brokje van eens schoonder wereld,
Uw arm hart sterft nu op dit droge brood.
Een nieuwe vreugd kwam als een morgenrood,
Waar nu uw aarde eer gij 't nog weet om dwaerelt.

Uw zangen, altijd schoon, hoe Jezus kwam
En stierf aan 't kruis opdat wij arme luiden
Het aardsche een loop naar schoonren hemel duiden,
Bevrijd van zonden die hij op zich nam

Uw God aan 't kruis, en dees uw zonden-vrije
Belijder, lokkend uit een dooden tijd,
Zij kunnen nooit meer u die heden zijt
De vreugd hergeven die 'k hun tijd benije.

'k Benij hen niet. Ik die hier naast u woon
Heb ook voor mij haast grootre vreugd gevonden.
Voor bloemen bloeiende uit uw Heilands wonden
Heb ik er aardsche en prijs hen even schoon.

MIJN HUIS.

V.

Als na den regen uit gebroken wolken
Het blauw nu dubbel frisch en reiner schijnt,
En wit en waatrig 't licht de zoomen lijnt
Van los zich wentlend vochte nevelkolken;

Als de aard van warme en vochtge kleuren zwaar
Een spiegling zendt uit de ingezogen lichten;
Dan zoek ik hoopvol lokkende gezichten,
Als was de lente ooit voor den winter daar.

Een herfst, straks winter houdt het land bevangen.
En met ons menschen is 't al eveneens.
Beurtlings vol koude zijn we en vol geweens.
Bedroefd is maar naar nieuwe vreugd ons langen.

Maar 't zijn van hart en wolken is een wentlen.
Straks zal de voorjaarskleur geduurzaam zijn.
Eer wij het weten wordt tot blijdschap pijn.
De harten leven. De seizoenen kentren.
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VI.

O wee mijn zeevolk op de onstuimge zee.
Hun herfst was schoon, zoo nog twee weken stadig,
Dan zal hun vloot met vangst en tuig genadig
Voor anker komen en al 't volk komt mee.

De stormwind giert. De losgelaten brekers
Beuken het strand. Beuken ze 't scheepje ook zoo?
- - De pier van steen staat ze te nauwernóo Wie hoopt voor 't vlottend hout en touw iets zekers?

Het want scheurt los en drijft met visch en vracht.
De kabel knapt en spriet en mastboom kraken.
De stortzee stijgt en slaat zijn vraatge kaken
Om 't hulploos menschvolk in d' onsplijtbren nacht.

Geen viel? Niet gil noch kreet krijscht boven 't fluiten.
Kletst kleurloos schuim brak-zout blinde oogen blind?
Hoor, 't piept in 't ruim. Gedreun kreunt boeg en bint.
Pompt 1 In 't vooronder 't water tot de kuiten.

MIJN HUIS.

O morgen, grauwt ge en dreef een hulk op zee,
De buik naar boven en geen mensch erneven? De tijding vloog. Wat stomme vrouwen bleven
Dag in dag uit zien wat er dagen deê ?

Wees stil. Geen leven houdt zijn eigenste uren.
Wij zijn een vaarvolk op onstaadge zee.
De goede dagen niet, de kwade mee,
Niets in of rondom ons kan eeuwig duren.
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VII.

Verregend is het laatst en bruin geblaert
Dat takken hield die zwart staan onder 't druipen
De weg doet duinwaarts trage bochten kruipen.
De leedge wei doorgrazen koe noch paard.

De hoeve in 't voorjaar als uit groen geboren
Ligt zichtbaar als een lang verlaten erf:
Alleen de wandlaar die daar doelloos zwerf
Kan dof gestamp door dichte staldeur hooren.

Hij dwaalt er 't duin en d' open schelpweg in,
Verzeld door 't krakend knerpen van zijn schreden
De duinspleet wijdt : daar dreunt hem van beneden
De ontroerde strandgolf op d' omdroomden zin.
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VIII.

Hoe ligt het land zoo roerloos, zoo gelaten.
En wacht de donzig-witte en kille sprei.
Die wat er levends in verborgen zij
Bezorgd zal koestren onder schijn van haten.

Slaap stil. Ik ook ben zoo een roerloos land.
Ik ook voel vlokken die zich rond mij weven.
Hun val voelt koud. Maar 'k draag het warme leven
Te warmer in mij waar hun koude 't bant.

14

MIJN HUIS.

XI.

Huisjes en hagen, hek en hooischelf staan
Op witberijpte bolleland en weiden
Veel zichtbaarder. De schuine stralen spreiden
Fluweelen schaduw tegen 't rijpwit aan.

Dit zijn die zeldzaam heldre en zuivre dagen
Waarin men aadmend voelt dat deugdzaam zijn
Is ' met zoo weinig mooglijk levensschijn
In stilte en reinheid leven in zich dragen.

Ik ken mijn vrienden die dat zeker doen.
Die stil, en hoog hun witte land beloopen.
Eens gaan de voren voor hun voeten open:
Hun bloem zal blinken en hun graan zal voên.

0 heil hun die om winst noch roem hun leven
Verhaasten : eenmaal komt het- schooner nu.
Te juister tijd zijn alle winden luw:
Dan zal een zon hun leven schoonheid geven.

MIJN HUIS.
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Hoor mij die eenzaam in mijn winter woon,
En toch spreek wat ik waar vond, ik een dichter:
Hun die niet haasten wordt het werken lichter;
Zij die niet haasten maken elk werk schoon.

Hun brengt de dag die komt zijn goede tijding
En laat een over voor den andren dag.
Hun daad maakt staag van nieuwe daad gewag;
En aan hun rust, nooit krachtloos, faalt geen wijding.

Zij weten altijd goed en altijd waar
Het oogenblik als 't komt voor 't vliedt te grijpen.
Zij laten d' appel rood en gouden rijpen
En houden dan de hand die ze opvangt klaar.

Hun hoef ik nu ook niet in rijpe woorden
De vrucht te reiken die 'k aan

min boom vond.

Hun doet uit eigen hof een ritslen kond
Dat woorden groeien die nooit ooren hoorden.

- De zon zwelt uit en van 't berijpte land
Smelt witte vaag die de aard zoo schoon bespreidde.
Het water blinkt en mijn bewogen weide
Dampt naar het blauwe dat haar wijd omspant.
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XIII.

Als vlokken dwarlen en de dag vroeg endt
Is het de maand van blijde erinneringen.
Daar kindren eerst den goeden Heilge zingen
En dan naar 't Christuskind hun stem zich wendt.

Wijl vlokken daalden en lantarens geelden
Daar in de stad ik kwam langs Jezus' kerk,
Glipte ik erin verdiept in 't vrome werk
Dat galm en licht en walm van wierook deelden.

Glipte ik eruit, een langs gaand die de hand
In 't bakje doopte van 't gewijde water
De deur sloeg luid en met gewild geschater
Ruchtten twee knapen buitlend langs de wand.

De grachten trilden van weerkaatste lichten;
De glibberstraat blonk flauw elk schijnsel weer;
De kille stegen braakten keer op keer
De koopers die zich brug- en huiswaarts richtten;

MIJN HUIS.
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De natte vlok trilde elk op hoofd en schoer.
Sint Niklaas avond. Bij ons thuis met mijter
En kromstaf kwam de eerwaardge Sint. Wie rijdt er
Op 't huis? De zwarte knecht. Mijn jongre broer

En zusjes beefden. 's Avonds uit de kamer
Naast de onze wekte ons schijnsel. Heerlijk bang
Kropen we bei ons bedje uit. Wang aan wang
Zagen wij witgedekt de tafel. Hamer

En zaag, bouwdoos en wagen, pop en paard.
Vader stond daar en zag het vriendlijk over.
Wij vluchtten blij en bang dien lieven
roover?
Een hemel kwam in onzen droom op aard.

Zoo bleef ook 't tweede feest mij voor de zinnen,
Een wintermorgen vroeg, voor dag begon,
Kwamen gevieren we in hansop en pon,
En ook bij gaslicht, de eigen kamer binnen.

En weer scheen 't licht, waar ook al Vader zat,
Zoo noodend op het heldre en witte laken;
Maar eer we er de gekrente broodjes braken
Sloeg Vader 't Boek op dat hij voor zich had.

2
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De Roomschen, kindren, zei hij, gaan in donker
En kou vannacht door de besneeuwde buurt,
Om 't popje dat het Christuskind figuurt
Te zien in wieg en kerk bij kaarsgeflonker.

Zij brengen hulde, zinnebeeldig dan,
Aan 't Christuskind, en doen 't trots kou en duister;
Zoo moet ook elk -wie 't Kind met liever luister
In 't hart verscheen het huidgen naar hij 't kan.

Toen, met die stem die zacht wist in te dringen
Las hij dat halve hoofdstuk : Lukas twee
Vers éen tot twintig, dat altijd omgleê
Voor mijn verbeelding 't zilvren-lichte zingen,

Waarmee die englen terwijl 't Christuskind
In krib en stal lag waar zijn moeder 't baarde,
Het herders meldden met hun „Vrede op aarde t"
En dat er Een leeft die elk mensch bemint.

Niet heel het feest, de dag, de kerkgang, de avond
Waarop voor heel een arme-kinderschaar
De denneboom met duizend kaarsjes klaar,
Zijn donkre groen in schattenvracht begravend,

MIJN HUIS.

Getooid, en kaal, stond, -- niets van heel dat feest
Heb ik mijn leven lang zoo schoon gevonden
Als stal, als nacht, als sterren die daar stonden,
Als englenrei waar 't herdersvolk voor vreest.

En als mijn Vader toen me iets mee wou geven
Dat mij mijn leven niet begeven zou,
Hij deed het wel, maar niet naar hij het wou
Is mij iets eeuwigs ervan bijgebleven.

Want als mijn kindren nu het Kerstmisfeest
Vieren, als ook dat van den goeden Heilig,
Dan voel ik me in mijn Vaders glimlach veilig,
Maar bij zijn glimlach zie 'k zijn traan het meest.

Want zooals kind uit vader wordt geboren
Maar zelf weer anders dan zijn vader is,
Zoo is zijn vreugd in mij een droefenis
En vreugd in mij kan hem niet toebehooren.

De tijden gaan. Wij zijn éenzelfd geslacht.
Maar andre bladers ruischen, andre harten.
0 Vader, glimlach, uit uw brood van smarten
Heb ik toch de aard een blijdschap voortgebracht.

IQ
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Elk jaar gaat heen : elk j aar brengt zijn December.
En feestmaand blijft ze als onzen vaders eens.
Waar' vreugd die ons verheugt hun vol geweens,
Het leven is in alle vreugd ontember.

En alle liefde, en al wat vreugde geeft
Zal met de tijden en seizoenen duren;
Want allen zijn we in de eeuwigheid geburen,
En schoonheid leeft niet die niet eeuwig leeft.

MIJN HUIS.

XVII.

Zeg niet te snel dat onze schoonste dagen
Maar korte vreugden tusschen smarten zijn.
Zij zijn als kaarsen om wier stralenschijn
Schemers van licht door donkre hoeken vagen.

Zij zijn juweelen die een heel sieraad
Rondom gerijd van mindre en duistre steenen
Zooveel van d' eigen echten luister leenen
Dat het als éen ster in uw borstkuil staat.

Zij zijn de traan gelijk in 't toornig donker
Van 't oog dat lot en leven haten wil.
Wie 't hart verstaat ziet in zijn lichtgetril
Van liefde 't onverdoofbare geflonker.

Ik toen ik jong was wist niet of het smart
Of vreugd was wat mij daaglijks teer deed beven;
Maar fluisterde innigst ik : o 't schoone leven 1 't Was smart maar waarin vreugd weerspiegeld werd.
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Ik heb het later soms wel uitgevonden,
Toen 'k droef was niet, maar toen ik koud en leeg,
Dat iedre smart van vreugde een weerschijn kreeg,
En schoonheid prijzend vaak we in smarten stonden.

Hoe had ik anders, lief, mijn leven ook,
Ik die van leed mijn deel wel had, gedragen,
Als niet in straling van mijn schoonste dagen
Mijn droefste schemer lichtend onderdook.

MIJN HUIS.

XVIII.

Mijn wezen ging wel soms door donkre dalen
En rustte in schaduw zonder hoop op licht,
Dan hief ik somtijds het bezorgd gezicht
Naar hoogster bergzoom ondergaande stralen.

Maar zorgde 't hoofd, te vaster trad mijn voet.
Het pad niet latend schreed ik rustloos verder.
Door doorn en distel deed ik wat de herder
Steeds voor de minste van zijn schapen doet.

Ik zocht geen schaap, geen schat, ik weet niet, zocht ik
Wel ooit iets dan den dood, die nochtans komt?
Want dat is 't loon dat ieder mensch besomt;
Maar ook den dood in 't worstlen overmocht ik.

Want eén ding vond ik en ik vond het wel,
Mijn eenige aanwinst die geen dood verachter':
Ik vond den weg dien 'k ging en dien ik achter
Mij liet, te fier dat ik die aanwinst tel.
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Eens als ik dood ben zal een reizger 't weten
Dat waar de bergen diepst en donkerst zijn
Eén man een lijn trok dwars door 't bergravijn -Dan, dankbaar, zal hij die met voeten meten.

Hij trekt haar door en komt, wie weet, in 't land,
Het wondre land dat ziende ik ben gestorven
-- Waar rust mijn lijk ? --- Hij, als hij 't heeft doorzworven,
Sterft in de bergen aan den andren kant.
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XIX.

Er is een vochtge blauwheid in de luchten.
Het stroo waarmee de landen zijn gedekt
Ziet goud nu ik als uit een droom gewekt
Mijn slapen langs, de morgenwind voel zuchten.

De diepten van den donkren geest zijn schoon
En schoon 't gespeel van blijde erinneringen,
Maar schooner als voor 't oor de vogels zingen,
En 't hart ontwakend meêstemt met dien toon.

Als zonnestralen langs mijn weiden wazen,
En al mijn blonde duinen 't hoofd verguld
Opheffen en zich 't stralend blauw onthult,
Waar visschersschuiten me altijd weer verbazen

Door dans die zwaar en toch zoo luchtig is,
Door vroolke wimpling boven afgronds spieglen,
Door veilgen gang bij onheil-lokkend wieglen,
Door zang na gistren storm en droefenis, —
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Dan gaat mijn hart opnieuw voor 't leven open.
Ik ook verlang weer 't varen op mijn zee.
Haar die mij eens haar holen open deê
Moge mijn bark met nieuwe vreugd beloopen.

Vaarwel, mijn kust ; vaarwel, mijn blonde land.
Aan de overzij zie 'k nieuwe kusten gloren.
Wat was vliedt heen : straks moog mij toebehooren
Wat als een baken opwaarts, stralend brandt.

AVOND
DOOR

A. ALETRINO.

Voor Zuster 7ulia v. S.
Het rijtuig was beneden aan den heuvel blijven staan.
Langzaam stappend in moeielijk voortgaan, wandelde hij de
hoogte op langs het smalle pad, dat telkens weg boog tusschen
het dichte hakhout. Toen hij boven was, op het kleine
plateau, moewde hij neêr op den bruin-zandigen grond, in
een stille drooming starend naar den wijd-ruimen avond
rondom zijn zitten.
Recht voor hem, in een langzaam-glooiende daling, dichtte
het donkere groen der beweêglooze denneboomen naar onder,
met hier en daar een korte, licht-heldere tinting van kleurend
loofhout, uitstrijkend in een onmerkbaar wegijlende dunheid
naar de lage, egaal-groenende weilanden waarin onder een
dun-nevelend waas een bocht van de rivier breedde, plotseling inkortend tusschen de ongescheiden ineenvasting van
den grond.
Tusschen de losse uiteenspreiding van het hout glim-grijsden
de daken van huizen, plat-vierkant in het groen-zwart der
boomtoppen, beweêgloos, vast-neêrgestild onder het goudroode avondlicht.
Diep beneden, heen-wijkend van de korte helling van den
heuvel, lag de heigrond ver-uit in een gelijk-ernstige som-,
bering van rosbruine hardheid, met dunne, smal-snijdende
plekken helder geel, eindeloos zwijgend naar den vagen horizont, waar kleine, roze-vlokkende wolkjes bijeen droomden in
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een luidloozen, onmerkbaren voortgang. Overbuigend in
een hoog-rustige diepte, strakte de hemel egaal-kleurend in
een donkerblauwe welving boven het lage land, zacht, teêr,
heenlossend naar het Westen tot een week-groene tint waarin
de gulden rozing van het .wijkend zonlicht vaagde, vèr lichtend
in een beweêglooze gloeiing. En een wijde stilte stond ruimkoepelend boven de aarde, een gouden, hoog-vredende stilte,
waarin telkens, èven helder, het zangend zilveren van een
vogel kleurde, brekend een kort, zacht-metalend geluid door
de ruischlooze weving van den oplichtenden nacht.
Jaren geleden was hij hier 't laatst geweest. Voor lange
jaren had hij in de buurt gewoond, den grooten, mooi-belovenden tijd van zijn man-worden. Hij was er gekomen
als jong dokter, in een wijde illusie van zijn werk, een
kleurende lichting ziende in de verre opkomst der dagen waarin
hij zou leven aan het kleine ziekenhuis. Hij was er een
paar jaar geweest, plotseling weggaand in een mat geslagen
hopeloosheid van zijn weten, neêr-geknauwd onder de zware
looding van het eerste groote leed dat over zijn leven had
gedonkerd. En nooit had hij daarna weêr durven terug komen
in die omgeving ; nooit had hij kunnen opstaan tegen den
benauwenden angst die in hem hoog woelde, wanneer hij het
verlangen voelde dringen in zijn borst nog eens hier heen te
gaan, den angst voor het nieuw-wakkeren van het smartend
visioen, dat hij duister hoorde slapen in de zachte droefheid
van zijn denken.
En de jaren waren weggeschaduwd over zijn leven, lange,
egaal-voelende - jaren, snel-wijkend in een kleine wisseling van
kleur. Hij was ouder gegroeid onder de heenkalming van
zijn groote smart, die voor hem was geworden als een vage,
onware grijsheid die heel ver eens over zijn leven had gedroomd.
En hij was teruggekomen, in eene plotselinge behoefte den
weemoed weêr te voelen die eens geschreid had in zijn
dagen, een berouwende drang zijn voorbije jeugd weêr te
zoeken in de pijniging van wat ver geleden die jaren gekleurd
had tot een droef-doffe herinnering.
En, peinzend naar den beweêgloozen nacht, die ineen-donsde
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onder den heenlichtenden avond, zag hij de lange wijking der
dagen weêr, een klankloos reiende heldering van vaaglijnend
verbeelden. De eerste maanden van zijn vreemd bestaan in
de nieuwe omgeving, waarin hij voortleefde met een opjuichend gelukkigen voor zijn werk, een zacht-mooie kleuring van
zijn denken in de uitbezigende voeling van zijn jonge kracht,
een wijd klankend voortgaan in de hoog-zangende omgouding
van zijn illusies. Langzaam, onbewust was zijn voelen ingekalmd tot een egale, gelijk tintende lichting, waarin hij liep
den gelijken gang van zijn dagen, een ongemerkt vloeien der
uren langs hem heen.
Toen, plotseling, was de doffe grijsheid vastgeslagen in zijn
voelen, een droeve wolking van weemoed die door zijn verder
leven had getreurd, een eindelooze weening van altijd pijnende
lusteloosheid.
Op een middag had hij een patientje opgenomen, een
meisje van een jaar of twintig, dat al een heelen tijd was ziek
geweest, een vaag, vreemd onwel zijn, zooals de geneesheer
schreef die haar had behandeld, en waarvan ze zoover was
hersteld, dat ze nog een tijdlang in de frissche lucht moest
blijven, buiten de benauwende atmosfeer en de zenuwende
drukte van de groote stad. 't Was een klein, lief kind, tenger
en teêr, bleek, met een vaag-blauwe doorschemering in de
zachtheid van haar slapen dat een vreemde, porseleinen broosheid kleurde over haar jonge zien. Zij had iets kinderlij ks,
iets verwonderd-lachends in haar doen, dat afscherpte tegen
het groot-sierlijk bewegen van haar armbuigen en haar mooineigend gaan.
Wat haar ziek zijn was geweest had hij niet kunnen opmaken uit de vage berichten die zij meê zèide. Heelemaal beter
was ze niet : hij had 't gezien toen zij een paar dagen bij hem
was ; ze had iets vreemds in haar doen, iets onduidelijks in
haar bewegen, iets wat niet haar eigen persoonlijkheid was.
Toen, plotseling, op een dag dat hij bij haar zat te praten, had
hij een duidelijkheid gezien in haar vreemd zijn, een kort staren
over hem heen met groote, licht-grijze, diepe oogera, iets extatisch dat maar even had geduurd en waaruit ze, zonder 't te
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weten, weêr terug was in de werkelijkheid. Daarna was zij
eiken dag onrustiger ; iets abnorm-levendigs, een behoefte om
voortdurend te bewegen en heen en weêr te praten, altijd door,
zonder stil zijn. En eiken dag had hij haar ziek zijn erger zien
worden, haar hoog jachtende onrust die haar liet klemmen tegen
hem aan, die haar liet vasthouden aan zijn armen wanneer hij
bij haar was, een vage angst voor iets wat ze niet kon zeggen,
wat ze niet wist, maar dat ze zag, heel vèr in de visioening
van haar weg zijn en die haar voortzenuwde heen te vluchten,
altijd door. Langzamerhand werd ze z66 opgewonden, dat
hij haar niet in de inrichting had kunnen houden. Hij had
een kamer voor haar laten inrichten in een bijgebouw, achter
in den tuin, een soort cel waaruit ze niet weg kon en waar
een paar verpleegsters op haar konden passen.
En daarna had een tijd van ellende gesomberd, die in zijn
denken was gesleten voor altijd. Hij was van haar gaan
houden, niet als een man houdt van een vrouw die zijn
gelijke is, maar met een zachte, medelijdende liefde, waarin
telkens haar vrouw-zijn was, een pijn-verdrietend droeven
voor het onwetend grove doen waarin zij veranderde door
den drang van haar ziekte, een vage voeling dat hij haar
meerdere was, waarin telkens een onduidelijke smart schrijnde
wanneer zij hem niet wilde kennen, en zij, donker-scherpend in
haar zien, hem haatte in de onbewuste vreemding van haar
zelf-zijn. Wanneer ze zoo had gedaan, ging hij van haar
weg met een gevoel van iets heel droevigs dat op hem hing,
en hij liep den verderen dag door met een moewe huiling in
zijn borst om uit te breken in een lang snikken. En daarna
had zij dagen dat ze aan hem vast klemde en hem telkens
vroeg niet van haar weg te gaan ; dan vleide zij zacht tegen
hem aan om bij haar te blijven, heel klein pratend, met een
week-zangende stem haar niet alleen te laten in de dof-kille
grauwheid van haar kamer.
Op een avond, na 't eten, was hij bij haar gekomen. Buiten
kleurde de dalende zonneglans over den tuin, een gouden
lichtheid warmend in de dichte boompluimen die beweêgloos
hoogden boven den koel-schaduwenden grond. Toen hij bij
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haar was in de lichtlooze grijsheid van haar kamer stond ze
uitgekleed in het wit van haar nachtgoed, zacht, onverstaanbaar
mompelend boven het doelloos heen-en-weêren van haar
handen. Zij herkende hem niet, zij zag hem niet ; haar groote
lichtgrijze oogen hadden weêr die eindelooze vaagheid van
extase, dat wijde, zienlooze staren vèr heen. Terwijl hij
naast haar stond, lettend op haar doen, was de deur, die hij
niet goed had gesloten, onhoorbaar uitgehoekt, een grootlichtend vierkant breedend in het schemer-grauwe rondom.
Langzaam had ze naar hem heen gekeerd, en ze was voorkomen in een plotseling gouden heldering van kleur, een
hooge omzuivering van diep-gulden glans die neêrgleed over
haar uitwildend, bruin-laag golvend haar, haar witte opstaan
omwasemend met een zacht-teeren schijn van mystieke lichtheld. Een tijdlang bleef ze onbewegelij k ; toen, terwijl de
strak-wijde staring van haar oogen langzaam wegscherpte,
zwaaide zij haar armen omhoog, en ze viel naar hem op,
juich-roepend met een kleur-zangend wakkeren : »daar is de
zon, daar is het gouden licht en daar zijn de boomen, en
groen, en buiten. 0 dokter, laat me weggaan, laat me gaan;
't is hier zoo grauw en donker ; laat me weg ; daar is de zon
en 't licht, daar is 't buiten, daar is de zon, daar is de zon 1"
En zij had geworsteld tegen zijn vasthouden, ze had geduwd
tegen zijn voorstaan, aldoor vragend met een dringende
smart in haar stem : »dokter laat me gaan, 't is hier zoo
donker, laat me gaan waar de zon is l"
Toen had hij haar vast genomen tegen zich aan, en had
haar neêr-gedragen op haar rustbank ; en hij was bij haar
gaan zitten, zachtjes sprekend, lieve kleine woorden, week
fluisterend, als tegen 'een grooten, goeden hond die niet begrijpt,
maar die de klank voelt van het zeggen. En voorzichtig
had hij haar gestreeld over haar uitgolvend haar, langs haar
bleek-magere wangen, en langzaam liet ze haar hoofd, haar
goede, moewe hoofd leunen tegen zijn borst, doorklagend
met een navrant-vleiende stem : »toe dokter, laat mij weggaan
naar het licht ; 't is hier zoo grijs, toe laat u me weg gaan,
dan zal ik altijd veel van u houden".
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En daarna was ze ongemerkt in slaap gemoewd, weeksnikkend onduidelijke woorden in haar droomen ; en hij had
gezien hoe luidloos, geheimzinnig-langzaam de tranen gleden
langs haar mat-heete wangen.
Toen ze rustig sliep was hij van haar weggegaan. En
buiten in den tuin, waar de zon hoog geelde in de boomtoppen, in de wijde, lichte rust van den helder-zilveren avond,
had hij een langen tijd zitten huilen, luisterend de naklankende
smeking van haar vragen : »toe dokter, laat me gaan, laat me
gaan, 't is hier zoo donker". En 's avonds op zijn kamer,
in de ruime, kalm-omlichtende hoogheid van den nacht, was
't hem voortdurend geweest of hij haar zacht vleien hoorde
huilen in zijn binnenste, haar lief, teêr beloven dat ze veel
van hem zou houden, altijd.
Na dien avond was ze langen tijd 't zelfde gebleven.
Wanneer hij bij haar kwam zag hij altijd plotseling in haar
oogen vreugden de verwachting dat zij weg mocht ; 't groote
verlangen naar buiten, naar 't licht. En elken keer ging hij
van haar heen met 't wrang-smartend gevoel dat hij niets
voor haar doen kon, dat hij haar moest weigeren dat ééne
groote wat ze wilde : te leven in de mooi-omzonnende lucht,
onder de vredende, rustige schaduwing der oude boomen.
En waar hij ging, waar hij leefde in die dagen, kwam altijd
't visioen op, scherp-pijnend in een plotseling voorbeelden,
van haar wit-gouden staan uit de kil-schemerende grauwheid
van haar kamer onder het breed-inbundelend zonlicht, haar
wijde, grijs-starende oogen extasend naar de gulden glansheldering buiten, en hoorde hij het klagend huilen weêr haar
weg te laten gaan, ver weg uit de doffe schemering waarin
ze leefde.
Langzaam, bijna onmerkbaar iederen dag, veranderde zij.
Ze werd rustiger. Zij kon nu uren lang liggen op haar bed,
onbewegelijk soezend voor zich heen met half-slapende oogen
waaruit de vage, wijde ziening inscherpte tot een kalm denkweten. Ze was zwak, uitgemoewd in het dagen lang onrustig
zenuwen, neergeslagen in een uitgeputte matheid van haar
lichaam. Toen had hij haar laten terugbrengen naar het
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hoofdgebouw en had haar een kamer gegeven met een groot
balcon, waar ze den heelen dag was, uitliggend in een langen
stoel. En 't leek of ze langzaam, heel langzaam, bij zou
sterken, een klein, nieuw wêer-leven uit den benauwden
droomtijd waarin ze was geweest. En hij had gedacht dat
ze heelemaal zou herstellen, dat ze weêr heelemaal zou beter
worden uit het onbekende ziek-zijn waarin ze had geleefd.
Wanneer hij 's morgens bij haar kwam, vond hij haar met
een lief-tevreden heldering over haar zacht-roze wangen, een
stil-gelukkig lichten in haar grijs-groote oogen. Dan boog ze
haar hand, een kleine, mager-blanke hand, over de dekens, en
hield de zijne vast, week strelend met haar dun-zachte
vingers, een droomend, zwijg-sprekend bewegen. En 't was
of elken dag zijn onduidelijk voelen wijder gelukkigde in zijn
binnenste, een ruime, groote behoefte haar vast te houden
tegen zich aan, en haar op te steunen uit de matte, neêrgezwakte machteloosheid waarin ze moewde klein ën teêr.
En de zomer ging over haar ziek zijn ; lange, drooglichtende dagen met een blanke zilvering van hoog juichende
zonneglans, met avonden van koelwarme stilte waarin het
wolken kleurde van vèr-geurend hooi en weekzangende bloemen ; de herfst stilde over haar ziek-liggen, vredende, goudrustige dagen, waarin het zonlicht droomde een kalm-heldere
wijding van beweêgloozen glans ; de winter duisterde op met
grijs-korte uren van neêrwaaienden regen, met kil-mistende
dagen van luidloozen nevel, met lange zonlooze weken van
grauw-schreiend licht, dat laag treiirde van den dik-wolkenden
hemel. Dan, 's avonds, wanneer hij bij haar zat, onder de
warm-zwijgende binnen-voeling van het week-geschaduwde
lamp-licht, kleurde zacht het zangen in hem op van een vèr
geluk, van een altijd naast haar blijven om haar te helpen den
zwakken gang van haar bestaan, haar zóó lief te hebben dat
ze zou krachtigen in het voorlichtend teederen van zijn diepinnigend voelen.
Veel • ging ze niet vooruit. De machtelooze moeheid
waarin ze lag sterkte niet heen ; ze bleef zwak en krachteloos,
treurlachend met een pijnlijk trekken langs haar lippen wan3
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neer ze soms probeerde op te staan en even te stappen door
de kamer, terwijl ze zich vaststeunde aan de meubelen. Dan
zakte ze weêr neêr op haar rustbank, pijn-spottend dat 't niet
ging, dat ze hulpeloos was en ze bleef liggen, moêhijgend
van inspanning, zwijg-weenend de tranen die langzaam uit
haar zacht gedekte oogen persten.
En hij kon tijden lang bij haar blijven, zonder spreken,
luisterend naar het opweenend smarten van zijn voelen dat
hij niets voor haar kon doen, dat hij niets kon steunen
tegen haar ziek zijn. En luider wijdde zijn liefde voor haar
omhoog, een groote, pijnende, medelijdende liefde die hem
liet lusteloozen dagen achtereen, een wanhopige lamslaande
grijsheid, waarin alleen de herinnering scherpte van haar pijntrekkend lachen, dat diep voorde langs haar mager-bleeke
lippen. En dikwijls s' avonds, in de matte, suizende stilte van
zijn kamer, was 't of hij plotseling het rauwe kuchen hoorde
dat telkens uit haar keel scheurde en dat haar ineen-boog,
haar handen gedrukt tegen haar borst, in een dof-roodende
gloeiing van haar wangen.
En weêr luwde de lente omhoog uit de nevelende wijking der
winterdagen, dun-blauwe luchten kleurend over het klein-bladerend groen, dat schemerde over de donker-streepende takken.
Ze werd nu elken dag voorzichtig naar buiten gedragen
op het balcon waar ze bleef tot den middag, beweeglocs
boven het ophelderend groen der boomen beneden, waar
de zon een zilverend glanzen weefde, blanke lichtplekken
wittend op den grijzen ` grond. En 't was of het helderschitteren van het zonnelicht. haar tengere lichaam teêrder
kleurde, of het uitvollend nieuw-groeien rondom, haar neêr.liggen kleiner zwakte, of het wijd-omruischend suizen van de
zomerkoelte haar moeilijk meê-zijn onmerkbaar heenademde
in een luidloos weg-leven, geheimzinnig en stil.
Op een dag, terwijl. ze lag te staren in de bleek-ijle verte
van de blauwe lucht, onder de geur-wuivende wolking van
luid-bloeiende bloesemkleuren, kreeg ze een bloedspuwing.
En daarna was 't uit. 't Was of de duister-voortvretende
ziekte onhoorbaar doorsleet in haar binnenste, smaller en
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smaller trekkend haar moeielijke, kort ademende borst ; haar
uitmagerende jukbeenderen gloei-rozend met een klein plekkende kleur waartegen de was-droge bleekheid van haar
wangen brak, dun-schemerend in het opdonkerend blauw
langs haar slapen. Wanneer hij 's morgens bij haar kwam,
lag ze uitgemoeid van haar vage rusten den heelen nacht, met
een klamme, dun-vochtende kilheid op haar bleeke voorhoofd,
haar glansloos-bruine haar ingedonkerd van het matte nachtzweet dat duister was uitgeperst onder de geheimende slooping
van haar ziekte. En 't was of eiken dag haar oogen, haar
groot-grijze, smart-glanzende oogen wijder treurden in de kleinmagerende smalheid van haar gezicht, of elken dag de navrante
weening zachter snikte uit de zienlooze peinzing van haar staren.
Langzaam, onhoorbaar, kleinde ze ineen, minder en minder
wordend onder het hooge licht, onmerkbaar 'eiken dag heenlevend in het weeke, beweeglooze zuchten van haar èven
op-en-neêrend ademen.
En toen op een avond was ze dood.
Ze was den heelen dag onrustig geweest, een moeiende,
zenuwende onrust, waarin het doelloos bewegen van haar
mager-witte handen onduidelijk geheimde. Toen hij bij haar
kwam, had ze met een week-fluisterende stem gevraagd haar
hooger te tillen in de steuning van haar kussen. En daarna
was ze stil gebleven, een boden stilte waardoor het dieptrekken van haar borst telkens zuchtte, pijnlijk en moê. Ze
hield zijn hand vast, een week-klamme drukking van haar
vingers in de zijnen, en hij had naast haar gezeten, voorover
leunend tegen haar rustbed, met een snikkend benauwen in
zijn keel, voelend dat dit 't laatste was van haar arme leven,
dat hij zag heenkleuren zachter en zachter, machteloos tegen
de wijde, grenzelooze misère van haar doodgaan.
Buiten stond de roerlooze zomeravond, wijd-zwijgend een late
gouding van heen-wijkend zonlicht over de hoogstrekkende
boomtoppen die donker ineengroenden tegen de dun-grijswolkende lucht. Zacht, heel ver uit de donze schemering
van den opkalmenden nacht, rondde het klanken van een vogel
helder, kort door de stilte. En dan was alles beweegloos
.
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onder het weemoedig stemmen van onduidelijk geluid dat overvaagde, onzichtbaar uit de verre weening van lichtende schaduw.
Alleen het diepe ademen van haar borst, lang, op en neêr,
met moew-trekkend hijgen.
En ook dat zuchtte heen, langzaam, ongemerkt, weg.
En 't was of een grijze schaduwing neêrzweeg uit de hoogruime-schemering van de lucht, of een matte duistering daalde
in de kamer, luidloos en zacht.
Ze lag te staren met groote, lichtloos-wijde oogen, lood -ingemoeid in haar kussen, haar mond half-open, roerloos, heen
geleefd.
Toen was hij van haar weg gegaan naar den tuin en hij had
bloemen voor haar gezocht, bleeke, wuif-pluimende tuilen van
geurende blankheid en had ze neêr gespreid over haar heen,
naast haar, in haar koel-strakke handen, een schemer-gazende
teêrheid van omwolkend licht.
Een paar dagen later hadden zij haar begraven op het oude,
mat-stille kerkhof. En daarna was 't hem geweest of er iets was
heen-geknakt uit • zijn binnenste, of een wijde, onverschillige
leêgte was gelusteloosd op zijn denken, een wanhopige lichteloosheid die telkens weêr opdroefde wanneer hij op haar
kamer kwam of ronddwaalde in den tuin en denkeloos den weg
ging naar het bijgebouw waarheen hij zoo dikwijls had geloopen. En telkens voelde hij zich dwingen er heen te gaan,
vóórwetend dat 't hem ellendig zou maken, in een smartende
behoefte er een tijdlang te blijven en zich te pijnen, rondstarend naar alles waarin zij naleefde om daarna uit te
schokken in een neêr-zenuwend snikken over de wijde misère
die hij voelde huilen door haar weg zijn.
Kort na haar dood was hij uit het ziekenhuis weggegaan.
En altijd was hij ver heen gebleven, vreezend de weer-benauwing der doffe weemoed die toen over zijn dagen had gedrukt.
Langzaam, beweegloos was de avond uitgeschemerd tot een
diep-fulpen egaalheid, heen - goudend tot een blauw-lichtenden
nacht waarin . alles rondom ineendiepte tot een roerlooszachte rust. Vèr, in een geheimende eindeloosheid welfde
de spannend-blauwe hemel, luidloos wevend een ontastbaren
Q
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lichtschijn waarin de sterren vonkten, zwijg-starend in de hoogstille ruimte. En een week-zangende stilte suisde rondom,
een teêre omfluistering van heen-geschreid leed, een zachtberouwende troosting kleurend in de ómwijdende weening
van gelukkige droefheid.
Hij rechtte op uit zijn neêrliggen, rondstarend in de wakkerende werkelijkheid van zijn peinzen.
En hij zocht de groote smart weêr die in hem had gebroken,
de vreezende dreiging die lang geleden gehuild had in zijn
denken altijd te moeten gaan in een lichtlooze grauwheid,
onder de dof-moewe duistering van een nooit-heentreurend
verdriet.
En plotseling zag hij duidelijk opstaan in ' zijn binnenste
dat alles ver voorbij was, dat alleen de nabeelding was
gebleven van alles wat eens gescherpt had in zijn leven, dat
alles wat in hem gewreed had was ingezacht tot een gri j snevelende weening die eindeloos heen nog week-droomde
in zijn voelen.
Nu, na al die jaren die over hem waren weg gehaast, leek 't
hem onwaar dat eens die groote droefheid geschokt had in zijn
dagen, 't was hem of hij dat alles had gezien van een ander,
van een vreemde dien hij heel goed had gekend maar die
van hem was weggegaan, een schemerende, lijnlooze herinnering.
En uitbrekend in een zacht-luidloos snikken, schreide hij
in den ómhullenden nacht het berouwend heen-zijn van zijn
voorbije leven, de wrange wreedheid nooit meer de groote
smart te kunnen terugvoelen die eens over zijn dagen had
gesomberd, het onmerkbaar gevoelloozen van de groote
ellende die hem eens was lief geweest.
Juni '98.

HEGEL.
Eene historische studie
DOOR

G. J. P. J. BOLLAND.

EERSTE GEDEELTE.
'Eere, aan wien gij eere schuldig zijt !"
Rom. XIII : 7.

Diogenes Laertios verhaalt in zijn (omtrent tweehonderd
jaar na het begin onzer telling geschreven) werk over de
levens, leeringen en gezegden van beroemde denkers, dat
Euripides (480-4o6) op zekeren keer aan Sokrates (4 68 3 99) een klein geschrift van Herákleitos te lezen had gegeven,
en dezen later vroeg, wat hij daarvan nu dacht ; Sokrates
zoude toen geantwoord hebben : »Wat ik ervan verstaan heb,
was uitstekend, en ik neem hetzelfde aan ook van hetgeen
ik niet begrepen heb, doch - er is een Delisch duiker van noode
(om van het geheel den zin op te diepen)" : II, 22.
De Ephesische wijze, wien dit getuigenis gold, en die een
vijf en zeventig jaar ouder dan Sokrates zelf zal zijn geweest,
heeft in het algemeen in de oudheid als » de Duistere" bekend
gestaan, i) en de overblijfselen van zijn boek, die tot ons
zijn gekomen, rechtvaardigen dien bijnaam wel, al is het allicht
gemakkelijker voor ons dan voor de ouden zelven, om in
zijne orakelachtige beweringen een goeden zin te leggen. En
dat de zin, die men erin vermag te leggen, ook uitstékend
is, wordt eveneens beaamd bijvoorbeeld door Georg
i) Men zie bijv. Cic. de Fin. II, i5.
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Willem Frederik Hegel (1770-1831), die in zijne voorlezingen
over de geschiedenis der wijsbegeerte heeft getuigd, dat er
van Herákleitos geene stelling is overgeleverd, die niet in zijne,
Hegels, Logica is opgenomen. i) Men wete namelijk, dat
bij Hegel de Logica als het, door Kant beloofde maar niet
geleverde, 2) Systeem der zuivere Rede 3) met de Metaphysica
ineenvalt. 4) Bruno Bauer (i 809-82) heeft in zijn geschrift
over » Christus en de Caesars" (i 877) de opmerking gemaakt,
dat de tijd van Herákleitos tot het Christendom, ja tot het
einde der middeleeuwen, zich in de hoogste vragen met het
verwerken van de wijsheid des Ephesiërs eenvoudig had moeten
vergenoegen, eene bewering, welke voor zijne rekening is te
laten ; voor het overige zegt hij bij die gelegenheid terecht,
dat 'in het algemeen oorspronkelijkheid iets zeldzaams in de
wereld is. (Blz. 62.)
De verwantschap tusschen Hegel en den duisteren Herákleitos blijkt dubbelzijdig ; dat ook het Duitsch van Hegel
even »Delisch" is als het Grieksch van den Ephesiër, wordt
algemeen erkend. » Onder het geschutgebulder van den slag
bij Jena voltooide hij de Phaenomenologie des Geestes, zijn
eerste groote en zelfstandige hoofdwerk, de kroon zijner werkzaamheid te Jena ; hij placht dit geschrift, dat in 1 807 is
verschenen, in later tijd zijne ontdekkingsreizen te noemen," 5)
doch de ontdekkingen, die hij erin aan het licht bracht, zijn
1) Men zie zijne verzamelde werken : XIII 2 , 30!.
2) In eene verklaring van den Ten Aug. 1799 betreffende de Wetenschapsleer
van Fichte heeft Kant het aanmatiging genoemd, dat men hem de bedoeling
toedichtte, alsof hij in zijne Kritiek der Zuivere Rede slechts eene voorbereiding,
niet het systeem, zijner philosophie had willen leveren ; men zie zijne werken in
de chronologisch geordende uitgave van Hartenstein, VIII, 600. Toch had hij
zelf ze nog in zijne voorrede van 1787 'een tractaat der methode, niet een systeem
der wetenschap zelf" genoemd (WW III 21), en in de voorrede van 1781 gezegd:
»Een systéém der zuivere (speculatieve) Rede hoop ik onder den titel : Metaphysica
der Natuur zelf te leveren." (WW III 12.)
3) WW IIIZ 33 •
4) Encyclopaedie § 24, WW VI2 45•
5) A. Schwegler, in zijne alom bekende, voor het eerst in 1848 verschenene
Geschiedenis der Philosophie in grondtrekken", § 45; vgl. »Georg Willem
Frederik Hegel's Leven" beschreven door Karel Rosenkranz (Berl. 1844), blz.
204 aan den voet.
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de wanhoop gebleven van de meesten, die wat hij heeft aanschouwd, nu ook eens wilden zien. Aangestipt zij hier, dat
de »Phaenomenologie des Geestes" eene uiteenzetting is der
stadiën, die het menschelijk bewustzijn volgens Hegel moet
doorloopen, om zich van het gewone alledaagsche kennen
tot het absolute weten te verheffen, waarin zoo objectieve als
subjectieve gegevens vereenigd en versmolten zijn ; »in de
Phaenomenologie des Geestes", zoo heeft hij zelf in 1812
geschreven, »heb ik het bewustzijn in deszelfs voortbeweging
van zijne eerste rechtstreeksche tegenstelling mét het voorwerp
tot aan het absolute weten uiteengezet." i) Het boek is
m. a. w. bedoeld als eene uiteenzetting van de wetenschap
der wordende kennis, en daarbij is dan ondersteld, dat de
ontwikkelingsgraden van het afzonderlijk bewustzijn herhalingen
zijn van stadiën, die door den Wereldgeest, den algemeenen
geest der menschheid, bereids doorloopen zijn. 2) Hier schuilt
in hoofdzaak de overgroote moeilijkheid des werks ; in eigenaardig wisselende tinten, die op eene, om zoo te zeggen
geheimzinnige, wijze door elkander henenspelen, vermengt de
dialektische, dat is in tegenstellingen zich bewegende, ontvouwing van Hegels eigene, afzonderlijke bewustheid zich
onophoudelijk met eene kritiek op zienswijzen van Hegels
dagen, en meer bijzonderlijk met aanduidingen zijner opvatting
der algemeene menschelijke ontwikkeling in tijdvakken en op
tijdstippen, waarvan nooit iets met name wordt genoemd. Al
aanstonds de lange voorrede van het geniale doch verbijsterende werk blijkt al bijzonder zwaar te vatten, en N. Haym
heeft in een bekend doch nogal oppervlakkig en belletristisch
boek over » Hegel en zijn Tijd" (18 5 7) zelfs beweerd, dat wie
den zin dier voorrede volkomen meester is, Hegels heele
wijsbegeerte heeft begrepen (blz. 2 1 5) ; dit heeft dan een
i) Inleiding tot de Logica, WW I112 31 ; vgl. het slot van de voorrede der
Phaenomenologie : WW 11 2 70.
2) »Het afzonderlijke moet ook wat betreft den inhoud de ontwikkelingsgraden
van den algemeenen geest doorloopen, maar als gestalten die door den Geest
bereids zijn 'afgelegd, als stadiën van eenen weg die dóórgewerkt is en geëvend."
Voorrede, WW II 1 22.
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baanbrekenden exegeet, James Hutchison Stirling, in zijn werk
over »het Geheim van Hegel" ironisch doen schrijven, dat de
voorrede der Phaenomenologie zeer zeker op zijn minst bevat
wat Haym van Hegel heeft verstaan. (II 437.) Als proeve
van het boek sta hier het slot, waarvan niet ieder den zin
zoo dadelijk zal vatten ; het luidt aldus:
»De eindpaal, het absolute weten, of de zich als geest
wétende geest, heeft tot weg de herinnering der geesten zooals die op zich zelven zijn en de organisatie van hun rijk
volbrengen. Hunne opbewaring naar de zijde van hun vrij
aanzijn, dat in den vorm der toevalligheid verschijnt, is de
geschiedenis, doch naar de zijde hunner begrepene organisatie
de wetenschap van het verschijnende weten ; beiden tezamen,
de begrépene geschiedenis, vormen de herinnering en de
schedelplaats des absoluten Geestes, de werkelijkheid, waarheid en zekerheid zijns troons, zonder welken hij het levenboze, eenzame , zoude zijn; slechts
uit den kelk dus van dit geestenrijk,
schuimt voor hem oneindigheid." i)
De beoordeeling van het boek door de wijsgeeren van
professie
eigenlijk kan van andere lezers zelfs geene sprake
zijn loopen al bijzonder sterk uiteen, en het is er verre
van, dat allen hier jegens Hegel de gezindheid zouden toonen,
waarvan bijv. blijk gegeven is door den eklektischen denker
Victor Cousin (1792-1867), die ofschoon als wijsgeer zonder
zelfstandige beteekenis, toch door zijn persoonlijken invloed
als leermeester voor de geestesontwikkeling in Frankrijk niet
zonder gewicht is geweest ; Cousin, namelijk, heeft bijv. eens
geschreven : » J'attends votre Encyclopedie. J'en attraperai toujours quelque chose, et tacherai d'ajuster à ma taille quelques
lambeaux de vos grandes pensées". (Rosenkr. 370.) De Phaenomenologie zelve heet bij L. Noack in diens » philosophiehistorisch lexikon" van i 879 » het merkwaardige werk van
Hegels jeugd, dat sedert Kants Kritiek der Zuivere Rede en
i) Zinspeling op eene stanza in Schillers >Philosophische Brieven", theosophie
van Julius, God".
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Fichte's Wetenschapsleer het eerste degelijke wijsgeerige werk
des Duitschen geestes is geweest, en tegelijk een waarlijk
philosophisch kunstwerk was" (blz. 338b), doch E. Dühring
bijv. zegt daarentegen weder in zijne »Kritische Geschiedenis
der Philosophie" van t 869 ; »Dit boek, bij welks uitgave de
schrijver reeds 37 jaar oud was, zal ieder, die er met een
weinig verstand en strenge kennis in rondziet, van den bodemloozen en verwarden aard, die het spel van de voorstellingen
zijns makers kenmerkt, voldoende op de hoogte kunnen stellen".
(4e opl. blz. 450.) Schopenhauer heeft het nog erger gemaakt;
negen jaren na Hegels dood, in i 840, heeft deze beweerd,
»dat die grootste der denkers onzin geklad heeft, zooals geen
sterveling ooit voor hem", erbij voegende, dat »wie Hegels
meest geprezen werk, de zoogenoemde Phaenomenologie des
Geestes, konde lezen, zonder dat het hem te moede werd
als ware hij in een gekkenhuis, daarin behoorde". i )
Haym heeft ervan gewaagd als van een » werk, aan welks
lectuur een heel geslacht van weetgierige jongeren zich had
afgemarteld, doch dat toen", in 185 7, » na verloop eener
tweede generatie, niet veel meer, vermoedde hij, werd gelezen
dan Klopstocks Messias, of de werken van den een of
anderen scherpzinnigen scholasticus der middeleeuwen". 2)
En in i88o schrijft prof. W. Windelband te Freiburg i. B.:
Het geslacht, dat den rijkdom van dit werk kan verstaan,
sterft uit, en het is te vreezen, dat binnen een niet al te
lang tijdsverloop geen mensch meer daarvoor zal berekend
zijn. Nu reeds zijn in allen gevalle de menschen te tellen,
die het althans van het begin tot het einde gelezen hebben". 3)
Trouwens : »De Phaenomenologie des Geestes is zeker wel
het moeilijkste onder alle werken, die in de gezamenlijke
wijsgeerige letteren ooit zijn geschreven ; een Platonisch
gesprek en de Kritiek der Zuivere Rede zijn lichte lectuur

i) Werken III 36! in de Reclam-uitgave van E. Grisebach.
2) >Hegel en zijn Tijd", blz. 254.
3) 'Geschiedenis der Nieuwere Philosophie" (Lpz. 878-80), II 311. —
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vergeleken bij de inspanning, die het begrijpen dezer inleiding
tot Hegels philosophie vereischt." i )
Adolf Trendelenburg (i 802 -72) de aristotelicus, die op Hegels
dialektische methode eene kritiek geleverd heeft, welke leerrijk
en terecht beroemd mag heeten, zonder dat zij Hegel toch
volledig recht doet wedervaren, heeft in het algemeen gewaagd
van »de waardeering, die verschuldigd is aan Hegels doordringende energie, aan zijn veelzijdigen geest, aan den scherpzienden blik, waarmede hij midden uit de verwarde bijzonderheden der werkelijkheid het wezen als de ziel der zaak weet
aan het licht te trekken, die toekomt ook aan zijne ontledende kritiek en in het algemeen aan de door hem verwekte
geestesbeweging". 2) En Eduard Zeller, de beroemde geschiedschrijver der Grieksche wijsbegeerte, heeft verklaard, » dat de
Phaenomenologie allicht het geniaalste is wat Hegel heeft
geschreven, hoewel zij ons zijne philosophie nog niet in den
staat van volkomene rijpheid toont." 3) Julius Bergmann
daarentegen is weder minder goed te spreken : »De Phaenomenologie mag, zooals velen vinden, het geniaalste en zinrijkste werk van Hegel zijn, doch zeker mist zij geheel het
doel, den op het standpunt des Verstands nog verwijlenden
lezer tot het standpunt der dialektische Rede op te voeren.
Want wel verre, dat zij de ontoereikendheid des Verstands
zoude betoogen op gronden, die voor dat Verstand zelf begrijpelijk en duidelijk blijken, moet zij er zich wel aan voordoen als een hoogst verward en ook in bijzonderheden uiterst
onverstaanbaar werk, dat ten eenen male verstoken blijft van
de bewijskracht voortspruitende uit de opvolging der door
hetzelve gestelde regels. Het kan zijn, dat het boek op den
lezer, die zich tot in den aether der ware wetenschappelijkheid
bereids verheven heeft, gelijk het Absolute den indruk maakt
van doorzichtige en eenvoudige rust, doch ieder ander zal er

i) Aldaar, blz. 309.
2) »Logische Onderzoekingen" (Lpz. 1840), 3e opl. (1870) 1 1o9 --I10.
3) »Geschiedenis der Duitsche philosophie sedert Leibnitz" (München 1872), 2e
opl. (1875) blz. 631.
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alleen datgene in vermogen te ontwaren, wat naar de beschrijving erin het Absolute even goed als doorzichtige en
eenvoudige rust heeft te heeten, een bacchantisch getuimel
namelijk, waaraan geen lid niet dronken is." i) Intusschen
heet het boek, hetwelk, zooals de lezer ziet, terecht »een
teeken dat weersproken wordt" (Lk. II 34) mag heeten, ook
bij Eduard von Hartmann » Hegels geniaal programma, dat
zijne geheele geestesphilosophie bereids bevat, hoewel nog
niet als gerijpten wijn, maar als gastenden, bedwelmenden en
zinverwarrenden most. De Phaenomenologie is", zegt hij, »zielkundig het belangwekkendste maar ook het moeilijkst te begrijpen onder Hegels werken, en staat buiten het stelsel zelf
als een soort van eigenaardig voorspel." 2)
Onder deskundigen wordt de voorrede der Phaenomenologie
o. a. nog al om den scherpen toon besproken, waarop Hegel,
zonder dat hij namen noemt, zich erin uitlaat over de philosophie van Schelling, door wien hij te Jena aan den gang was
geholpen, en met wien hij daar tezamen had gewerkt. Van
Rosenkranz vernemen wij, dat Hegel in het algemeen een
verschrikkelijk mensch was om mede te doen te hebben 3),
en Stirling zegt: » Hegels polemische toon is overal en altijd
van den hardsten en onmeedoogendsten, altijd, indien ik
het zoo zeggen mag, van den onjufferachtigsten en geweerkolfachtigsten aard... Wij kunnen de gedachte niet van ons
zetten, dat Hegel een man was van een stout gestel, een
man van kloeke, grimmige en onwrikbare vasthoudendheid.
Zijne houding tegenover Schelling getuigt daarvan. In eenen
brief aan Schelling 4) zien wij wat aanloop. hij neemt wanneer
zijn tijd gekomen is, in welk een goed berekenden trant en
met welke vermoedelijke bedoelingen. Welnu, eenmaal te
Jena, gedraagt hij zich als een verklaard Scliellingiaan. Ter1) >Geschiedenis der Philosophie" (Berl. 1892-'93) H. 371. Vgl. Hegels woorden
zelve : WW II2, 35•
2) »Kritische Zwerftochten door de philosophie onzer dagen" (Lpz. i8go), blz. 48.
3) >Georg Willem Frederik Hegel's leven" beschreven door Karel Rosenkranz
(Berl. 1844), blz. 362.
4) Aldaar, blz. 142 -144.
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stond zelfs stormt hij dan naar voren, tot voor het front,
als de ijverigste en strijdvaardigste der discipelen, en hij
vecht voor zijnen meester met al de vaardige stoutheid van
een opzettelijk besproken advocaat. Binnen ettelijke jaren
echter, wanneer Hegel het stellen kan buiten het uitsteken
op andermans hoogte, is de trant, waarin hij zich van Schelling
losmaakt, zoo hard en wreed en vastberaden als men slechts
denken kan. Dit blijkt uit de voorrede der Phaenomenologie,
een werk, waarvan Schelling voor deszelfs verschijnen tot
den schrijver had gezegd, dat hij het te gemoet zag als het
diepzinnigste der eeuw 1 En dat harde hart van Hegel, dat
niet vermurwd werd door zulke woorden, en de voorrede niet
verzachtte 1 En wat bittere commentaar moet die voorrede
voor Schelling op zijne eigene verwachtingen zijn geweest 1" i )
Jaren later, in 1829, zijn de oude vrienden te Karlsbad nog
eens vriendschappelijk tezamen geweest, 2) waarop dan eerst
in 1834, drie jaar na Hegels dood, de kritiek in de Phaenomenologie op Schelling door dezen in het openbaar vergolden
is ; in eene voorrede bij de Duitsche vertaling van een geschrift van Cousin, die in r 82 1 aan Schelling en Hegel beiden
als »vrienden en leermeesters, als leiders der tegenwoordige
philosophie" het vierde deel zijner uitgave van Proklos (4 12 4 8 5) had opgedragen, heeft Schelling toen op eene destijds
geruchtmakende wijze te verstaan gegeven, dat het onmogelijk
was, in Hegels trant met het zuiver logische de werkelijkheid te bereiken, zeggende dat diens philosophie blootelijk
negatief bleef. 3) » Het harde hart van Hegel" is bij zijn leven
niet gekweld door openbare aanvechtingen ook van zijnen
tegenvoeter Schopenhauer, wiens wrevel hij in r 820 anders
nog al sterk had opgewekt bij gelegenheid van Schopenhauers

i) Het Geheim van Hegel" (Londen 1865), I 275.
2) Men zie weer het leven van Hegel" door Rosenkranz, blz. 367, alsmede
den zesden band van Kuno Fischer's » Geschiedenis der Nieuwere Philosophie"
(Heidelberg X872), blz. 301-302.
3) Over >Schelling's voorrede bij Cousin's voorrede" spreekt o. a. K. Fischer
t. a. p. blz. 309-320.
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»disputatio pro venia legendi" als privaat-docent te Berlijn,
en dit op dubbele wijze. i) Na zijnen dood echter is Hegel
meer bepaaldelijk ook door Schopenhauer met openlijken hoon
en smaad als overladen ; als embleem van een Hegel-vignet,
bijvoorbeeld, heeft Schopenhauer voorgesteld »een inktvisch,
die eene wolk van duisternis om zich heen schept, opdat niet
zichtbaar worde wat hij is, met het omschrift : in mijne duisternis veilig". 2) Stirling, weliswaar, beweert dat Hegels
moeilijkheden blootelijk technisch zijn, en zijne Logica slechts
met dezelfde middelen is te lezen, die ons in staat stellen
om Newtons »Principia" te verstaan, vlijt, vasthoudendheid, volharding, 3) doch het feit blijft, dat Hegel inderdaad
de stille wanhoop is van meer dan eenen wijsgeer van beroep.
»Nooit wellicht," schrijft Haym naar aanleiding van een ontwerp, waarin Hegel de grondtrekken zijner wereldopvatting
te Frankfort had getrokken, reeds eer hij in I 8o I bij Schelling
te Jena kwam, »nooit wellicht, zij het voor of na Hegel,
heeft eenig mensch in zulken trant gesproken of geschreven.
Eene zeggingswijze, nu eens afgetrokkener dan die van
Aristoteles (384-322), dan weder duisterder dan die van
Jakob Boehme ( zoodanig is de harde en stekelige bolster, waaruit men de (daar) nog onvolgroeide kern
van Hegels wereldbeschouwing te pellen heeft. Bij de eerste
schrede bevinden wij ons als met eenen tooverslag in eene
eigenaardige nieuwe wereld. Gelijk de prins in het sprookje
van Andersen schijnen wij in den slaap op den rug van een
gevleugelden geest te zijn geraakt, die ons door de lucht
ontvoert, om ons diep beneden de wereld te laten zien,
waaraan wij zijn ontrukt. Het stelsel, met andere. woorden,
zooals het daar ligt, schijnt met alle ontleding, met elk onderzoek te spotten. Het doet zich voor gelijk een gladde bol,
die zich beter laat rollen dan vatten. Afgebroken is de
steiger, waarboven het gewelf gebouwd is ; dicht geworpen

i) Zie »Schopenhauer's Leven" door Willem Gwinner" (Lpz. 1877), blz. 266 en291.
2) Werken III 207 in de Reclam-uitgave van E. Grisebach.
3) ,Het Geheim van Hegel", voorrede blz. LIII.
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zijn alle toe- en uitgangen van dit gedachtengebouw." x)
Ook Stirling laat zich in dier voege uit. » Men gaat tot
Hegel," zegt hij, > voor de eerste maal, zoo is de stem
der Faam, en zoo ook zijn de onderwerpen, waarom het bij
hem gaat, —• zooals men een tooverpaleis zoude naderen uit
de Arabische nachtvertellingen. Nieuwe vermogens, zoo houdt
de verbeelding zich allicht verzekerd, wachten ons daar, indien de toegang slechts verkregen was, geheimen, als 't ware,
de ring van Salomo, de op alle sloten passende sleutels des
Heelals. Doch in trouwe, zoo al de belofte tooverachtig is,
niet minder tooverachtig is de zwarigheid, en men gaat het
boek rond gelijk Abou'l Faouaris het paleis omzwierf, irrito,
om niet, en met een heelen boel ergernis. Boek, paleis, het
blijkt volslagen ontoegankelijk, want het bekende vermag
daarheen geene brug te toonen, of blijkt het al toegankelijk,
doordringen kan men er in niet, want het begint niet, brengt
niet binnen ; wat een ingang scheen, ontvangt slechts om
weer uit te leiden, en iedere poging aan een venster wordt
verijdeld door eenen val. Zoo is de algemeene ondervinding,
en bijna heeft men het recht om er bij te voegen, dat of
het Engeland gelde of Frankrijk of ook Duitschland zelf, de
ondervinding des begins haast even algemeen de ondervinding blijft ook van het einde. En toch, hoezeer vergoelijkt
men 't vergeefsch gepoog met overvloed van woorden, hoezeer ontveinst men zijne machteloosheid 1 Ja zelfs, misschien
staat men wel op in zegepraal over het waardelooze, dat dan
toch maar het zure is 1 Het is slechts scholastiek, zooveel
heeft men gelukkig in het einde wel gemerkt, of maar een
spel met woorden ; in elk geval komt men er toch niet verder
in dan, zeg, bij Plato, of bij Aristoteles, of ook Plotinos (205
270), of Thomas van Aquino (* I 224 --74) ; althans dat Zijn
en Niets hetzelfde is, blijft toch maar eene bêtise van het
brave plompe Duitschland, en dan : het lijdt toch ook geen

i) >Hegel en zijn Tijd", blz. 94-95• Ook Herbart geraakt reeds tot de opmerking, dat Hegels leer begin noch einde heeft ; men zie diens verzamelde
werken : XII, 68i.
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twijfel, of ieder moet wel worden afgestooten door die vereeniging van tegenstellingen, ja, en eenen afkeer voelen van
het Pantheïsme !" i)
In hoofdzaak blijft Hegels onverstaanbaarheid aan het
volslagen ongewone van zijn denkvermogen toe te schrijven.
Ten spijt namelijk van alle tekortkomingen, in weerwil van
alle gebreken in zijn werk, dat menschelijk is en menschelijk
blijft en met name door eene zekere »intellectualistische"
eenzijdigheid blijft zondigen, waarin den eischen en toestanden
des gemoeds hun recht niet wedervaart, blijkt hij bij voldoende
doordringing in den zin zijner stroeve zeggingswijze een
meester in het denken als haast geen ander, als voltooier van
Kants rationalistisch kritische grondgedachten een denkreus,
bij wiens dialektische scherpte en ruimte van gezichtsveld de
scherpzinnigheid en de geestelijke horizon van den grooten
Oude van Koningsbergen slechts een verward en halfrijp
voorspel mogen heeten. Hiermede zij niet afgedongen op
Kants ware grootheid ; Kant blijft ons aller geestelijke vader,
en wáár is geweest wat een Pistorius, Kants tijdgenoot en
tegenstander, van de Kritiek der Zuivere Rede heeft gezegd,
dat zij namelijk het gewichtigste boek was, hetwelk sedert
Aristoteles over de Metaphysica was geschreven. 2) Nog
treffender echter is het oordeel van prof. Vaihinger, die als
zijne meening te kennen geeft, dat zij het geniaalste en tevens
het innerlijk tegenstrijdigste werk moet heeten in heel de
geschiedenis der wijsbegeerte, 3) nog treffender, doch wat
betreft de genialiteit allicht op Hegels »Logica" of Logosleer
na, wier diepte nog den commentator wacht van Vaihingers
gehalte. Die Logica praesteert, of zeggen wij toch liever
tracht te geven, »het Systeem der Zuivere Rede" dat Kant
beloofd, maar niet geleverd heeft : zij geeft, wel niet het
bovenmenschelijke en volstrekte, dat ons Ideaal blijft, maar
i) ,Het Geheim van Hegel," I 1-2.
2) Zie H. Vaihinger's »Commentaar op Kant's Kritiek der Zuivere Rede", I
(Stuttgart 1881) blz. 130.
3) Zie hetzelfde werk : II (1892) blz. VII, en vgl. G. Tr. Ladd's »Philosophy of
Knowledge" (Londen 1897), blz. 73.
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het menschelijk theoretizeeren, de algemeenst schematische
bezinning op haar betrekkelijk hoogsten trap. Niet alsof
sinds Hegels Logosleer niet véél zelfs in het openbaar gesproken
of geschreven zoude zijn, waarmede op allerlei onderdeelen
van Hegels zienswijze gegronde kritiek is uitgeoefend, doch
aanmerkingen, ook de gegrondste aanmerkingen, zijn zelve
nog geen stelsel, en het »systeem", waarmede hij boven
Kants »kritiek" der Zuivere Rede getracht heeft uit te gaan,
wacht als geheel nog zijne vervanging. Wie Hegels »logica"
niet kent, heeft nog de moeielijkste en beslissende schrede
op den weg naar wijsgeerige deskundigheid te doen ; die
hééft nog te ondervinden of hij philosophische gedachtenreeksen eigenlijk wel vermag te volgen. » Hegel is het
kolossaalste denkgenie op het stuk van afgetrokkene overpeinzingen, dat de aarde ooit heeft voortgebracht. In eenei
lucht zoo ijl, dat anderen de adem erin begeeft, ontplooit
hij eerst eens kloek en vrij zijne wieken, en zweeft dan
onverblind de Zon tegemoet ; als een jongleerend athleet laat
hij de zwaarwichtigste gedachteblokken met spelend gemak
voor de oogen van den verbaasden lezer op en neder dansen.
Daarvoor, weliswaar, is hij van de rechtstreeksche aanschouwing vervreemd, en zijne dialektische kunststukken hebben
te vaak iets willekeurigs en gewelddadigs ; zijne taal heeft
wegens hare afgetrokkenheid iets droogs en stijfs en onbeholpens, zoodat er een bijzondere geestesaanleg van nooden
is, om uit zijne menigmaal sophistische dialektiek de positieve
gedachtenkern af te zonderen."
Aldus Eduard van Hartmann, in een zijner vroegste
geschriften. i) » Met Schopenhauer," laat hij erop volgen,
» staat het andersom ; deze poogt, zooveel als maar eenigszins
doenlijk is, den bodem der aanschouwing vast te houden,
en bij zijn ongewoon schrijverstalent is daarom het lezen
zijner boeiende geschriften een genot en eene opwekking
voor ieder ontwikkeld mensch. Naardien hij echter datgene,
wat niet mag ophouden uitgangspunt des onderzoeks en
,

i) 'Verzamelde Studiën en Opstellen" (Berl. 1876), blz. 575.
4
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middel tot controle te zijn, zoo mogelijk gedurende den
heelen gang der wijsgeerige uiteenzetting niet verláten wil,
kortwiekt hij zichzelven de vleugels,. die hem van de ondervinding naar de laatste algemeenheden moesten dragen, en
besnoeit zoodoende met opzet zijn niet onaanzienlijk speculatief
talent, dat meestal slechts tegen zijnen wil te voorschijn komt."
Wat dan natuurlijk zooveel zeggen wil, als dat Schopenhauer
en Hegel eene der tegenstellingen vormen, waarop de laatste
zelf methodisch voor het eerst de aandacht heeft gericht, en
wij hier eene gelegenheid hebben tot toepassing van »het,
voornamelijk door Hegels overal zoo geestbedervende en
dommer makende quasi-philosophie in zwang geraakte, streven,
om de Wereldgeschiedenis als een planmatig geheel op te
vatten". i) Stelt Hegel, dat het Denken de substantie van
den wil is en zonder Denken ook geen wil kan zijn, 2)
Schopenhauer ziet de substantie van den mensch in den Wil
en in het intellect het accidens, 3) waarbij dan wel is te
bedenken, dat » de Wil" bij beiden niet hetzelfde is, maar
toch niet te miskennen valt, dat Hegel zelf een geval heeft
helpen leveren van een zijner eigene stelregels. Hij heeft
namelijk de opmerking gemaakt, dat waar meerdere wereldopvattingen tegelijk optreden, daaraan altijd onderscheidene
kanten ten grondslag liggen, die eigenlijk een geheel uitmaken, en dat men dan ten gevolge der vastgehoudene eenzijdigheden de eene opvatting door de andere ziet weerleggen. 4)
»Met betrekking tot de wederlegging van een wijsgeerig
stelsel," zegt de groote systematicus, »heb ik de algemeene
opmerking gemaakt, dat daaruit de scheve voorstelling valt
te verbannen, alsof het systeem als glad verkéérd moet blootgelegd, en het ware stelsel slechts tegenover het valsche
1) Woorden van Schopenhauer in ede Wereld als Wil en Voorstelling" II
cap. 38; WW II 519 bij Grisebach.
2) Encyclopaedie § 468, toevoegsel ; WW VII 2, 358.
3) WW II 233 bij Grisebach ; vgl. blz. 598 in Grisebach's Reclam-uitgave
zijner brieven.
4) Voorlezingen over de geschiedenis der philosophie ; WW XV2 659. Hij
voegt er nog bij : >Jede stellt ein neues Princip auf, und dieses ist zu erkennen."
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staat," i) neen, ---r »de in den Tijd laatst komende Philosophie
is eene uitkomst van alle voorafgegane philosophieën, en moet
daarom de grondstellingen van allen bevátten." 2) » Aanvankelijk, wanneer er van wederlegging eener philosophie sprake
is, pleegt dat slechts in afgetrokken ontkennenden zin te
worden opgevat, alsof het weerlegde stelsel in het geheel
niet meer geldig zoude zijn, maar op zijde is gezet, en afgedaan.
Indien dat zoo ware, dan moest de beoefening van de geschiedenis der wijsbegeerte wel als eene treurige bezigheid worden
beschouwd, daar deze leert, hoe alle wijsgeerige stelsels,
die zich in verloop van tijd hebben opgedaan, hunne wederlegging hebben gevonden. Doch even goed als toe is te geven
dat alle stelsels zijn weerlegd, valt tegelijk ook te beweren,
dat géén stelsel ooit weerlegd is, noch ook vermag weerlegd
te worden. • Het laatste is waar in het dubbele opzicht, dat
ieder stelsel in het algemeen, hetwelk dien naam verdient,
de Idee tot inhoud heeft, en ten andere elk wijsgeerig systeem
als de uiteenzetting van een bijzonder moment of een bijzonderen gráád in het ontwikkelingsverloop der Idee is op te
vatten. Het weerleggen eener philosophie heeft dus alleen
den zin, dat hare beperktheid wordt overschreden, en haar
bijzonder gezichtspunt tot een ideëel moment verlaagd wordt.
De geschiedenis der wijsbegeerte heeft het dus wat betreft
de hoofdzaak van haren inhoud niet met het verledene te
doen maar met het Eeuwige en altoos tegenwoordige, en zij
is in hare uitkomst niet met eene galerij van áfdwalingen
des menschelijken geestes te vergelijken, maar met een pantheon van godengestalten ; de gódengestalten zijn dan de
verschillende graden der Idee, zooals die in dialektische ontwikkeling na elkander te voorschijn treden." 3)
De A dialektische ontwikkeling", door Hegel hier gestatueerd,
reikt, vindt hij, ver en diep. Ja, meent hij, »er is nergens iets
waarin niet de strijdigheid, d.w.z. tegenover elkander staande
i) Logica III ; WW VZ 9.
2) Encyclopaedie § x3 ; WW VI% 21.
3) Encyclopaedie § 86, 2e toevoegsel; WW VP 167--i68.
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eigenaardigheden, kunnen en moeten worden aangetoond" ; i)
»wat in het algemeen gezegd de Wereld beweegt, dat is de strijdigheid, en het is belachelijk te zeggen, dat de strijdigheid (in
logischen zin) zich niet laat denken." z) Met gevoel en gemoed
heeft Hegels erkenning eeneralomtegenwoordige strijdigheid
niet veel te maken ; »de mensch," zegt hij, »die alleen met
het gevoel te doen heeft, is nog niet gereed, maar in weten,
handelen, enz. een beginner." 3) Zin standpunt is dat der
dialektische en algemeene Idéé ; » dat zulk eene Idee het ware
eeuwige, alleen machtige is, dat zij zich in de wereld openbaart en niets daarin zich openbaart dan zij, hare eer en
heerlijkheid, dat is het wat in de Philosophie bewezen wordt
en hier nu als bewezen wordt voorondersteld." 4) Met andere
woorden : »het standpunt van het Begrip" - Hegels Begrip,
»het" Begrip als Kants bewustzijn »überhaupt" is in het
algemeen gesproken dat van het absolute idealisme", 5) in
vergelijking waarmede Kants » transcendentaal" 6) of » kritisch' '7)
idealisme voor Hegel slechts een subjectief idealisme is. 8)
Edoch, het idealisme, dat door Kant volgens Hegel in slechts
eenzijdigen trant is opgesteld, is in het algemeen ook op
zich zelf weer slechts eenzijdig, en de grootheid van Hegel
als theoreticus verhindert dan ook niet, dat Schopenhauer de
dingen van eenen kant bezien heeft, die in een absoluut
idealisme niet tot zijn recht kan komen ; het verdient, ter
loops gezegd, vermelding, dat Schelling hier in beginsel de
meerdere zoo van Hegel als van Schopenhauer is geweest.
Hij was dat reeds door zijne geheele wijze van denken. » Schelling verafschuwt de zuiver afgetrokkene begripsdialektiek van
i) Encyclopaedie § 89 ; WW VI 178.
2) Encyclopaedie § i 19, 2e toevoegsel; WW VI 242 ; vgl § 214, WW VI 388.
3) Voorlezingen over de wijsbegeerte van den godsdienst : WW Xls 1 33.
4) Voorlezingen over de wijsbegeerte der geschiedenis : WW IWZ 1 3.
5) Encyclopaedie § i 6o, toevoegsel ; WW VI' 315. Vgl. het toevoegsel tot § 45:
WW VI 97.
6) Zie hier o.a. ede Kritiek der Zuivere Rede" A 490 of B 519 ; III 347 in de
chronologische uitgave van Hartenstein.
7) Vgl. hier het aanhangsel van Kants >Prolegomena" ; Hartenstein IV 123.
8) Encyclopaedie § 42, 3e toevoegsel ; WW VI' 93. Vgl. het toevoegsel bij
§ 131 op blz. 262.

HEGEL.

53

Hegel, doch stelt ook niet, zooals Schopenhauer maar al te
vaak doet, het aanschouwelijke beeld in de plaats der gedachte,
maar weet, dat het de taak der wijsbegeerte blijft, zich van
de aanschouwing tot het begrip te verheffen, hoewel het dikwijls nuttig blijkt, moeilijke afgetrokkene gedachten door
achterna toegevoegde beelden en gelijkenissen te verduidelijken. De stijl zijner best afgewerkte vertoogen staat even
verre van Hegels vormelooze kathederpedanterie als van
Schopenhauers feuilletonistischen esprit ; hij stelt een voorbeeld van aristokratische vorming, wier schoonheid zich intusschen niet opdringt, maar opgezocht wil zijn." i)
Hoe over Schelling door de oude school van Hegel zelve is
gedacht, kan men bijv. opmaken uit de voorrede, die Dr.
Eduard Gans in 183 3 voor eene uitgave van Hegels wijsbegeerte des rechts geschreven heeft. Daarin toch heet het onder
anderen : »Wij allen, die ons wijdden aan de nieuwere philosophie, om onze afzonderlijke wetenschappen daardoor te
bevruchten of te verheffen, hebben den naam van Schelling
1 775 - 18 54) nooit anders dan met den diepsten eerbied uitgesproken. Hij is voor ons een man, die naast Plato (* 427 _ 347 )
en Aristoteles (384-322), naast Descartes (i 596-1650) en
Spinoza (1632-77), naast Leibnitz (1646-1716), Kant (1724804) en Fichte (1762-1814) zijne plaats inneemt. Hij is
voor ons de jeugdige ontdekker van het standpunt der nieuwere philosophie, de Columbus, die de eilanden en kusten
heeft gevonden eener wereld, waarvan het vasteland aan
anderen ter verovering verbleef. Doch evenals zoo vaak
gebeurt, dat zij, die eene groote schrede voorwaarts doen in
rechtstreeksch geestvermogen, dan verder niet de kracht meer
hebben, om uitvoering en verwerking tot stand te brengen,
zoo is ook deze philosophie in hare logische ontwikkeling op
eenen ander overgegaan, die niet in zoo hooge mate als
Schelling over het geniale moeitelooze aperçu beschikte, maar
wel de degelijke vasthoudendheid gehad heeft van den man(

i) E. v. Hartmann, »Verzamelde Studiën en Opstellen", blz. 576.
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nelijken leeftijd, de stevige kracht om licht te verbreiden over
den geheelen rijkdom der wereld." r )
Dat in het geschimp op Fichte Schelling Hegel waarmede
Schopenhauer zich zoo deerlijk aan den heiligen geest der
wijsheid heeft bezondigd, de tweede in zijne groote verwantschap met Schopenhauer zelven er altijd nog het beste afgekomen is, zal wel begrijpelijk dunken. Als afgetrokken
denker heet Fichte ... windzak, 2) de aap van Kant 3) ; hij
is de vader der schijnphilosophie en oneerlijke methode, 4)
en al wordt hij als » een man van talent" nog ver boven
Hegel gesteld, 5) het is hem toch niet om de waarheid te
doen geweest, maar om het baren van opzien, tot bevordering zijner persoonlijke oogmerken. 6) Schelling daarentegen,
hoewel hij bij gelegenheid óók » windzak" wordt, 7) blijft » met
beslistheid toch de meest begaafde van de drie", 8) ja bijwijlen ontvangt hij zelfs den lof, dat hij de opvatting der Natuur
aanmerkelijk heeft verbeterd en bevorderd. 9) Tegen Hegel
echter schijnen de scheldwoorden nooit grof genoeg te zijn,
en men heeft altijd meer bepaaldelijk aan dien eigenlijken
tegenvoeter te denken, ook waar de Pessimist algemeene banvloeken uitstoot gelijk dezen : » Mijns erachtens zijn Fichte,
Schelling , en Hegel geene philosophen, wijl hun het eerste
vereischte daartoe, ernst en eerlijkheid van onderzoek, ontbreekt ; zij zijn niets dan sophisten." (IV, 34.) Met eene dialektische leer, volgens welke (het abstracte) Zijn en Niets
hetzelfde heeten (IV, 195), in alle grondbegrippen tegenstrijdigheden steken (IV, 186), de Natuur de Idee is in haar anders
zijn (IV, 203) en de wijsgeerige methode als eene in tegenstellingen en vereenigingen voortschrijdende zelf beweging der
1) WW VIII XII.
2) WW IV z 15 bij Grisebach.
3) III 207.
4) II 21.
5) III 359•
6) I 557. Vgl. Herbart XII, 382.
7) »Nachlass", IV § 67 in Grisebach's Reclam-editie.
8) WW IV 38.
9) Brieven'', blz. 275 in Grisebach's Reclam-editie; vgl. WW 1
III 462.
,
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begrippen is op te 'vatten (IV, 194), vermag hij absoluut niets
te beginnen, en hoort hij eenen dialecticus in zijne verbeelding
dan zeggen : »ziedaar, nu raadt ge niet. wat ik mij daarbij
denk", dan luidt het antwoord : »daar mag de Duivel wat
om geven 1" (IV, 190.) Geene genade zelfs voor de jongeren,
de leerlingen ; het zijn »de onbeschaamdste aller stervelingen,
die Hegelianen" (V, 547), en de heele richting wordt uitgemaakt als »de miserabele Hegelarij, die school van platheid,
die broeiplaats van onverstand en onwetendheid, die hoofdbedervende waanwijsheid". »Zie toch die Hegelarij," zoo
schreeuwt hij het uit, »wat is zij anders dan leege, holle en
daarbij walgelijke woordenkraam ?" (III, 52.) Elders gewaagt
hij weder . van » Hegels philosophie des absoluten onzins"
(III, 207), en noemt ze »eene philosophische hansworstiade"
(I 646, IV 171) ; de grootste systematicus, die onder menschen
ooit is opgestaan, is voor Schopenhauer slechts »een alledaagsche kop" (II, 695), »een geestelijke Caliban" (I, 20),
»eene volslagen erbarmelijke patroon" (III, 24), »een drieste
onzinkladder" (III, 129, 192), »die pernicieuse mensch, die
van eene heele generatie de hoofden volslagen heeft bedorven
en gedesorganizeerd." (III, 196.) » Op Schelling," zoo kijft hij,
»is gevolgd eene philosophische minister-creatuur, de met
staatkundige, nog wel vol misverstand ten uitvoer gelegde,
bijoogmerken van boven naar beneden tot grooten denker
gestempelde Hegel, een platte, geestelooze, walgelijk weerzinwekkende onwetende kwakzalver, die met voorbeeldelooze
driestheid zotteklap en onzin samensmeerde, welke dan door
zijne veile aanhangers i) als onsterfelijke wijsheid wierd uitgebazuind, en door domkoppen, zooals dan ook betaamde,
daarvoor gehouden is." (IV, I i7.) »Een weerzinwekkenden
vervelenden charlatan en onzinkladder zooals Hegel heeft men
in Duitschland als den grootsten philosoof van alle tijden
kunnen uitschreeuwen, en vele duizenden hebben het twintig
jaren lang stijf en sterk geloofd 1" (II, 81).
i) D. Fr. Strauss, Ludw. Feuerbach, Bruno Bauer, Fr. Th. Vischer, Arn. Ruge,
en anderen, hebben bij gelegenheid als Hegelianen van den linkervleugel om hunne
gesprekken en geschriften hunne betrekking en plaats in de maatschappij verloren!
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Zonder uitwerking is dat ziekelijk mateloos geschimp,
waarbij niet eens Hegels » kasteleinstronie" (V, 676) gespaard
is, in weerwil zijner kennelijke overdrevenheid niet gebleven.
De school van Hegel is er niet door te gronde gegaan, en
kènners van het stelsel hebben zulk onbetamelijk gekijf eenvoudig doodgezwegen, doch toen de school ten gevolge der
twisten van binnen en aanvallen van buiten eenmaal ontredderd wàs, heeft Schopenhauers algemeen begrijpelijk geschrijf
veel bijgedragen tot het diskrediet, waarin de »Hegelei" ten
slotte is vervallen. » Een doode hond" is Hegel tegenwoordig
met name voor de aldoor aangroeiende menigte van lieden
die »veel gelezen" hebben, »zelfs" over wijsbegeerte, doch
met kritiek niet wenschen te »waardeeren", maar onvoorwaardelijke qualificaties en algemeene, kortweg uit te sprekene,
oordeelvellingen verlangen ; die hebben ten aanzien van
Hegel sinds lang hunne gading bij Schopenhauer gevonden.
»Schopenhauer," zegt de, in zulke zaken anders zelf niet
smettelooze Nietzsche, »Schopenhauer heeft het door zijne
onverstandige woede tegen Hegel zoover gebracht, dat de
heele jongste generatie van Duitschers uit den samenhang
met Duitsche geestesontwikkeling is gerukt, dewelke, alles
wel overwogen, (dan toch) een hoogtepunt en divinatorische
fijnheid van historischen zin is geweest. Doch Schopenhauer
zelf was juist in dit opzicht tot aan genialiteit toe arm, onontvankelijk, onduitsch." i) Men late zich dus niets wijsmaken;
Hegel is en blijft de grootste aller stelselmakers, een toonbeeld
van menschelijke scherpzinnigheid, van benaderende wijsheid,
en al heeft hem ook, om met Herbart te spreken, »de gave
der helderheid in hoogen graad ontbroken", 2) zijne Logosleer,
zijn »Systeem der zuivere Rede", blijft toch eene geniale
proeve van algemeen theoretische menschelijke bezinning.
» Voorzeker," zeggen wij met prof. W. Windelband, »de poging van Hegel is..... mislukt, gelijk dan in het algemeen
dat ideaal wel zal behooren tot die van Kant en Fichte, wier
1) »Aan gene zijde van Goed en Kwaad", § 204.
2) Zie diens verzamelde werken : XII 685 aan den voet.
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wezen onvoltooibaarheid insluit, doch het is even oppervlakkig
als gemakkelijk zich, zooals dat tegenwoordig mode is, over
Hegel (zoo waarlijk) vroolijk te maken, over Hegel, die aan
de vervulling zijner taak gearbeid heeft met alle kracht van
een rijken en geweldigen geest." r) Of hij voor de meerderheid leesbaar en begrijpelijk worden kan of niet, »in allen
gevalle is het van nooden in het belang der Waarheid, dat
van Hegels philosophie het teeken der verwerping aan het
voorhoofd worde weggewischt, al is. het zeer zeker gemakkelijker en prettiger, den in glansrijke en daarbij licht verstaanbare taal voorbijvloeienden Schopenhauer te lezen, dan het
zwaar te vatten Duitsch van Hegel te bestudeeren, en de
grondgedachten naar voren te halen, die in een bont wisselend gewemel aldoor weer bij hem verdwijnen." 2)
Ziethier nog een paar oordeelvellingen van bevoegde medesprekers. » Hegel is de schepper geworden van een stelsel,
dat te beschouwen is als de volmaakste vorm van het Duitsche idealisme, als de rijpste vrucht der ontwikkeling, die
dit idealisme sedert Kant doorloopen had. Deze ontwikkeling
komt in Hegel op overeenkomstige wijze tot een besluit, als
die der Sokratische scholen in Aristoteles haar eindpunt had
gevonden." Aldus Eduard Zeller. 3) En prof. Windelband verklaart : » Het stelsel van Hegel is op het gebied der wetenschap
de rijpe uitkomst eener alzijdige vorming, evenals Goethe's
dichtkunst dat in de fraaie letteren is. Dit eindelijk is ook zijne
plaats in de ontwikkeling der idealistische philosophie ; zijne
leer staat daarin aan het eindpunt, doordat zij alles van gewicht,
wat sedert Kant daarin geleverd was, tezaamvat in een enkel
groot gebouw. Hij is de grootste systematizator, dien de
philosophie ooit heeft gezien." 4) Daarom heeft Eduard von
Hartmann ook geschreven, dat het doorloopen eener school
van Hegelianisme altoos het beste middel tot vorming van
i) i>Geschiedenis der nieuwere Philosophie", II 307.
2) M. Rackwitz, »Hegels zienswijze over de aprioriteit van Tijd en Ruimte en
de Kantische kategorieën" : Halle a. d. S. 1891, blz. 2.
3) Geschiedenis der Duitsche philosophie sedert Leibnitz, 2e uitgave blz. 6 34.
4) „Geschiedenis der nieuwere Philosophie", II 308.
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een wijsgeerig talent zal blijven, i) en een zekere E. H. Schmitt
in Hongarije, die anders lang niet bij hem zweert, geraakt
toch tot de belijdenis : „Men weet niet wat men bij Hegel
meer bewonderen moet : de geniale kracht en diepte van
uitvoering, die in afzonderlijkheden zelfs door het afgetrokkene
waas henen het zakelijk concrete wezen der gedachtenvormen
overal wonderbaar laat doorschemeren, dan wel de grootschheid
en ruimte van blik, die in de samenvoeging der afzonderlijke
geestesfactoren tot een geheel van wereldbeschouwing deze
verborgene concreet individueele diepten van alle denken tot
klassieke uitdrukking heeft gebracht." 2)
Men heeft wel eens de opmerking gemaakt, dat niemand
tegenwoordig meer aan philosophie kan doen, zonder dat hij
Kantische benamingen bezigt, en dat van Kant bijna in gelijke
mate geldt wat van Luther waar is : dat namelijk zelfs zijne
vijanden zijne taal moeten spreken. 3) De vraag is, of die
opmerking, wel overwogen, niet evenzeer ook geldt van Hegel.
„Hegel werkt met al het gewicht van een gesloten stelsel,
en heeft het geestesleven onzer eeuw zoozeer doordrongen,
dat wij ons niet gemakkelijk van hem vermogen te bevrijden,
ook waar wij het met alle kracht willen. Hoe menigmaal is
Hegel overwonnen en afgedaan verklaard en hoe duidelijk
ligt de klove, die ons van hem scheidt, voor oogen 1 En toch
oefent hij over de geesten nog altoos macht uit ; toch bekomt
hij aldoor op nieuw weer aanhangers ; in onzen arbeid, onze
begrippen, schuilt zijn invloed diep, schoon vaak onopgemerkt.
Zoo staan wij hier dan voor een raadsel ; wij worden door
Hegel tegelijk aangetrokken en afgestooten ; wij bespeuren in
hem zoowel eene beweegkracht onzer eeuw, als een teeken
dat alom weersproken wordt." 4)
Het onontkoombaarst blijft Hegels invloed op het gebied
der geestesphilosophie, met name der geschiedenis en specieel
van die der wijsbegeerte zelve. „Juist in de geschiedenis der
1) „Vérzamelde Studiën en Opstellen", blz. 725.
2) „Het Geheim van Hegels dialektiek", Halle a. d. S. 1888, blz. 112.
3) Men zie bijv. F. A. Muller over het Continuïteitsprobleem : Marburg X886, blz. 62.
4) R. Eucken, „de Levensbeschouwingen der groote Denkers" (Lpz. 1897), blz. 454.
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philosophie komt alles er op aan, dat men aan ieder standpunt de betrekkelijke waarheid en de betrekkelijke onwaarheid
leere opmerken en tot heldere aanschouwing brengen, altijd
slechts eene zakelijke en binnen de quaestie blijvende beoordeeling late gelden en den draad der ontwikkeling vasthoude
ten spijt van elken terugslag, van alle leemten, van alle gevallen, waarin de theoretische orde door feitelijke verschuivingen
en omkeeringen is verstoord. En wijl alleen de philosophie
van Hegel bij machte is geweest, om de beschrijving van de
geschiedenis der wijsbegeerte onder dit gezichtspunt te stellen,
is zij ook de school gebleven, waarin alle uitstekende geschiedschrijvers der philosophie zich hebben gevormd, onverschillig
of zij voor het overige al dan niet met 'de metaphysische en
methodologische grondstellingen ervan ooit hebben ingestemd,
of ook, of zij er al dan niet aan trouw gebleven zijn. Tegenwoordig is het niet moeilijk zich aan deze voorbeelden uit
Hegels school te vormen, zonder dat men zich bekommert
om Hegel zelven ; velen droomen daarbij niet eens, dat het
Hegels geest is, die hun daarbij langs zijdelingschen weg,
ongemerkt en onwillekeurig gewordt." i )
Ook Hegels beschouwingen over recht en zedelijkheid, zoo
beknopt als zij zijn, hebben hunne groote beteekenis in de
geschiedenis der Europeesche menschheid. „De waarde van
Hegels rechtsphilosophie bestaat niet zoozeer in de wijze,
waarop hare gronden zijn gelegd : die zijn gelegd reeds tegen
het einde der vorige eeuw, door Rousseau en Kant, hoewel
Hegel nog weer dieper gaat, met de ijzeren kracht, welke
onzen vriend meer bizonder onderscheidde. Wel echter ligt
zij in de uitwerking, de ordening en de wondervolle bouwkunst, waarmede iedere zijde en elke ruimte is behandeld, in
de vlijt, die aan iederen hoek des gebouws besteed blijkt,
in den gelijkmatigen en toch weer onderscheiden stijl, die van
den nok tot aan de grondvesten te ontwaren is en die het
als geheel doet vergelijken bij de bouwwerken der middeleeuwen, die eveneens op beperkte en enge pleinen moesten
i) Woorden van E. von Hartmann in diens „Kritische Zwerftochten door de
Wijsbegeerte onzer dagen" (i &)o), blz. 57.
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worden opgericht en niettemin door hunne verhevenheid wegtrekken : van de omgeving en den zin vermogen op te heffen
tot hunne hoogten." Aldus weer Dr. E. Gans in 1833, in
zijne voorrede bij den achtsten band van Hegels verzamelde
werken. En wat de denkbeelden zelven aanbelangt : Hegel
heeft gesproken voor volksvertegenwoordiging, voor vrijheid
van drukpers en openbaarheid van rechtsbedeeling, voor gerichten met gezworenen en voor administratieve zelfstandigheid
van corporaties. Met name dat hij voor openlijke rechtsspraak
beslist en met deugdelijke gronden in het krijt getreden is,
mag voor den toenmaligen stand der meeningen en inrichtingen in Duitschland eene groote schrede voorwaarts heeten,
al is hij in de staatkunde geenszins vrijzinnig, laat staan
radicaal, geweest in den lateren zin des woords. Ja zelfs, het
moet erkend, „Hegel is er (gedurende zijn Berlijnsch professoraat) al te zeer aan gewoon geraakt, zijn stelsel met dat der
toenmalige Pruisische regeering te vereenzelvigen, en hij liet
zich daardoor in zaken van kerkleer en staatkunde nogal eens
tot eene conservatievere houding verleiden, dan hij voor den
geest zijner philosophie konde verantwoorden. Doch de hoofdzaak in zijn stelsel wordt daardoor niet geraakt, en zij laat
. zich uit die van buiten komende beweegreden niet afleiden.
Wie zijne staatsleer onpartijdig beoordeelt, zal daarin, ten spijt
van al hare gebreken, niet enkel onevenredig meer staatkundig
inzicht, maar ook veel meer degelijkheid van politieke gezindheid en dus meer echte vrijzinnigheid aantreffen, dan in vele
van de werken, die toen door hun geruchtmakend patriotisme
en liberalisme naam hebben gemaakt." i) Hoe vast en stevig
Hegels geloof in den vooruitgang is geweest, is bijv. te zien
uit eenen brief, dien hij den 5 den Juli 1 816 aan Fr. Imm.
Niethammer (1766-1848) heeft geschreven ; daar zegt hij
namelijk : » Ik houd mij eraan, dat de Wereldgeest. des Tijds
het commando om te avancééren heeft gegeven. Aan zulk
een commando wordt gehoorzaamd. Dit wezen schrijdt voor,

i) Zeller, „Geschiedenis der Duitsche philosophie sedert Leibnitz, 2e uitg.
blz. 626 en 664.
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waarts gelijk eene gepantserde aaneengeslotene phalanx, door
dik en dun, onwederstaanbaar en met eene beweging, die
even onmerkbaar is als het voortschrijden der Zon ; tallooze
lichte troepen tegen en voor tirailleeren erom heen. De
meesten weten heelemaal van niets, waarom het te doen is,
en krijgen maar stooten tegen het hoofd als van eene
onzichtbare hand. Alle drentelzuchtige opsnijderij, elk aanstellerig gescherm in de lucht helpt daartegen nietmetal ; het
kan den Kolossos tot de schoenriemen reiken, een beetjen
schoensmeer of ook drek erop smeren, maar het vermag ze
niet te ontbinden, veel min de godenschoenen met de elastieke sprongzolen uit te trekken, laat staan de zevenmijlslaarzen,
wanneer hij die aandoet. Binnen en buiten zal het wel de
wijste partij zijn, dat men den Avance-reus goed in het oog
houdt."
In kerkelijk opzicht kan men Hegels zienswijze kortelijk
leeren kennen uit uitspraken als de volgende. »De godsdienst
is de trant en wijze des bewustzijns, waarop de waarheid voor
alle menschen, voor de menschen van elke beschaving is ; de
wetenschappelijke kennis der waarheid daarentegen is een
bijzondere trant van hun bewustzijn, welks arbeid zich niet
allen, veeleer slechts weinigen getroosten. De inhoud is dezelfde,
doch evenals Homeros van eenige dingen zegt, dat zij twee
namen hebben, één in de taal der goden en een anderen in
de taal der kortstondige menschen, zoo bestaan voor dezen
inhoud twee talen, een van het gevoel, de voorstelling en het
»verstandige" (in eindige kategorieën en eenzijdige afgetrokkenheden nestelende) denken en de andere van het concrete
Begrip." i) Men bespeurt hier een streven, om zonder het
spreken van onwaarheden het oude kerkelijke Christendom
toch zooveel doenlijk met vrede te laten ; in weerwil echter
van het feit dat hij zich altijd goed Luthersch gedragen heeft,
is Hegel zich altoos wel bewust geweest, dat op den duur de
vrede hier even als op elk ander gebied een vrome wensch
moest blijken, en niets méér konde zijn. Aan het einde zijner
i) Voorrede van 1827 voor de tweede uitgave der Encyclopaedie; WW VI 2 XXI.
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voorlezingen over de wijsbegeerte van den godsdienst gekomen,
besluit hij met de woorden : Het doel dezer voorlezingen is
geweest, de Rede met de Religie te verzoenen, deze in hare
veelvuldige gestalten als noodzakelijk te doen kennen, en in
den openbaren godsdienst de Waarheid en de Idee weder te
vinden. Doch deze verzoening is zelve slechts gedeeltelijk, en
mist uitwendige algemeenheid; de wijsbegeerte is in dit opzicht een afgezonderd heiligdom, en hare dienaren vormen
een geïsoleerden priesterstand, die met de wereld niet mag
samengaan en het pand der Waarheid te bewaken heeft." i)
Het is bedroevend te moeten erkennen, dat de man, die deze
schoone en edele woorden heeft gesproken, de vervulling der
door hemzelven aangeduide taak in eenen ander heeft gewraakt. Jacobi (1 74.3 - 1 819) de » geloofsphilosoof ', zelf anders
iemand, die nog al tot ketterjacht geneigd was, had in een
geschrift »over de goddelijke dingen en hunne openbaring"
in I 8 I I gezegd : » Wat Christus buiten u voor zichzelven is
geweest, of hij met uw begrip in de werkelijkheid al dan niet
overeenkomt, ja, of hij daarin heelemaal ooit aanwezig is
geweest, is wat betreft de wezenlijke waarheid uwer voorstelling
en de waarde der daaruit voortspruitende gezindheid onverschillig. Wat hij in u is, daarop enkel komt het aan. -Wie door den geest van het goede wordt gedreven, die bevindt zich op den weg der godzaligheid, en het doet er
minder toe, welke middelen van verbeeldingskracht ons daarop
ondersteunen, ons bijgeval het eerst hebben gewekt en geleid
en verder aanhoudend behulpzaam blijven. Van het hoogste
gewicht echter is het, dat men die middelen nooit verheffe
boven hunnen staat van bloote dienstbaarheid, daar zij zich
anders dra de opperheerschappij aanmatigen, den geest onderdrukken en uitdrijven." Een zekere Karel Frederik Goeschel
( nu, liet in 1 829 te Berlijn een boek verschijnen
vol » aphorismen over niet-weten - en absoluut weten in betrekking tot de Christelijke geloofsbelijdenis, eene bijdrage tot
toelichting van de wijsbegeerte in onzen tijd" ; daarin werden
1) WW XII', 355-356.
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jacobi's woorden afgekeurd, en dit wel met een beroep op
Hegel. Hegel heeft Goeschel niet verloochend, en wij kunnen
onze instemming niet onthouden aan David Frederik Strauss
( 18 o 8— '74), waar deze schrijft : »Die opmerkingen van Jacobi,
welke in der daad datgene zijn, wat alle wijsbegeerte ten
overstaan van den godsdienst dient op te merken, noemde de
schrijver der aphorismen over niet-weten en absoluut weten
eenen aanstoot, dien de hoogmoedige Idee aan de knechtsgestalte nam van den Zoon Gods, en dgl. Dat Hegel dezen
blaam, evenals in het algemeen het geheele geschrift, gebillijkt heeft, i) is als zonde tegen den heiligen geest der
philosophie te brandmerken, eene zonde, die zich, zoolang er
eene philosophie van Hegel bestaat, door aanhangers van de
soort des schrijvers van die aphorismen wreken zal." 2)
Kerkelijk » rechtgeloovig" is Hegel zelf natuurlijk niet praecies
geweest. Het wondergeloof heeft hij uitdrukkelijk afgewezen ; 3)
in overeenstemming met denkers als Kant 4) en Schopenhauer 5)
heeft hij den zondeval als beeldspraak opgevat, 6) en in zijne
religieus-philosophische uiteenzetting van » de eeuwige Idee
Gods in het element van het bewustzijn en voorstellen, of de
differentie, het rijk van den Zoon", wordt het duidelijk genoeg
wat voor hem »de Zoon Gods" is geweest. »De persoon van
Christus is door de Kerk tot zoon Gods gedecretéérd", heet
het dan ook verder op in »het rijk des Geestes". 7) Ja zelfs
» vragen als deze, of de wereld en de materie eeuwig zijn, of
van eeuwigheid her, dan wel een begin in den tijd hebben
gehad", beantwoordt hij geenszins in den zin eener scheppingsdaad ; ze » behooren tot de ledige metaphysica des Verstands,
(niet tot de hoogere dialektische Rede). » Van alle eeuwigheid
is de eeuwigheid zelve als een oneindige, in slechte (of voorti) Zie de verzamelde werken : XVII, I I I --148, meer bepaaldelijk blz. 120.
2) >De Christelijke Geloofsleer", II (Ttlbingen 1841) blz. 204.
3) WW XI =, 213 & XII 2 , 3 2 5.
4) Vergelijk van Kants werken hier VI 136 in de chronologische uitgave van
Hartenstein.
5) Vergelijk hier bijv. WW I 425 in de Reclam-uitgave van Eduard Grisebach.
6) Men zie bijv. WW XI2 269, alsmede VI2 54 — 5 8 .
7) WW XII 2 , 328.
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schrijdende) oneindigheid voorgestelde Tijd ; het is slechts
oneindigheid en omschrijving in de . (uiteentrekkende) reflexie.
De wereld is de woonplaats der strijdigheid ; in haar is de
Idee . in eene haar niet voegende bepaaldheid. Mèt dat de
wereld binnen de voorstelling komt, komt (ook) Tijd en dan,
door de reflexie, die oneindigheid of eeuwigheid binnen,
doch wij moeten het bewustzijn hebben, dat deze hoedanigheid het Begrip zelf niets aangaat." (XII 2 , 253.) M.
a. w.: in onzen zin des woords heeft de wereld geen
begin gehad ; »de Idee heeft ter wille der vrijheid, i) die
het Begrip in haar bereikt, ook de hardste tegenstelling in
zich ; hare rust bestaat in de zekerheid en gewisheid, waarmede zij die ééuwig verwekt en ééuwig overwint, en erin met
zichzelve tezamenkomt." (V 235.) » God is als Geest een
zich openbaren ; hij schept de wereld niet éénmaal, maar is
de ééuwige Schepper, dit eeuwige zich openbaren, deze actus."
(XII 2 , 198.) »Zonder wereld is God geen God." (XI 2 , I 94•)
Wat meer is, » God is niet enkel een, en ook niet het hoogste,
maar veeleer het Wezen" (VI 2 , 339) ; 'in der daad is het
Algemééne de grond en bodem, de wortel en de substantie
van het afzonderlijke." (VI 2 , 339) »God als het abstracte
wezen aan géne zijde, waar het onderscheid en de bepaaldheid
buitenvalt, is inderdaad een bloote naam, een leege doode
neerslag van het abstraheerend verstand" (VI 2 , 227) ; » zoo is
de Religie (een) weten des goddelijken Geestes van zich (zelf)
door bemiddeling des eindigen geestes." (XI 2 , 200.) » Het
eindige bewustzijn weet (van) God slechts in zooverre als God
zich erin weet ; zoo is God geest, en wel de geest zijner
gemeente, d. i. van hen die hem vereeren. Dat is de volmaakte religie, het zich objectief gewordene Begrip. Hier is
het openbaar wat God is ; hij is niet meer aan gene zijde,
iets onbekends, want hij heeft den menschen kond gedaan
wat hij is, en niet blootelijk in eene uitwendige geschiedenis,
maar in het bewustzijn. Wij hebben dus hier de religie van
de manifestatie Gods, doordat God zich in den eindigen geest
1) Met het woord >vrijheid" verbindt Hegel zijne eigene beteekenis; men
zie bijv. WW VI 2 49 en 83.
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weet." (X11 2 , 191 '2.) » Dat de mensch van God weet, is
door de wezensgemeenschap een gemeenschàppelijk weten, d. w. z. de mensch weet slechts van God in zooverre God
in den mensch van zichzelven weet. Dit weten is een zelfbewustzijn Gods, doch evenzoo een weten in hem betreffende
den mensch, en dit weten Gods aangaande den mensch is
weten des menschen aangaande God. De geest des menschen
van God te weten, is slechts de geest Gods zelf." (X11 2 , 496,)
In zijne inleiding tot de Logica zegt Hegel van de uitdrukking denken, dat die daar in het algemeen in » absoluten"
zin is op te vatten, als oneindig denken, dat met de eindigheid van het bewustzijn niet behept is (I11 2 , 55 1), en elders
heet het, dat het Logische in het algemeen is op te zoeken
als een systeem van denkbijzonderheden, waarbij de tegenstelling tusschen het subjectieve en het objectieve in hare
gewone beteekenis vervalt. (V12 , 46.) »De wereldgeschiedenis,"
zoo leert hij, »begint met het algemeene doel dat het begrip
des Geestes bevredigd worde, aleer zij tot zichzelve gekomen
is, dus als Natuur ; het doel is eerst niet dan de inwendige,
de innerlijkste bewustelooze drijfveer, . en de heele bezigheid
der Wereldgeschiedenis bestaat in den arbeid, dien drang tot
bewustzijn te brengen." (IX 2 , 3 I —32.) »Het zelfbewustzijn
is het voorzichzijn als volbracht en gestèld ; de zijde der
verhouding tot iets anders, tot een uitwendig voorwerp, is
verwijderd. Het zelfbewustzijn is zoo het naaste geval van
de praesentie der oneindigheid." (III 2 , 67.) »De Idee, of de
in de Natuur slapende in zich zijnde Geest ... wordt de in
zich gereflectéérde voor zich zijnde zelfbewuste ontwaakte
Geest, of de Geest als zoodanig." (VII 2, 30.) »De Geest
is dit : zich eeuwig te kennen, te verbijzonderen tot eindige
lichtvonken van het afzonderlijke bewustzijn, en uit de eindigheid weer tot zich zelven te komen en zich te vatten, doordat
in het eindige bewustzijn het weten omtrent zijn wezen en zoo
het goddelijke zelfbewustzijn ontstaat." (XII 2 , 330.) Buiten
dat bewustzijn gaat » de kringloop des levens" (11 2 , 32)
bewusteloos en zonder doel zijnen gang ; »oogmerken, grondstellingen enz. zijn in onze gedachten, maar nog niet in de
5
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werkelijkheid" (IX', 28) ; »de veranderingen in de Natuur, zoo
eindeloos veelvuldig als zij zijn, vertoonen slechts eenen kringloop, die zich altoos door herhaalt ; in de Natuur geschiedt
niets nieuws onder de Zon" (IX 2 , 67), en »het is dezen stroom
des levens onverschillig van welken aard de molens zijn, die
hij in beweging houdt." (112, 207.) » Het doel van het Begrip
zelf ligt in zijne ... existentie" (V-", 205), en »de volvoering
van het oneindige doel bestaat enkel in opheffing der
begoocheling, dat het nog niet volbracht is. Het goede, het
absoluut goede volbrengt zich eeuwig in de wereld, en de
uitkomst is, dat het reeds op en voor zich zelf volbracht is
en niet nog op ons behoeft te wachten. Deze begoocheling
is het, waarin wij leven, en tegelijk is zij alleen het werkzame, waarop het belang der wereld berust. De Idee in
hare zelf beweging maakt zich die begoocheling zelve, stelt
iets anders tegen zich over, en haar doen bestaat erin, deze
begoocheling op te heffen." (VI 2 , 384.)
Zoo hier iets duidelijk is, dan is het wel dit, dat de ondergrond van Hegels » absoluut idealisme" wanhopig veel gemeen
heeft met den redeloozen werkelijkheidsgrond van Schopenhauer,
en het er naar begint te lijken, dat die beide tegenvoeters
op tweeërlei wijze eigenlijk hetzelfde hebben gezegd. Ook
Hegels leer is Bene philosophie van het Onbewuste; het
Absolute kent bij hem aldoor slechts zijn tegenwoordigen
toestand, en slaat geenen zienersblik in de toekomst, waarmede het zijn gansche zijn in ééne maal zoude kunnen overzien. Daarvoor heeft het slechts den duisteren drang om aan
den toestand van het oogenblik te ontkomen, om zich te
ontwikkelen en zijn ware zijn nog te leeren kennen, wat dan
het aanzijn geeft aan dieren, wier gevoel een gevoel is van
onveiligheid, en angst, en ongeluk (Enc. § 368) ; »het andere,
het negatieve, de strijdigheid, de tweespalt, behoort tot de
natuur [ook] van den Geest, en in dezen tweespalt ligt de
mogelijkheid van de Smart. De smart is daarom niet van
buiten tot den Geest gekomen" (VII 2, 25) ; »het is het voorrecht der gevoelende Natuur, smart gewaar te worden" (III 2
13 8 ; vgl. VI 2, 12 ), en > een gewelddadige dood is [eigenlijk]
,
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het natuurlijke lot der afzonderlijke wezens." (Enc. § 368.)
Het optimisme van Hegel bestaat wel bezien slechts in de
zienswijze, dat »het wezen des Geestes forméél de vrijheid,
de absolute negativiteit des Begrips als identiteit met zich",
te heeten heeft. »Naar deze formeele bepaling kan hij van
al het uitwendige, ook zijne eigene uitwendigheid, zijn aanzijn
zelfs, abstraheeren ; hij kan de negatie zijner afzonderlijke
onmiddellijkheid (de objectiviteit), de oneindige Smart, verdragen, dat is in deze negativiteit zich affirmatief houden (-- in
stand blijven), en identisch voor zich zijn." (Enc. § 382.)
»De geest heeft de kracht, zich in de strijdigheid, gevolgelijk
in de smart, zoowel over het Kwaad als de Ellende, in stand
te houden" (VII 2, 26), wat dan wel is waar een slechte
troost moet heeten. Dat de Geest de abstracte vrijheid heeft
zichzelven als eenheid van uiteengegane momenten te handhaven, verliest daarbij zelfs zijne denkbééldige waarde, waar
de Smart op eenigerlei wijze doodelijk wordt, en dus den
Geest de kracht en de vrijheid tot zelf handhaving ontrooft.
Intusschen, de lezer ziet hier eenen echten denker aan het
woord, en eenen denker, die in weerwil van een met opzet
» zwevend" blijvenden spreek- en schrijftrant, voor de kerkelijke
orthodoxie zijne groote bedenkelijkheid had. Voeg daarbij
nog den toon van zelfvertrouwen, waarmede Hegel altijd
spreekt, en men zal het zich duidelijk kunnen maken, dat in
het algeméén de tegenspraak om hem henen tegen het einde
van zijn leven zich allengs meer tot luid verzet is gaan verscherpen ; partijen van de meest uiteenloopende richtingen
hebben zich eensgezind gevoeld in hare ergernis over de
beslistheid, waarmede Hegel bijv. als rector van het gymnasium
te Neurenberg in 1812 de inleiding tot zijne Logica heeft
gesteld. Hij zegt daar namelijk : »De Logica is als het
Systeem der Zuivere Rede, als het rijk der zuivere gedachte
op te vatten. Dit rijk is de Waarheid, zooals zij zonder
omhulling op en voor zich zelve is. Men kan zich derhalve
ook zoo uitdrukken, dat deze inhoud God doet kennen, gelijk
hij in zijn eeuwig wezen is, v66r de schepping van de Natuur
en eenen eindigen geest.... Hoe zoude ik kunnen meenen,
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dat de methode, die ik in dit systeem van logica gevolgd
heb, ofliever die dit stelsel op zich zelf volgt, niet nog
vatbaar zoude zijn voor veel volmaking, veel verbetering in
afzonderlijkheden ? Doch ik weet tevens, dat zij de eenige
ware is! 1) Het zij hier aangestipt, dat zulke uitspraken
in genetisch verband staan met het vooroordeel van Johan
Christiaan Wolf (1679-1754), den man der »Philosophia
Rationalis", volgens wien eene niet volmaakt zekere kennis ...
beneden de waardigheid was der Philosophie ; Kant zelf, die
in de voorrede van de tweede uitgave zijns hoofdwerks dan
ook een woord van lof heeft kunnen vinden voor » de strenge
methode van den beroemden Wolf, den grootsten onder alle
dogmatische philosophen", is altoos sterk onder den invloed
dier »rationalistische" zienswijze gebleven. »Wat de zuivere
Rede assertorisch oordeelt," meende hij, 'moet als alles, wat
door de Rede wordt gekend, noodzi.keli*k zijn, of het is in
het geheel niets. Daarom bevat zij in der daad in het geheel
geene (dus te noemene) meeningen." 2) Ook Fichte sloeg
dus eigenlijk heelendal niet uit den aard, toen hij over het
door hem als » Wetenschapsleer" verkondigde systeem van
tijdeloos vaststaande kennisfactoren het volgende liet drukken:
» De inrichting van den menschelijken geest, waarvan de
Wetenschapsleer de uiteenzetting bedoelt te zijn, is volmaakt
zeker en onfeilbaar ; dwalen doet zij nooit, en wat ooit in
eene menschelijke ziel met noodzákelijkheid is geweest of zijn
zal, is waar. Wanneer de mènschen dwaalden, dan lag de
fout niet in het Noodzakelijke ; het oordeelende nadenken
beging ze in zijne vrijheid, doordat het de eene wet met de
andere verwarde. Is onze Wetenschapsleer eene geslaagde
uiteenzetting van het systeem, dan is zij onvoorwaardelijk
zeker en onfeilbaar, gelijk het stelsel zelf, al blijft het de vraag,
of en in hoeverre onze uiteenzetting gelukt mag heeten." 3)
»Naar (objectieve) ondervinding vraagt de Wetenschapsleer
z) WW IIP 33 en 39. Vgl. blz. 291 in 'Schopenhauers Leven" van W.
Gwinner (Lpz. 1878).
2) >Kritiek der Zuivere Rede" A 781 of B 809; III 517 bij Hartenstein.
3) Verzamelde werken I 76--77.
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ook Kants principieele vraag had
in geen enkel opzicht,"
slechts geluid, hoe synthetische of kennis vermeerderende
oordeelen a priori, uit ons zelven, mogelijk waren » en zij
houdt er kortaf geene rekening mede. Zij zoude waar moeten
zijn, al konde er geene ondervinding ontstaan, en nog ware
zij dan vooruit zeker, dat alle mogelijke toekómende ondervinding zich naar de door haar opgestelde wetten zoude
moeten richten." (I, 334 335.)
Dat met de ondervinding ook door Hegel geene rekening
is gehouden, is iets, dat men moeilijk zoude kunnen zeggen;
met zijne »dialektische" methode heeft die van zijn gezichtspunt uit de heele wereld willen schematizeeren, en zoo iets
zuigt men nimmer uit den duim. Veeleer heeft Herbart op
zijne wijze bij Hegel ... empirisme gevonden, i) en heeft
men somwijlen zich verbeeld, dat men tegen Hegel iets zeide
met de opmerking, dat zijn stelsel slechts de metaphysische
sublimeering der bij ondervinding bekende contraire tegenstellingen was. 2) Een vereischte voor het volhouden der
dialektische methode is dan ook juist de ontzaglijke polyhistorie
geweest, die Hegel feitelijk te zijner beschikking heeft gehad;
»aan het recht der Ervaring heeft Hegel zoo weinig te kort
gedaan, dat buiten Aristoteles, Baco en Kant waarschijnlijk
nooit een philosoof (voor hem) zoo uitgebreide rekening met
de Empirie gehouden heeft. Evenals Kant is Hegel idealist,
in zooverre hij van het begrip des zelf bewustzijns en der
Rede uitgaat, doch wat betreft het verifieeren der Rede in
de werkelijkheid is hij de uitgemaaktste realist geweest, die
de wereld der verschijnselen in de totaliteit hunner verscheidenheid met de uiterste nauwlettendheid poogde te vatten en
door opsporing van den inwendiger samenhang heeft zoeken
te vermeesteren." Aldus in 187o Karel Rosenkranz, in eene
inleiding voor zijne kleine uitgave van den Bijbel der Hegelianen,
de zoogenoemde Encyclopaedie. (Blz. X.) En jaren vroeger
-

i) Zie diens verzamelde werken, XII, 685.
Cfr Dr. Barth over ede Philosophie der Geschiedenis bij Hegel en de
Hegelianen" (Lpz. i89o), blz. 127.
2)
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had • hij van Hegel gezegd : » Hij verachtte de zoogenoemde
exacte wetenschappen niet in het minst, en onderwierp zich
veeleer met de bereidvaardigste volharding aan hare onderijzingen, zoodat hij, gelijk uit de nog voorhandene talrijke
en omvangrijke uittreksels duidelijk is, bijna niet een der
meer beroemde werken van wiskundigen, natuurkundigen en
physiologen onbestudeerd liet. Alleen wanneer de Empirie
der Bespiegeling geene ruimte wilde laten, en haar de voor
haar even noodzakelijke erkenning wilde onthouden, keerde
hij zich- tegen haar. Intusschen miste Hegel voor de aanschouwing der Natuur de primitieve zekerheid, waardoor hij
zich op het gebied van de logische Idee en den Geest onderscheidde." i) Nu, een mensch kan niet alles, doch men weet
nu wat men niet moet onderstellen, wanneer men bij Hegel
aan plaatsen komt gelijk deze : »Het beschrijven der dingen
heeft de beweging niet in het voorwerp zelf; deze is veeleer
alleen in de beschrijving. Is het voorwerp eenmaal beschreven,
dan valt er een ander ter hand te nemen, en altoos door
dient er gezocht, opdat het- beschrijven zijnen gang kunne
gaan. Is het niet zoo gemakkelijk meer nieuwe hééle dingen
te vinden, dan dient men naar de reeds gevondene terug te
gaan, om ze verder te deden, uiteen te leggen, en er nieuwe
zijden van realiteit aan op te sporen. Dit altoos werkzame
onrustige instinct kan aan stof nooit gebrek krijgen ; eene
nieuwe merkwaardige klasse, laat staan een nieuwen planéét,
te vinden, waaraan, al is hij iets afzonderlijks, de aard toch
van het algemeene eigen is, kan (weliswaar) slechts aan
gelukkigen ten deel vallen, doch de grens van wat, als olifant
en eik en goud, merkwáárdig is, wat klasse is en 'soort, gaat
langs vele trappen in eene eindelooze verbijzondering over
van chaotische dieren en planten, van gebergtesoorten, van
metalen, die met geweld en kunst nog eerst zijn te verkrijgen,
en wat dies meer zij. In dit rijk der onbepaaldheid van het
algemeene, waarin de onderlinge verscheidenheid weer nadert
tot volslagen verbijzondering en daartoe hier en daar zelfs
1)

.Georg Willem Frederik Hegel's Leven" (Berl. 1844.), blz. 153.
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heelemaal weer afdaalt, ligt een onuitputtelijke voorraad ter
bezichtiging en beschrijving opgehoopt ; hier, waar een onafzienbaar veld zich opdoet, aan de grenzen van het algemeens,
kan echter ook de bezichtiging en beschrijving, in stede van
onmetelijken rijkdom, aan de Natuur slechts de perken hebben
gevonden van eigen doen." i) -Het is klaar : uit hartstocht voor het specialiseeren is dat
niet geschreven. Hegels blik is altoos op den algemeenen zin
der feiten gericht geweest, en waren alle menschen zooals hij,
er zoude altoos aan de menschelijke wetenschap, zooals die
eenmaal is, iets moeten blijven ontbreken. Er moeten ook,
en zeer noodzakelijk, specialisten en mikroskopizeerende bezichtigers van altoos nog weer lagere verbijzonderingen zijn;
zonder dat verwierven wij ook de algemeenheden niet, die
de kenmerken zijn der nieuwerwetsche theorieën en de normen
onzer natuurexploitaties. Exploitaties. Doch met dat al valt
te bedenken, dat geen menschelijk specialiseeren ons achter
het wezen van gravitatie magnetisme elektriciteit kan brengen,
dat geen vermikroskopizeeren en verdetailleeren onzer aandacht
ons sedert Hegel geleerd heeft, of ooit leeren kan, waar het
geheim schuilt van de correlatie in de assimileerende en
en zelfverdeelende, resp. voortplantende, functies van cel en
organisme, en ons al even weinig duidelijk is als Hegels tijdgenooten, wat het is, dat den bloedsomloop van gewervelde
dieren , in en door den hartslag aan den gang houdt. Heeft
Hegel niet zonder resten »a priori" de Natuur kunnen »construeeren" wij weten ook al even weinig waarom »grondstoffen" zich in deze en die verhoudingen verbinden, waarom
de driedeeligheid van bloemen en vruchten bij planten met
evenwijdige bladvezels en ééne zaadbol gepaard gaat, wáárom
bij dieren herkauwing van het voedsel met gespletene hoeven
verband houdt, waarom veranderingen in het aantal zonnevlekken met verschillen in de afwijking der magneetnaald
samengaan, -- waarin het zit, kortom, dat het qualitatieve
op onafscheidelijke wijze aan vaste quantitatieve normen ge--

i) >Phaenomenologie des Geestes :" WW IP 179-180.
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bonden is. Op geene wijze wordt de qualiteit afleidbaar en
begrijpelijk uit de quantiteit, en logisch »construeeren" laat
zich slechts de laatste.
Voor het overige, dat het in géén wijsgeerig inzicht ooit
om heel veel anders zal kunnen gaan dan om het logische
in de feiten in stede van het volstrekt logische der feiten,
staat ook bij Hegel wel te lezen, ten spijt van al het
»absolute" in zijn idealisme. Zoo heet het onder anderen:
»Beschouwen wij de Logica als het systeem van zuivere
denkbepalingen, dan blijken daarnaast de andere philosophische
wetenschappen, de natuurphilosophie en de philosophie des
geestes, om zoo te zeggen eene toegepaste logica, want deze
is de levengevende ziel ervan. Het belang der overige wetenschappen is dan alleenlijk dit, dat de logische vormen in de
gestalten der Natuur en des Geestes worden ingezien, die
slechts eene bijzondere wijze van uitdrukking voor de vormen
van het zuivere Denken zijn." t) Toepassen kan men de logica
slechts op iets, waar méér nog in voorhanden is dan logica.
Dat heeft de absolute idealist Hegel óók geweten, zoodat
zijne »absolute Rede" wel bezien ... ideáál was. Wel maakt
hij met dat al bij gelegenheid de opmerking, dat de philosophische wetenschap het enkel te doen heeft met de Idee, die
niet zoo onmachtig is om alleen te bedoelen, en niet wèrkelijk
te zijn. (Enc. § 6.) Doch is alom idee praesént : »Evenzoo
verloopt de Idee der Natuur in hare verbijzonderingen in
toevàlligheden, en de natuurhistorie, aardbeschrijving, geneeskunde enz. geraken tot bestaansdetails, tot soorten en verschillen, die door het uitwendig Toeval, niet door de Rede
zijn bepaald. Ook de geschiedenis behoort hiertoe, in zooverre
de Idee haar wezen is, doch haar verschijnsel in het veld der
toevalligheid en willekeur verloopt." (Enc. § i6.)
Hegel heeft dus op het helderst begrepen, dat het bijzondere
zich niet zonder rest in begrippen of , algemeenheden laat
vatten, en er in ons deduceeren noodzakelijk veel zal blijven
wat niet deducibel blijkt. Men hoore nogmaals. »De strijdigheid
i) Encyclopaedie § 24, 2e toevoegsel; WW VI 2 49-50.
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der Idee, die als Natuur voor zichzelve uitwendig is, blijkt
nader bezien eene strijdigheid der van de eene zijde door het
Begrip verwekte noodzákelijkheid in hare voortbrengselen en
hunne in de organische totaliteit als redelijk zich vertoonende
bepááldheid, — met hunne van den anderen kant onverschillige toevàlligheid en onbepaalbare regelldósheid. In den
kring der Natuur heeft de toevalligheid én bepaalbaarheid
van buiten haar recht (van bestaan)." Aldus de »Panlogist"
in de vermaarde 25O paragraaf der Encyclopaedie, die dan
bewijst dat zijn Systeem der Zuivere Rede benadering van
ideaal, niet restloos opgaande uitrekening eener zuivere waarheid is geweest. Dat is het, wat de slecht begrepen denkreus
eigenlijk zegt, wanneer hij spreekt van eene » onmacht der
Natuur, waarin hare begripsbepalingen alleen abstract verkregen worden, en de uitvoering van het bijzondere aan
bepaalbaarheid van buiten wordt blootgesteld" (t. z. p.) ; dat
is het, wat hij eigenlijk leert, wanneer hij ons beduidt : »In
de onmacht der Natuur, om het begrip in zijne uitvoering
vast te houden, ligt de moeilijkheid, en in menig opzicht de
ondoenlijkheid, om uit de empirische beschouwing vaste verschillen voor klassen en orden te halen. De Natuur verwart
overal de eigenlijke grenzen door tusschenvormen en slechte
voortbrengselen, die altoos weer instanties tegen iedere vaste
onderscheiding opleveren, zelfs binnen bepaalde klassen (bij*v.
die van den mensch) door misgeboorten, die men van de
eene zijde tot die klasse heeft te rekenen, en die toch van
den anderen kant hoedanigheden missen, welke als kenmerkende eigenaardigheden der klasse te beschouwen zouden
zijn. Om diergelijke voortbrengselen als gebrekkig, slecht,
mismaakt te kunnen aanmerken, wordt een vast type ondersteld, dat echter uit de ondervinding niet te halen is, want
deze doet immers ook die zoogenoemde misgeboorten,
wanstaltigheden, tusschendingen, en zoo verder aan de hand;
het onderstelt veeleer zelfstandigheid en waardigheid in de
begripsbepaaldheid." (T. z., p.)
Veel waardigheid en verblijdendheid aan het onafleidbaar
blijvende ontwaart hij niet. » Tot de zinnelijke voorstellingswijze
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is het te rekenen, dat toevalligheid en willekeur en ordeloosheid voor vrijheid en redelijkheid wordt gehouden. Die onmacht
der Natuur stelt aan de Wijsbegeerte grenzen, en het is alleronpassendst van het Begrip te verlangen, dat het diergelijke
toevalligheden begrijpe, en zoo het heet ze construeere, deduceere ; men schijnt die taak te lichter zelfs te achten, hoe
onbeduidender en afzonderlijker het voortbrengsel is." (T.z.p.)
In eene noot bij dezelfde paragraaf meldt Hegel, 'dat de heer
Krug eens in dezen (en tevens ook in ander opzicht) geheel
naïeven zin van de Natuurphilosophie het kunststuk heeft
verlangd, slechts zijne schrijfpen te deduceeren" (VII, I : 37),
en een zekere professor Werder bijv. heeft in der tijd het gebrek
der Philosophie althans in de omstandigheid gezien, dat zij
eene bloem slechts konde kennen, doch niet maken. In een
verdienstelijk werk over » de Duitsche bespiegeling sinds Kant"
(Berl. 1 893) zegt Arthur Drews, thans buitengewoon hoogleeraar der wijsbegeerte aan de polytechnische hoogeschool te
Karlsruhe, dat Hegels erkentenis van Toeval en eene van
buiten komende onafleidbare bepaalbaarheid in de dingen het
doodvonnis van het absolute idealisme inhoudt, dat zij de
bankeroetverklaring is van elk »systeem der zuivere Rede".
(1 259.) » Zoo zeker," zegt hij ook in een mooi boek van 1 897
over > het Ik als grondprobleem der Metaphysica", »zoo zeker
deze philosophie (van Hegel) den hoogsten vorm en den top
van het Rationalisme uitmaakt, zoo zeker is zij tegelijk daarvan de val en de herleiding tot het ongerijmde." (Blz. 95.)
En inderdaad is een dogmatisch Panlogisme, een Panlogisme
dat meer dan ideaálbenadering wil zijn, met die bekentenis
veroordeeld. Doch Arthur. Drews is volgeling van Eduard von
Hartmann, en had zich ook kunnen vragen of de erkenning
niet nog verder reikt, tot in het door hem voorgestane stelsel.
In zijne studiën over » Nieuwkantianisme, Schopenhauerianisme
en Hegelianisme" (1 877) bijv. beweert E. v. Hartmann, »dat
het Wat der wereld als zuiver logisch bepaald is te beschouwen, en het Onlogische alleen in de ongerijmdheid van het
feit des aanzijns is te zoeken" (blz. 266) ; daarmede wordt
het - Alogische met het Antilogische vereenzelvigd, het Tegen-
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redelijke uitsluitend in het Initiatief, het Vermogen, de Kracht
of Drang als springveer van den gang der werkelijkheid gelegd
en Panlogisme of Alredelijkheid vastgehouden ten aanzien van
geheel den wereldinhoud. En dra daarop zegt hij toch weder:
» Dit echter heeft men vast te houden, dat alleen de in de
Logica aangebrachte dialektiek, het overal in het Logische
binnengesmokkelde Onlogische, de bestendige eisch, dat men
de strijdigheid (of onbestaanbaarheid) late gelden als iets dat
kan en moet gedacht, in staat is tot verwekking der begoocheling, alsof het Logische uit zich zelf inhoud en gestalten
der Idee vermag voort te brengen, alsof het zichzelf een doel,
en wel een doel van positieven aard vermag te geven, en in
het algemeen meer zijn kan dan formeel beginsel, dat zijnen
inhoud wel formeel bepaalt, maar eerst door eenen drang van
buiten dien ontvangt." (Ald., blz. 267.) Door eenen drang van
buiten. Doch van war? Van overal. De Natuur is meer dan
Identiteit + Initiatief, zij is vol van het uit Eenzelvigheid niet
af te leidene Alogische en Antilogische, en tusschen den
(quantitatieven) Logos en den (dynamischer) Drang ligt als
het niet afleidbare al het qualitatieve of toevallige der Idee.
Hegel, middelerwijl, heeft aan de qualitatieve en quantitatieve ondervinding de onafwijsbaarheid naar alle kanten zoo
goed ingezien als de pygmeeën. In § 6 der Encyclopaedie wordt
van de Philosophie gezegd, »dat haar inhoud de werkelijkheid
is. Het naaste bewustzijn van dezen inhoud noemen wij Ervaring. Eene schrandere beschouwing der wereld onderscheidt
reeds, wat in het groote rijk van uit- en inwendig aanzijn
slechts verschijnsel, voorbijgaand, onbeteekenend is, en wat
naar waarheid in zich zelf den naam van werkelijkheid verdient. Naardien de Philosophie zich van ander bewustworden
des eenen en eenigen inhouds slechts in den vorm onderscheidt,
is hare overeenstemming met de werkelijkheid en de ervaring
noodzaak." En »niet alleen moet de Philosophie met de
natuur-ervaring in overéénstemming zijn, maar het onstaan en
de vorming der wijsgeerige wetenschap heeft de empirische
physica tot vooronderstelling en voorwaarde." (§ 246.) > De
verhouding van de speculatieve wetenschap tot de andere

7 6HE G EL.
wetenschappen is in zooverre slechts deze : dat zij den door
de ondervinding verstrekten inhoud der laatsten niet bijgeval
ter zijde laat, maar dien op prijs stelt, er gebruik van maakt,
dat zij evenzoo het algemééne dezer wetenschappen, de wetten,
soortverhoudingen, enz. laat gelden en voor haar eigen inhoud
bezigt, dat zij in die kategorieën echter ook meteen nog andere
invoert en doet gelden. Het onderscheid heeft in zooverre
alleen op deze verandering van kategorieën '(of denkrubrieken)
betrekking." (§ g.) »Wanneer men van bemiddeling af hankelijkheid wil maken, en deze dan eenzijdig op den voorgrond wordt
gesteld, dan kan men zeggen, al wordt er niet véél mede
gezegd, dat de Philosophie aan de Ervaring, aan het Gegevene,
haar eerste ontstaan te danken heeft, metterdáád is het
Denken (door zijne algemeenheden) in zijn wezen àfwijzing
van wat rechtstreeks (of afzonderlijk) voorhanden is." (Enc. § I2.)
» Het ... ontstaan der Philosophie heeft de Ervaring, het
rechtstreeksche en redeneerende bewustzijn, als punt van uitgang. Daardoor als door eenen prikkel opgewekt, gedraagt het
Denken zich in hoofdzaak zoo, dat het zich boven het natuurlijke, zintuiglijke en redeneerende bewustzijn verheft tot het
onvermengde element van zichzelf, en zich zoo vooreerst eene
zich afwendende, negatieve, verhouding tot dien aanvang geeft."
(Aldaar.) » Met betrekking tot de afgetrokkene algemeenheid
van het Denken behoudt het zijn goeden en grondigen zin,
dat aan de Ervaring de ontwikkeling der Philosophie te dan..
ken is. De empirische wetenschappen blijven aan den eenen
kant niet staan bij het opnemen van bijzonderheden in de
verschijnselen, maar hebben denkend voor de Philosophie de
stof toebereid, doordat zij de algemeene bepaaldheden, soortelijkheden en wetten vinden ; zij bereiden zoo dien inhoud
van het bijzondere tot opneming in de Wijsbegeerte voor.
Van den anderen kant bevatten zij daarmede datgene, wat
het Denken noopt om zelf tot die concrete bepaaldheden
voort te schrijden. Het opnemen van dien inhoud, waarin
het Denken de nog beklijvende (eenzijdige) rechtstreekschheid
(of objectiviteit) en het gegeven zijn opheft, is meteen eene
ontwikkeling van het Denken uit zich zelf." (Aldaar.)
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Gelijk ieder denker zonder uitzondering is Hegel alleen
door inductie uit de ondervinding tot zijne uitkomsten geraakt,
al was het, dat hij, gelijk zoovele andere philosophen, er de
voorkeur aan gaf, die uitkomsten deductief voor te dragen,
en de eigenaardigheid had, dat hij die deductie dialektisch
formuleerde." i) Die dialektische formuleering is dan eene daad
geweest van zelden goed begrepene openhartigheid, van een
theoretischen moed, die nog zijne wedergade zoekt. »Het
geschiedkundige denken (bijvoorbeeld) is bij Hegel. zonder
de twijfelzuchtige gevolgtrekking van de doorloopende betrekkelijkheid der stelsels ; het heeft den moed, het gehééle verloop der gedachten met al zijne strijdigheden in zich op te
nemen en als de samenstellende bestanddeelen zijner eigene
hoogste waarheid op te stellen." 2) In het algemeen heeft hij
de Wereldidee begrepen als eenen inhoud van onderlinge
strijdigheden, van overeenstemming in onbestaanbaarheden,
en hij was er zoo verre van, in eenzijdige wegcijferingen het
heil der Theorie te zoeken, dat hij juist van de erkenning
der zakelijke en logische tegenstellingen, zin »empirisme",
de beste verwachtingen heeft gekoesterd. Aan het slot eener
toespraak, die hij bij opening zijner voorlezingen te Berlijn
op den 22en October I8I8 heeft gehouden, spreekt onze
dialektische idealist het groote woord : > De moed der waarheid, het geloof aan de macht des geestes, is de eerste
voorwaarde der wijsgeerige studie ; de mensch behoort zichzelven te eeren en zich het hoogste waardig te achten. Over
de grootheid en de macht des geestes kan hij niet groot
genoeg denken. Het verborgene wezen des Heelals heeft
in zich geene kracht, die aan den moed tot kennis wederstand
vermag te bieden ; het moet zich daarvoor openen, om ons
zijnen rijkdom en zijne diepten voor oogen te leggen en ten
gebruike te stellen." 3)
In zulk eene stemming, noodig allicht voor het uitwerken

i) E. v. Hartmann, Kritische Zwerftochten" blz. «.
2) Windelband, ) Gesch. der nieuwere Phil." II 329.
3) Zie zijne verzamelde werken : VI' XL.
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van iedere grootsche wereldbeschouwing, heeft Hegel op het
standpunt van de kennis zijner dagen zijn stelsel uitgewerkt,
en daar geen mensch het bovenmenschelijke vermag, ontwaarde men betrekkelijk nog al spoedig, dat het »absolute"
weten van het » absolute" idealisme dan toch volstrekt niet
zonder alliage was. Met name in de natuurphilosophie, die
door hem is behandeld in het tweede gedeelte zijner Encyclopaedie, band VII, i in de rij zijner verzamelde werken.
Reeds vroeg was hem op dat gebied een ongeluk overkomen.
De verhandeling, waarmede hij in I 80 I te Jena als docent
is opgetreden, is een kapittel uit de natuurphilosophie, eene
poging om de wetten van Kepler betreffende de gedaante
der banen en de snelheid van de beweging der planeten a
priori te ontwikkelen, en zonder een kleinen uitlooper,- dien
hij met een »superest" . op twee bladzijden aan het slot nog
toevoegde, i) zoude de verhandeling onaangevochten in eere
zijn gebleven als eene van - de beste der toenmalige natuurphilosophie. Maar hij roerde daar de onderlinge 'afstanden
der planeten in aan, wier regelmaat door Kepler was ontdekt,
doch wier verhouding 4, 7, 10, i6, 52, 100 tusschen i6 en
52 aan 28 doet denken. Voor 16 bestond Mars, en voor 52
jupiter; dus ontbrak een correspondeerende planeet voor 28,
en de sterrekundigen waren nu vol van de waarschijnlijkheid,
dat tusschen Mars en Jupiter nog een planeet te vinden
zoude zijn. Zoo maakte men daar jacht op, en in het ijverige
zoeken naar dien planeet zag Hegel nu wel natuurlijk het
bewijs, dat de Ervaring van zelve den drang tot overeenstemming met de Rede heeft, doch hij meende hier goed te
doen, zoo hij gewag maakte van het feit, dat in den Timaios
van Plato eene andere getallenreeks wordt opgegeven. Daar
is het Heelal door den Demiourgos naar de verhouding i,
2 , 3, 4, 9, 16, 27 geordend, en beantwoordde die aan de
ware natuurorde, dan zoude men naar eenen planeet tusschen
Mars en Jupiter niet verder behoeven te zoeken. Dit is
geschreven midden in i So T, en den jen Januari van dat jaar
1)

WW XVI, 28.
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had Piazzi Ceres ontdekt, zoodat ten spijt van Hegels vertrouwdheid met den stand der vraag en de hypothesen tot
op 18or, zijn vermoeden in dezen buiten zijn weten reeds
bij de oppering was weerlegd. Op de ontdekking van Ceres
is toen den 28en Maart 1802 die van Pallas door Olbers
gevolgd, waarop nog Juno in 1 804 en Vesta in i 807 zijn
gevonden, en men heeft gesmaald op den wijsgeer, die van
zijn spreekgestoelte uit had weggeredeneerd wat anderen voor
de grap ontdekten. Daar echter geene sprake konde zijn
van eene zotternij, om philosophisch iets anders te willen
weten dan men het bij ondervinding weten moest, is niet wel
in te zien, waar hier voor I-Tegel de groote schande zoude
moeten hebben steken, om niet te spreken van de omstandigheid, dat de planeet, omtrent welks ontstentenis Hegel de
sterrekundigen tot berusting heeft willen stemmen, dan toch
nooit gevonden is. Vier kleintjes maken hier niet heelendal
een grooten, wat weliswaar niet wegneemt, dat Hegels zwakke
zijde meer bepaaldelijk op het gebied der natuurphilosophie
blijft schuilen ; » op geen gebied heeft Hegel zooveel te doen
gelaten als in de natuurphilosophie, en op geen ander heeft
zijne school minder geleverd." Dit wordt erkend door den
Hegeliaan J. E. Erdmann (18oS-92), 1) en ook Ludwig
Noack geeft toe dat Hegels natuurphilosophie de zwakste
zijde van zijn stelsel heeft te heeten. 2) Eduard Zeller getuigt
hetzelfde (blz. 647), en E. v. Hartmann, die hier boven Hegel zeer
veel vóórheeft, maakt de opmerking, dat diens natuurphilosophie blootelijk bladvulling is, waarin Schelling tot voorbeeld
is genomen. »Het ontbrak Hegel," zegt hij, »geheel aan de
noodige voorbereiding, die voor de afdoening van zulk eene
taak vereischte was : ten gevolge daarvan begaf hem op dit
gebied de inductie, en de dialektiek vermocht hem niet te
behoeden voor gevallen, waarin hij zich heeft blootgegeven,
en die nog tegenwoordig ter dege als instanties tegen de
1) »Grondtrekken van de Geschiedenis der Philosophie," 3e oplage (Bert. 1878),
II, 585 •
2) Zie zijn biographisch woordenboek over de geschiedenis der wijsbegeerte
(Leipi. 1879), 347a.
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beschouwelijke wijsbegeerte in het algemeen worden aangehaald. Er zal wel geen strijd over bestaan, dat de beteekenis van Hegel nergens minder is te zoeken dan in zijne
natuurphilosophie." i) »Niets maakt het zoo duidelijk,"
schrijft E. H. Schmitt in zijne zelve anders niet zeer leerrijke
of diepgaande verhandeling over »het Geheim van Hegels
dialektiek", „dat men boven Hegel heeft uit te gaan als dit
gedeelte zijner leer. Hier blijkt, dat Hegel op den bodem
van het concrete nooit vasten voet heeft gezet ; dat hij daar,
waar hij den vasten bodem van het individueele betreden
zal, door den geest die steeds ontkent, door de absolute
negativiteit gelijk Faust door Mephistopheles, plotseling wordt
opgewarreld in den Blocksbergnevel eener metaphysische
Walpurgisnacht, waar schimmen op natuurgestalten rijden
gelijk de Duivel en de heksen op bezems, bokken, zwijnen,
waar gedachtenspoken op de onnatuurlijkste wijze paren met
zintuiglijk voorhandene natuurwezens en de woeste orgie
bedrijven eener chaotische vermenging van het gedachte met
wat zintuiglijk verbijzonderd is." 2)
In den laatsten, natuurlijk als geestig bedoelden, uitval
vermag ik bitter weinig zin te leggen. Hij dunkt mij eer
vrij onwijsgeerig en verraadt, vind ik, gebrek aan vermogen, om zich de wederzijdsche natuurlijke doordringing
van het concrete en het schematische, het qualitatieve en het
quantitatieve, het Tegenredelijke, Onredelijke en Redelijke in
al hare geheimzinnige onafwijsbaarheid bewust te worden.
Met deze opmerking is overigens niet geloochend, dat het
bestanddeel van Hegels stelsel, waaraan het meer bepaaldelijk
zijne verbreiding en zijn ver reikenden invloed te danken
heeft gehad, in de natuurphilosophie geenszins is te zoeken.
Reeds bij Hegels leven heeft Herbart bijv. aanstoot genomen
aan § 293, waar Hegel zegt : „Een geval van waarneembare
specificatie der zwaarte is het verschijnsel, dat een op zijn
ondersteuningspunt in evenwicht zwevende ijzeren staaf, wanneer
hij gemagnetizeerd wordt, zijn evenwicht verliest en aan den
i) »Kritische Zwerftochten," blz. 47.
Blz. 121. Vgl. Hegel's WW, IV 2 93 in het midden.
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eenen pool nu zwaarder blijkt dan aan den anderen. Hier
wordt het eene deel zoo aangedaan, dat het zonder verandering
van volumen zwaarder wordt ; de materie, wier massa niet is
vermeerderd, is gevolgelijk zwaarder geworden." Herbart heeft
hierbij in i 827 aangeteekend, dat de uitwerking van het
magnetizeeren niet aan de richting der zwaarte is gebonden,
al treft zij toevallig daarmede samen, i) en Schopenhauer
heeft in i 840 van de schoone gelegenheid nog nader gebruik
gemaakt. „Al wat aan den eenen kant zwaarder wordt," zoo
grijnst hij, »daalt aan die zijde ; deze gemagnetizeerde staaf
daalt aan den eenen kant ; dus is hij zwaarder geworden. Dat
is de redeneerkunst van dezen grootsten der philosophen, dezen
hervormer der logica, wien men jammer genoeg vergeten heeft
bij te brengen, dat in de tweede figuur uit twee bevestigingen
niets volgt." 2) Men zoude hier niet vermoeden, dat Schapenhauer zelf zich bij gelegenheid nogal oneerbiedig over de
zuiver formeele logica heeft uitgelaten, een feit, waarmede hij
trouwens niet alleen staat ; 3) voor het overige blijft Hegels
opmerking in dezen, wanneer men ze enkel als gevolgtrekking
eener sluitrede verkiest te beschouwen, eene ongeoorloofde
conclusie in de tweede figuur, eene conclusie die even weinig
houdbaar is, als de gevolgtrekking dat eene. knol een citroen
mag heeten, omdat ze beiden vruchten zijn. Wanneer Adolf
Trendelenburg het echter laakt, dat de regels der formeele
logica door Hegel in het algemeen versmaad zijn en die versmading zich hier dan heet te wreken, is het de vraag of
Hegel ganschelijk tot zijn recht komt ; men vergelijke blz. I i o6
in de 3e oplage der Logische Onderzoekingen met blz. 349
en 3 5 2-3 5 3 in de 2e oplage van den 6en band in Hegels
verzamelde werken, en bedenke dan verder dat het hier toch
wel overwogen niet om de juistheid of onjuistheid eener
i) WW XII, 683.
2) WW I II, 362.
3) De lezer vergelijke hier bijv. Locke's „Verhandeling over het Menschelijke
Verstand" 1V 17 : 4, Kants uitval II 237 bij Hartenstein, Schopenhauer's ,,Nachlass"
IV 375-376 bij Grisebach, prof. Joh. Volkelt's „Voordrachten tot binnenleiding
in de wijsbegeerte onzer dagen" (München 1892) blz. 57— 58, E. von Hartmann
over „Vragen van den Dag" (Lpz. X896) blz. 241 -242, enz.
6
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sluitrede is te doen, maar om het inzicht, dat aan de twee
soorten van aantrekking, in het opgegeven geval gestatueerd,
een samenvallen van het niet te onderscheidene is te erkennen.
Zeer zeker is en blijft het verkeerd, het onbewijsbare als
bewezen voor te stellen ; belachelijk is het echter even zeer,
iemand als doodelijke misdaad toe te rekenen, dat hij eens
vereenzelvigd heeft waar niemand onzer met klaar en duidelijk
begrip qualitatief vermag te onderscheiden. En nog aanstootelijker vind ik het gejouw, waarmede Schopenhauer naar
269 • der Enclyclopaedie verwijst. Daar namelijk zegt Hegel:
» Rechtstreeks weerspreekt de zwaartewet de wet der traagheid,
want uit kracht der eerste streeft de Materie uit zich zelve
op andere toe." De zotheid dezer opmerking heb ik nooit
vermogen in te zien, al roept ook Schopenhauer de heele
wereld bij elkaar over het ongehoorde, »zulk eene onnoozelheid zoo domdriest neer te schrijven" (III 363) ; in hare
algemeenheid zijn zwaarte en traagheid geene voorwerpen
van ondervinding maar begrippen van het onderscheidende
Verstand, dat hier op hooger Réde-peil terecht zich afvraagt,
hoe die twee algemeene gedachten tezamen nu bestaanbaar
zijn. Ware het Schopenhauer niet om gesmaal quand même
op Hegel te doen geweest, hij had bedacht, dat eene wezenlijke traagheid zonder eene even wezenlijke zelfstandigheid,
a de Stof" genaamd, een naam van niets moet blijven, dat
hij de zuivere Materie als zoodanig zelf een dooden neerslag
heeft genoemd, waarmede zich niets laat beginnen (II 372),
en dat het heele wezen der »Materie" voor hem zelven in het
werkzaam zijn bestond. (II 3 58.) Dàt was, ook voor hem
zelven, wel te rijmen met de gravitatie, maar niet met de, in
hare afgetrokkene algemeenheid reeds om de betrekkelijkheid
der beweging niet vast te houdene - inertie.
Aanvechtingen van allerlei aard tegenover Hegels uiteenzettingen zijn in het algemeen veel ouder dan men soms wel
denkt. Spoedig reeds na het verschijnen van het eerste deel
zijner Logica in Y 8 i 2 heeft Hegel liefelijkheden vernomen,
die een voorspel mogen heeten van wat zoo al in later tijd
tegen zijne dialektische methode te berde is gebracht ; zijne
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vereenzelviging van het afgetrokkene zuivere Zijn met Niets,
het struikelblok van ongeschoolde en onvoorbereide beginners,
mitsgaders de verdere synthesen, die daar bij Hegel dialektisch
dan op volgen, vond al aanstonds geene genade in de oogen
van een zekeren Pfaff, een professor der wiskunde te Erlangen,
die het »hoe" der eenheid aan de tegenstellingen aldoor
miste. Deze geleerde, geestige en scherpzinnige man, die
zich geprikkeld voelde door Hegels uitlatingen over Newton
met betrekking tot de differentiaalrekening, zag in zijne Logica
overal postulaten, geene bewijzen ; uit den dialektischen gedachtenstroom vischte hij definities op, die hij in eene briefwisseling, welke zich tusschen beiden ontspon, als uitgangspunten
voor zijn verzet te berde bracht, en hij beschuldigde den
philosoof hier en daar van beeldspraak waar die niet te pas
kwam. Bij woorden als »reflectie" en »speculatie", verder,
teekende hij aan : »Weer Latijn, uit de leer des lichts. Meld
mij eens de Grieksche uitdrukkingen. A Speculeeren" komt van
»speculum", spiegel ; het spiegelende denken ; toch niet spiegelvechterjj P' (Rosenkr. 295.) Nog erger heeft niet lang voor
Hegels dood een zekere Gruppe het (anonymelijk) gemaakt;
tot mondstuk van ontevredenen maakte deze zich in het
voorjaar van 1831, om den aanstoot te luchten, die men aan
de dwaze overdrijvingen en aanmatigingen van Hegels jongeren
had genomen, en hij gaf tegen de heele school een, overigens
als vrij saai beschreven, blijspel uit, onder den titel : > de
Winden, of geheel absolute constructie der nieuwere wereldgeschiedenis door Oberons hoorn, gedicht door Absolutus
van Hegelingen." Rosenkranz (»Leven", 382-383) noemt
het spotschrift niet veel zaaks, doch geeft toe, dat in den
kring van Hegels leerlingen aanleiding was gegeven.
Ook van kerkelijke zijde begon tegen het einde van Hegels
leven veel verzet te komen, en men mag wel zeggen, dat
hij wat hem zelven betreft ter rechter tijd gestorven is. Overleden is hij aan de cholera, den 14en November 1831, en
hoe zijne naaste betrekkingen over hem dachten, is kortelijk
op te ' maken uit de volgende, aan zijne zuster Christiane door
zijne vrouw (Marie von Tucher) geschrevene woorden :....
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» De handen werden blauw en kil ; , wij knielden neder aan
zijn bed en luisterden naar zijnen adem. Het was het ontsluimeren van eenen verheerlijkte !" .... (Rosenkranz 423).
Inmiddels had de reeds genoemde Gruppe twee maanden
voor Hegels dood » op den vasten grond der empirie" de
Hegelarij op nieuw eens aangetast in een boek dat hij »Antaeus"
noemde, om aan te duiden, dat een denkreus als Hegel alleen
dan met goed gevolg te bestrijden was, indien de tegenstander
als een echte zoon der aarde den grond niet losliet onder
zijne voeten, dien bodem, waaruit hij met zijn denken en
weten immers was ontsproten. Met Gruppe's »Antaeus" was
de reeks begonnen der aanvechtingen, die in verbond met
de oneenigheden, welke zich aldra in de, naar rechts en links
zich splitsende, school zelve openbaarden, tot de débácle
hebben geleid, en van de Hegelarij een voorwerp hebben
gemaakt van spot en minachting even onverdiend, als de
ophemelingen menigmaal overdreven waren geweest. »Zoo
sloeg," heeft een der verachters uitgeroepen, »zoo sloeg de
Bespiegeling, toen zij alle raadsels beweerde te hebben opgelost, het ontstaan der Natuur meende mee te hebben aangezien en het heele verloop der geschiedenis als noodzaak zeide
te hebben leeren kennen, van eene duister grootsche openbaring in eene grappig algemeen verstaanbare leugen om,
die nu, wanneer zij in de zakelijke, d. w. z. naar waarheid
strevende, wetenschappen mede wil spreken, even kort en
krachtig wordt terechtgewezen als in het drama de poëet,
die zich tusschen de veldheeren dringt." i )
De grappig algemeene verstaanbaarheid van de leugen der
Hegelarij is nooit bijzonder groot geweest ; voor het overige
hebben wij hier de taal van iemand die te veel verlangd had
en verwacht, en in zijn hunkeren naar het bovenmenschelijke
het menschelijk groote niet meer vermocht op prijs te stellen
van een leergebouw, dat hij vermoedelijk nooit zelfs recht
begrepen heeft. Wie Hegel kènt, veracht hem niet ; men
hoore nog eens Stirling. > Natuurlijk is Hegel niet volstrek-

1)

Ludwig Kapp in een » Systeem van Rechtsphilosophie" (i857), blz. 5.
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telijk de laatste, en rest er, naar te hopen is, ook nog vooruitgang." (» H. G. v. H.," II 4 1,7). » Het zij geen oogenblik
beweerd dat Hegel volkomen is, dat er in hem geene zonden
zijn van bedrijving of verzuim, of dat hij niet is te verbeteren."
(II 420). »Wij zeggen niet, en Hegel zegt niet, dat zijn
leergebouw volmaakt is en nergens in de voegen gaapt : in
tegendeel, in de uitwerking der bijzonderheden zal veel zijn
wat bedenking blijkt te baren. Toch is in deze uitvoering zooveel mogen wij voor eigen rekening wel zeggen, door
de aanraking zijner meesterhand over al de groote aangelegenheden des menschdoms nieuw licht ontstoken, en zéker
is zijne leidende gedachte eene der ontzagwekkendste, die
ooit in menschelijk brein tot vastheid zijn geraakt. Wat het
abstracte denken betreft schijnt Hegel, voor zoover men op
dit oogenblik vermag te zien, een tijdvak te hebben afge.
sloten, en het geheel der dingen te hebben genoemd met
namen, die misschien de eerste duizend jaar in hoofdzaak
onveranderd zullen blijven. Het ziet er ten minste wel naar
uit, dat Hegel voor het nieuwere Europa is wat Aristoteles
voor het oude Griekenland is geweest." (I 144— 1 45.) » Hegel
heeft gezegd wat misschien nog eeuwen lang het allerlaatste
woord zal blijken over al de groote samengestelde aangelegenheden, waarvoor de Menschheid alleen leeft, waarvoor
zij alleen streeft." (II 536-537.) » De philosophie van Hegel
is het krystal des Heelals ; zij is het Heelal gedacht, de
gedachte des Heelals." (I 15 6.)
Het blijkt hier, dat de constructie eener klimax ook uit
lófspraken op de Hegelarij zelfs na den dood van Schopenhauer niet ondenkbaar is geworden. Natuurlijk komen die
anders minder voor, want geestdrift voor eene onbegrepene
philosophie is moeilijk te voelen, en bij Hegel blijkt het meer
dan elders waar, dat de wijsbegeerte het voordeel mist, hetwelk aan de andere wetenschappen ten goede komt, wanneer
daar voorop kan gesteld worden, dat de onderwerpen door
de voorstelling rechtstreeks zullen worden toegegeven, en de
kenwijze van aanhef en voortschrijding vooruit mag heeten
vast te staan. Men heeft bij hem zich meer dan elders
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duidelijk te maken, dat het geheel iets anders is, gedachten
en begrippen te hebben, dan te weten hoedanig de daaraan
beantwoordende voorstellingen, aanschouwingen en gewaarwordingen zijn ; hierop is het, dat eene der zijden aan wat
men de . onverstaanbaarheid van Hegel noemt, betrekking
heeft. Voor een deel ligt de moeilijkheid in onvermogen,
op zich zelf vaak slechts ongewoonte, om in het afgetrokkene
te denken, om zuivere gedachten vast te houden en zich
daarin te bewegen. In het gewone bewustzijn blijven onze
gedachten met zinnelijken en geestelijken gewaarwordingsinhoud behept en vereenigd, en in het nadenken en redeneeren
worden dan de gewaarwordingen aanschouwingen voorstellingen met gedachten slechts doorééngemengd. Wel schuilen
in eiken zin, zelfs van volslagen »zinnelijken" inhoud, -- > dit
blad is groen" -- reeds dusgenoemde kategorieën of zuivere
verstandsbegrippen ; in het oordeel over den groenen bladvorm
zijn de onaanschouwelijke stambegrippen meegedacht van
zelfstandigheid en eigenschap, van eenheid en aanzijn. Doch
voor wie wenscht te philosopheeren is het nu de vraag, of
hij het lang vermag vol te houden, zulke onaanschouwelijkheden zelve bij een minimum van schimachtig verdunde voorstelbaarheid geruimen tijd tot onderwerp van overweging
te maken, en dat is verre van gewoon ; veel meer blijkt
omgekeerd van ongeduld, om op de wijze der voorstelling voor
zich te hebben wat slechts begrip is en gedachte. Zoo hoort
men veel, dat nog niet duidelijk is wat bij een begrip, hetwelk
te vatten viel, nu is te denken, terwijl toch, zegt Hegel, bij
een begrip verder niets is te denken dan het begrip zelf. Hij
wijst erop, dat de zin dier uitdrukking in het verlangen ligt
naar eene bereids bekende ons gemeenzame voorstelling, eene
ingeborene hebbelijkheid die Quinctilianus reeds heeft doen
schrijven, dat bijna alles wat wij zeggen beeldspraak is. (IX, 3 : 1.)
Het is voor het in de zinnen bevangene bewustzijn, alsof met
de wijze der voorstelling de grond is weggevallen, waarop het
anders vast en vol vertrouwen pleegt te staan, zoodat het, wanneer het in eene sterk verdunde en ijle spheer van bijna zuivere
begrippen zal fungeeren, niet meer weet waar ter wereld het
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nu met en in zich zelf wel is. Het verstaanbaarst, zegt Hegel,
heeten daarom schrijvers en sprekers, die hunnen lezers of
hoorders dingen voorzeggen, die ze reeds van buiten wisten,
dingen waarmede zij gemeenzaam zijn en die van zelf al voor
hen spreken.
Voor het overige wane men niet, dat Hegel niet zoo
duidelijk ook kan zijn als gewone stervelingen ; het onderwerp
heeft er maar naar te zijn. Ziehier eene proeve van zijnen
stijl uit zijne voorlezingen over Schoonheidsleer, het populairste
trouwens en algemeenst verstaanbare zijner werken. Het gaat
in deze proeve om »de ridderlijkheid van helden, zooals die
in nieuwere romans optreden. Die staan," zegt Hegel, »als
individuen met hunne eigene oogmerken van liefde, eer en
eerzucht, of met hunne idealen van wereldverbetering tegenover de voorhandene orde van zaken, het proza der werkelijkheid, dat hun van alle kanten moeilijkheden in den weg
legt. De subjectieve wenschen en eischen schroeven zich in
die tegenstelling tot in het onmetelijke omhoog, want ieder
vindt daar voor zich eene betooverde, voor hem volslagen
onpassende wereld, die hij moet bestrijden, omdat zij zich
tegen hem afsluit en in hare onhandelbare vastigheid niet
toegeeft tegenover zijne hartstochten, maar den wil van eenen
vader, eene tante, maatschappelijke omstandigheden en diergelijke als eene hinderpaal tusschen beiden schuift. Meer
bepaaldelijk zijn jongelingen deze nieuwerwetsche ridders ; door
eenen wereldloop, die zich verwezenlijkt in de plaats van
hunne idealen, hebben zij zich heen te slaan, en zij moeten
het wel een ongeluk achten, dat er zoo iets bestaat als huisgezin en burgerlijke maatschappij, als staat en wetten en
beroepsbezigheden en wat dies meer zij, wijl deze zakelijke
levensomstandigheden zich met hare palen en perken wreedelijk tegen de idealen en het oneindige recht des gemoeds
verzetten. Nu gaat het erom, dat in deze orde van zaken
een gat worde gestooten ; de wereld moet veranderd en
verbeterd, of, haar ten spijt, dient men op zijn minst een
stukjen hemel uit de aarde te snijden ; het meisjen, zooals
het zijn moet, heeft men te zoeken en te vinden ; in het aan-
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gezicht eener booze maagschap, van vijandige levensomstandigheden, heeft men het te verwerven, te veroveren en af te
dwingen. Deze worstelingen zijn nu echter in de nieuwere
wereld verder niets dan de leerjaren, de opvoeding van het
individu aan de gegevene werkelijkheid, en ze bekomen
daardoor eerst haar waren zin. Want het einde van zulke
leerjaren bestaat hierin, dat het subject zich de horens afloopt,
in zijn wenschen en meenen met de bestaande verhoudingen
en de logica daarin in overeenstemming geraakt, tot den
samenhang der Maatschappij gaat behooren, en hierin dan
een passend stàndpunt allicht ook erlangt. Al mag iemand
met de Wereld ook nog zoozeer overhoop hebben gelegen
en heen en weer geschoven zijn, ten leste krijgt hij meestal
toch zijn meisje, mitsgaders de eene of andere betrekking;
hij trouwt en wordt een kruidenier als alle anderen ; zijne
gade zorgt voor de huishouding, de kinderen blijven niet uit,
de aangebedene vrouw, die eerst de eenige, ja een engel was,
blijkt zoo ongeveer op de overigen te gelijken, het ambt
baart moeite en verdrietelijkheden, het huwelijk zijn huislijk
kruis, en zoo is dan ten slotte de heele jammerlijke boel der
overigen volmaakt." (WW X 2 2, 216-217.)
Eene andere toonbare proeve van wijsgeerig waardigen
schrijftrant, die toch door ieder kan begrepen worden, vindt
men bijv. in de inleiding tot Hegels voorlezingen over de
philosophie der geschiedenis. (WW IX 2 3-98.) Het volgende
zij daaruit hier bijgebracht.
Wanneer de menschen zich voor iets zullen interesseeren,
moeten zij zich zelven daarin hebben, en hun eigen zelfgevoel
daarin bevredigd vinden." (Blz. 29.) »Een blik op de geschiedenis overtuigt ons, dat de handelingen der menschen uitgaan
van hunne behoeften, hunne driften, belangen, karakters en
talenten, en wel zoo, dat het in dit schouwspel van werkzaamheid alleen deze behoeften, driften, belangen zijn, die
de drijfveer en de voornaamste beweegkracht blijken. Wel
liggen daarin ook algemeene oogmerken, het willen van het
goede, edele vaderlandsliefde, doch deze deugden en dit
algemeene zijn onbeteekenend vergeleken bij de wereld en
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hetgene zij tot stand brengt. Wel kunnen wij ook de eischen
der Rede in deze wezens zelven en in de kringen hunner
werkzaamheid verwezenlijkt vinden, doch dezulken blijven
schaarsch in verhouding tot de menigte des menschelijken
geslachts ; evenzoo is de omvang van het aanzijn, dat hunne
deugden hebben, betrekkelijk van geringe uitgebreidheid. De
driften daarentegen, de oogmerken van het eigenbelang, de
bevrediging der zelfzucht zijn het machtigst ; hunne macht.
hebben zij hierin, dat zij niet geven om perken, die het Recht
en de Zedelijkheid hun willen stellen, en dat deze natuurkrachten den mensch nader liggen dan de kunstmatige en
langwijlige opleiding tot orde en matiging, tot recht -en zedelijkheid. Wanneer wij dit tooneel van hartstochten in oogenschouw nemen en de gevolgen van hunne gewelddadigheid en
hun onverstand ontwaren, dat zich niet enkel dáárbij voegt,
maar ook, en zelfs voornamelijk, bij wat toch goede bedoelingen, rechtschapene oogmerken zijn : wanneer wij daaruit
dan het Kwaad, het Booze zien, den ondergang der bloeiendste
rijken, die de menschelijke geest tot stand heeft gebracht,
dan moeten wij wel met weemoed over deze vergankelijkheid
in het algemeen worden vervuld ; en wijl die ondergang niet
blootelijk een werk der Natuur maar van den menschelijken
Wil is, moeten wij wel met zedelijke droefenis, met verontwaardiging van den goeden geest, wanneer die in ons woont,
over zulk een schouwspel eindigen. Zonder overdrijvingen,
alleen door ware beschrijving van het ongeluk, dat de grootste
volkeren, staten en persoonlijke deugden hebben ondergaan,
kan men , die gebeurtenissen tot het vreeselijkste tafereel uitwerken, en zoodoende de gewaarwording verscherpen tot den
diepsten radeloosten rouw, die niet verzacht wordt door vergoedende gevolgen en waartegen wij ons enkel hierdoor vastigheid geven : waarvan wij ons alleen hierdoor losmaken : dat wij
denken »het is nu eenmaal zoo geweest", »het Noodlot is zoo",
»er is niets aan te doen" ; en dan, dan treden wij uit de droeve
eentonigheid, welke ons die weemoedige overspanning zoude
kunnen berokkenen, terug weer in ons levensgevoel, in ons
eigene oogmerken en belangen van het oogenblik, kortom
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ln de zelfzucht, die rustig aan den oever staat en van daar
dan veilig den verren aanblik der verwarde wrakmassaas
geniet. Doch terwijl wij zoo de geschiedenis beschouwen als
de slachtbank waarop het geluk der volkeren, de wijsheid
der staten en de deugd der individuen ten offer wordt
gebracht, ontstaat noodzakelijk weer de vraag voor wien, tot
welk einddoel deze allerontzaglijkste offers toch wel gebracht
zijn 1" (Blz. 26--27.) .... »De Wereldgeschiedenis is niet de
bodem des geluks. De tijdperken van het geluk zijn daarin
onbeschrevene bladen, want dat zijn de tijdvakken van overeenstemming, van afwezigheid der tegenstellingen." (Blz. 34.)
» Er zijn ' twee factoren, die tot ons onderwerp behooren:
de eene zijn de menschelijke driften, de andere is de Idee."
(Blz. 30). » In de wereldgeschiedenis komt door de daden
der menschen nog iets anders voor den dag dan zijzelven
beoogen en bereiken, dan zij rechtstreeks weten en willen;
ze volbrengen hun belang, maar daardoor wordt nog iets
tot stand gebracht, dat óók inwendig daarin ligt, doch dat
niet lag in hun bewustzijn, in hun oogmerk." (Blz. 35). »De
menschen der geschiedenis, de wereldhistorische individuen,
zijn zij, in wier bedoelingen zoo iets algemeens (reeds) ligt."
(Blz. 37). »Dat zijn de gróóte menschen in de geschiedenis,
wier eigene afzonderlijke oogmerken het wezenlijke inhouden,
dat de wil is van den Wereldgeest." (Blz. 38.) »Die wereldhistorische menschen zijn daarom als de menschen van het
ware inzicht te erkennen ; hunne daden, hunne woorden, zijn
het beste van hun tijd. Groote menschen (weliswaar) hebben
gewild om zichzelven, niet om anderen te bevredigen. Wat
zij aan welgemeende plannen en raadgevingen van anderen
te hooren hadden gekregen, zoude juist het meer bekrompene
en scheve zijn geweest ; zij zijn het, die het nog het best
begrepen hebben, en van wie juist de anderen het hebben
geleerd en goed gevonden, of zich ten minste hebben laten
welgevallen. Want de geest van den vooruitgang is innerlijk
bewusteloos, en door de groote mannen wordt hij hun eerst
tot bewustzijn gebracht. Daarom volgen de anderen deze
zielegidsen, want zij voelen de onweerstaanbare kracht van
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hun eigen innerlijken geest, die zich daar aan hen vertoont.
Doch slaan wij nu eenen blik op het lot dier wereldhistorische
personen, die geroepen waren om de zaakwaarnemers van
den Wereldgeest te zijn, dan is dat geen gelukkig lot geweest.
Tot een rustig genieten zijn zij niet gekomen ; arbeid en
moeite was hun heele leven, hun heele natuur was slechts
hun drang. Is het doel bereikt, dan vallen zij af, als pitloos,
leeg gewordene hulzen. Zij sterven vroeg als Alexander,
worden vermoord gelijk Caesar, of als Napoleon naar St.
Helena gevoerd. Dezen griezeligen troost, dat de mannen
der - geschiedenis niet zijn geweest wat men zoo > gelukkig"
noemt, --- iets waartoe enkel het private leven, hetwelk
(overigens) in allerlei uitwendige omstandigheden kan verloopen, gelegenheid geeft, -- dezen troost kunnen lieden, die
daaraan behoefte hebben, aan de geschiedenis ontleenen. En
behoefte daaraan heeft de Nijd, wien het groote en uitstekende
verdriet, die zich moeite geeft om het klein te maken en er
een gebrek aan te vinden. Zoo is ook in nieuwere tijden
voldoende aangetoond, dat in het algemeen de vorsten op
hunne tronen niet gelukkig zijn, waarom men hun den
troon dan gunt, en het te dulden vindt dat men dien niet
zelf bekleedt, maar zij erop zitten." (Blz. 38-39) .. • •
» Het is nooit de algemeene Idee, die zich begeeft in tegenstelling en in strijd, gevaar ; zij houdt zich onaangetast en
onbeschadigd op den achtergrond. Het is de List der Rede
te noemen," vgl. hier WW VI 382 ,,dat zij de driften
voor zich laat werken, waarbij datgene, wat door haar zich
aanzijn geeft, verlies en schade lijdt. Want dat is het verschijnsel, en dit is ten deele nietig ten deele wezenlijk. Het
bijzondere is meestal bij het algemeene te gering ; de individuen worden opgeofferd en prijsgegeven ; de Idee betaalt
den . tol voor aanzijn en vergankelijkheid niet uit zich zelve,
maar uit de driften der individuen." (Blz. 41.) »De wereldgeschiedenis beweegt zich op hooger niveau dan dat, waarop
onze moraliteit tehuis behoort; ... wat het op en voor zich
zelf bestaande einddoel des Gééstes vordert en volbrengt,
wat de Voorzienigheid doet, ligt buiten de verplichtingen, de
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toerekenbaarheid, den eisch, die ten aanzien van zedelijkheid
op individualiteit toepasselijk zijn." (Blz. 83.)
Enzoovoort. Wie eene dèrde proeve van Hegels » verstaanbaarheden" wenschen mocht, zoude op blz. 400-405 van
den XVIIen band zijner verzamelde werken het opstel kunnen
lezen, waarmede de groote denker eens een gezelschap heeft
willen believen ; onder den titel »wie denkt abstract?" vindt
men daar eene wonderlijke en eigenaardige mengeling van
metaphysica, scherts, humor en satire, waarmede dan
voldoende het bewijs is geleverd, dat Hegel ook nog anderen
spreek- en schrijftrant te zijner beschikking heeft gehad dan
die, welke meer bepaaldelijk de zijne heet. Het is waar : komt
men uit de schoonheidsleer en de wijsbegeerte der geschiedenis,
of zelfs de wijsbegeerte van den godsdienst, aan de Phaenomenologie des Geestes, de Logica en de Encyclopaedie, dan
bevindt men zich plotseling in eene geheel anders gewordene
en benauwend ijle gedachtenwereld ; de Logica, eene leer van
het Logische als algemeenen verklaringsgrond, die met gewone
logica of denkleer weinig heeft te maken, is even technisch
als Newtons Principia en geene vertaling ook kan aanmerkelijk,
allicht zelfs bijna heelemaal niet, minder moeilijk worden dan
de grondtext zelf, maar blijft van nood weer even hoofdbrekend
als Hegels eigen „Delisch" Duitsch. Dat Duitsch is al bizonder
zwaar ; aan het slot eener bespreking des werks in Bergmanns
geschiedenis der wijsbegeerte wordt zelfs te verstaan gegeven,
dat de uiteenzettingen tegen het einde uiterst onduidelijk
en.... verward worden en het wel geoorloofd is, daar den
twijfel uit te spreken, of het eigenlijk wel mogelijk is, ze
zoover te verstaan als noodig ware, om van de hoofdzaak in
den inhoud eene verstaanbaar tezamenhangende uitlegging te
geven. (II 3 81.) Intusschen heeft noeste vlijt het noodige licht
gebracht in de vroegere stygische duisternissen van Kants
Kritiek der zuivere Rede, en het staat nog te bezien wat ook
op Hegels systéém der Zuivere Rede, een philologisch kritische
arbeid van collectieven aard zal vermogen. Inmiddels verklaart
prof. Windelband : „Hoe weinig men ook geneigd zij om zich
aan het samenstel des geheels te houden, toch heeft nog nooit
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iemand, die deze Logica verstaan heeft, kunnen ontkennen dat
er een onafzienbare overvloed van de fijnste wendingen en van
geniale verbindingen tusschen de, naar het scheen, vaak
ongelijkslachtigste dingen in vervat is, waardoor haast overal
op de verst uiteenliggende afdeelingen van menschelijk weten
verrassende slaglichten vallen." (»G. d. n. Ph." II, 3 1 5.)
Veel van den wrevel, die zich in hekelende opmerkingen
over Hegels »gallimathias" en »abracadabra" de heele eeuw
door bij gelegenheid gelucht heeft, zullen wij op rekening
moeten blijven stellen van de ongeëvenaarde sterkte, die
Hegel op het stuk van abstraheerend denken toont. De
Duitscher G. A. Haring heeft in eene beknopte »historisch
kritische bespreking van Hegels dialektische methode" (Lpz.
888) diens Logica het scherpzinnigste en volmaaktste wijsgeerige werk van alle tijden genoemd (blz.bi),
o
en zoo er
éénige aanleiding tot dien lof bestaat, dan moet de stijl van
het boek aan ieder, die in onze dagen gewillig meezwemt
op den breeden stroom van ephemere letteren, zoo weinig
welkom zijn als die van Kants »Kritiek". Het verval van
den ouden kerkelijken godsdienst beteekent velerwege verlevendiging van belangstelling voor vraagstukken en onderzoekingen van wijsgeerigen aard, doch de gemiddelde lezer
althans wordt daardoor nog geen ernstig denker, bereid om
zich groote moeite te getroosten ; het liefst geniet men pennevruchten ook van philosophen op de wijze der versche kadetjes,
frisch uit den oven, zonder al te veel omslag. Want morgen
komt er weer iets anders, en men heeft Schopenhauer om te
bewijzen, dat »goede" philosophie ook »interessant" is.; wat
men niet meteen »geniet", wordt ook aldra weer weggelegd.
»Lord Macaulay gewaagt van de slordige wijze van dènken,
waarmede de meeste menschen zich tevreden stellen ; ik voor
mij zoude de opmerking wenschen uit te strekken tot de
slordige wijze van lézen, waarmede de meeste menschen zich
in onze dagen vergenoegen. Al het mogelijke is dan ook
door onze nieuwere schrijvers in het werk gesteld, om ons
van dien plicht te verlossen, en een boek is tot eene reeks
van optische vertooningen geworden, die makkelijk met het
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oog te volgen zijn. Het lezen is op die wijze thans eene
soort van verpoozing door middel der zinnen ; het kost slechts
eene werktuigelijke krachtsinspanning niet grooter dan die
bij rooken en kauwen. Een gevolg van zulk lezen is, dat
de gewoonte aan voorstellingen, en voorstellingen zonder
inspanning van onzen kant, zoo is ingekankerd, dat wij niet
alleen onmachtig zijn geworden om ons in zuivere begrippen
te -— bewegen, maar in ondoordringbare wolken van voor ons
toebereide voorstellingen van alle begrippen afgesloten zijn.
Zoo komt het, dat schrijvers gelijk Kant en Hegel voor ons
zijn als verzegelde boeken, of boeken, die de meesten onzer
na verloop van vijf minuten moeten sluiten, -- in vermoeienis
des vleesches, in bezwaring onzer oogen." Aldus weer Stirling
(voorr., blz. XLIV), die over de ontstentenis van een groot
publiek voor hetgeen der » beschaafde" menigte uiteraard
caviaar moet blijven, al bijster slecht te spreken schijnt.
»Alleen photographisch geschrijf," zoo zucht hij, »is tegenwoordig gangbaar. Sedert lang zijn de schrijvers erop uit
geweest om voor onze óógen te schrijven, niet voor onze
gedachten. De geschiedenis bijv. is tegenwoordig eene schilderijen-galerij, eene poppenvertooning ; menschen met bijzondere beenen, met bijzondere neuzen, straatoptochten, gevechtstooneelen, deze beelden altijd béélden l grijnzen en
grinniken en staren ons thans aan van ieder doek. Men
vraagt ons nooit meer om te denken, maar alleen om te
aanschouwen, als in eene kijkkast, waar wij rèchts dit ontwaren, en dat daar links 1 Zoo iets moet echter zijn toppunt
bereiken en voorbijgaan, indien het over zijn toppunt niet al
hénen is." (T. a. p.)
Dit is geschreven in 1865 door eenen geleerde, die meer
bepaaldelijk Engelschen op het oog zal hebben gehad ; de
vraag voor ons is, wat wij hier van ons zelven zouden moeten
zeggen. Reeds van voor- en achteruitgang nog afgezien, is
in allen gevalle op te merken, dat een bergtop altijd zijne
hoogte heeft in vergelijking met de laagte aan zijnen voet,
al is er voor het overige nog weer onderscheid mogelijk van
algemeene hoogte, die het heele land vergeleken met den
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zeespiegel vertoont, en dat geen geleerde dus eigenlijk dient
te grommen over de comparatieve laagte van verstandspeil
om hem henen, die immers zijne hoogte eene hoogte doet
zijn. Waar echter staan wij met elkander, vergeleken bij het
volstrekte nulpunt van wijsgeerigheid ? Niet duizelingwekkend
hoog, zooveel is zeker : de klassieke philologie, in ons land
over het gehéél eene achterlijke studie, doet onder ons niet
sterk aan Plato, Aristoteles, Plotinos ; een doctor in de natuurphilosophie wordt men onder Nederlanders zonder het flauwste
besef van wijsgeerig algemeene beschouwingen over de wetenschappelijke grondbegrippen, en onder juristen... ja, onder
juristen : — wordt men gegradueerd zonder de geringste
technische kennis van... Logica. In het algemeen is op ons
vaderland als een wijsgeerig land niet wel te roemen. Toch
komt er al meer leven, zooals reeds blijkt uit het feit op
zichzelf, dat deze verhandeling hier heeft kunnen worden
opgenomen ; op eenen afstand doen wij althans bescheidenlijk
mede aan de wijsgeerige geestesbewegingen onzer stamverwante naburen, die, om maar iets te noemen, in de laatste
dertig jaren hoe langer zoo drukker hebben gedaan aan
Kant. Onder de philosophen zelven zal Kants kriticisme
daar allengs nu wel » verduwd", » gedigereerd" mogen heeten,
en is voor Hegel de tijd nog niet op nieuw gekomen, -ook zijne beurt komt nog een tweeden keer, daar op den
duur wel niet voorbij zal zijn te zien, dat in het absolute
idealisme van Hegel tot vollen wasdom is geraakt wat Kants
subjectief idealisme slechts in de kiemen te zien geeft.
Weliswaar zijn wij er aan gewoon geraakt, bij Kant van
Hegel weg te zien, en zijn wij »op de hoogte", dan meenen
wij zelfs te weten, dat de nieuwerwetsche Kantstudiën als een
uitvloeisel van Schopenhauers invloed te beschouwen zijn.
En inderdaad zijn van dien invloed bij schrijvers als Lange
(18,28-75) en Liebmann (geb. in i 84o) de sporen duidelijk te
zien. Doch even duidelijk is het, dat het Ding-an-sich-looze
idealisme der historielievende neo-Kantianen niet van den
geschiedenis-versmadenden Schopenhauer alleen is af te leiden,
maar meer van ' Hegelarij" weg heeft, dan men zichzelf
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allicht bewust is. Wie niet graag hoort van pessimisme, van
een >Ding op zich zelf" niet weten wil en daarbij de feitelijke
zelfontwikkeling der gedachte in hare onderlinge tegenstellingen
en vereveningen tracht na te gaan en na te teekenen, stamt
in zoover van Hegel af, en niet van zijnen tegenvoeter
Schopenhauer, al zouden »Kantianen" gelijk Krause en Cohen
en Lasswitz voor niets ter wereld Hegelianen willen heeten.
In het geschrift zijner jeugd over » Kant en de Epigonen"
(1865) moge Otto . Liebmann dan ook bij zijn referein, dat
men naar Kant terug moest, al dan niet aan Hegel hebben
gedacht : de vroegste vermaning tot hernieuwing eener
grondige Kantbeoefening was buiten Schopenhauers kring in
847 al van Chr. H. Weisse (i 8o t —66) uitgegaan, die in dat
jaar eene akademische rede het licht had laten zien over de
vraag, » in welken zin de Duitsche philosophie zich weer aan
Kant had te oriënteeren". En in een geschrift »over beteekenis en taak der kennistheorie" had Zeller later in 1862 den
eisch gesteld, dat men naar Kant terug zoude gaan, om de
vragen, die deze zich had voorgelegd, in den geest van zijn
Kriticisme opnieuw te onderzoeken, waarbij men dan Kants
fouten zoude hebben te vermijden in het licht van de wetenschappelijke ondervinding onzer eeuw. Weisse en Zeller nu
hadden beiden onder den invloed gestaan van Hegel, en dat
hun raad van Hegels eigen standpunt uit heeft kunnen gegeven
worden, moge hier blijken uit eene plaats in Hegels Logica.
»Ik breng in herinnering", zoo heet het daar, »dat ik de
Kantische philosophie in dit werk hierom zoo herhaaldelijk
te pas breng, wat velen overbodig zouden kunnen achten,
wijl zij, onverschillig hoe hare nadere eigenschappen of de
bijzondere deelen der uitvoering in het algemeen en ook in
dit werk worden beschouwd, --- de grondslag en het uitgangspunt der nieuwere Duitsche philosophie uitmaakt, en
deze hare verdienste door wat men erop mag hebben aan
te merken, niet verkleind wordt. Ook om eene andere reden
nog heeft men er in de objectieve logica veelvuldig rekening
mede te houden, wijl zij namelijk op gewichtige nader bepaalde
zijden van het Logische dieper ingaat, en latere wijsgeerige
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betoogen daar weinig acht op hebben geslagen, ja er ten
deele vaak slechts eene grove, doch niet ongewrokene, verachting voor hebben betoond." (WW III' 49.)
Het laatste doelt vermoedelijk op Schelling. Fichte althans,
bij wien » het absolute Ik" dan ook een eenzijdig apriorisch
tusschenstadium van Kants »transcendentale eenheid der
apperceptie" naar »het Begrip" van Hegel heeft te heeten,
had op het onomwondenst te verstaan gegeven, dat hij heel
wel wist, nooit iets te zullen kunnen zeggen, waarop niet
reeds door Kant rechtstreeks of middellijk met meerdere of
mindere duidelijkheid of duisterheid gewezen was ; men zie
zijne werken, I 30. Wat hiervan zij, het ligt voor de hand,
dat het wel zeer de vraag mag heeten, of Schopenhauer zoo
maar te gelooven is in zijne bewering dat tusschen hem en
Kant niets was geschied, en dat, waar Kant met zijn denken
niet aan het einde was gekomen, alleen hij, Schopenhauer,
zijne taak had afgewerkt. (1 637.) Stirling beweert : »Het is
meer bepaaldelijk Heel geweest, die al de gedachtenreeksen,
waaraan gevoeglijk Kant mag heeten te zijn begonnen, heeft
voortgezet, om ze tot volle en afgewerkte gestalte te ontwikkelen. Hij is de grootste afgetrokkene denker der Christenheid, en besluit de nieuwere wereld zooals. Aristoteles dat de
oude heeft gedaan. Diep onderzoek in Kant heeft hem het
begrip, den vorm gegeven, terwijl eene alzijdige studie van
den omvattendsten, diepstgaanden en doordringendsten aard
hem de bouwstof heeft geleverd. De uitkomst blijft menschelijk in haar wezen, doch het is misschien de ontzaglijkste
menschelijke slotsom, waarvan de wereld ooit getuige is
geweest." (I 30, 116, 227.)
Niet onwaarschijnlijk. Met dat al zal er wel eene samenvatting der tegenstelling Hegel Schopenhauer te postuleeren zijn.

(Slot volgt.)
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DE ZAAK DER GEBROEDERS HOGERHUIS
DOOR

F. VAN DER GOES. t)

X.
VERDENKING TEGEN DE BROEDERS HOGERHUIS;
HOE ONTSTAAN.

De woning van Haitsma te Britsum bestaat uit weinig
meer dan het ééne woon- en slaapvertrek, het tooneel van
de inbraak in den nacht van 5 December z 895. Het is
een onaanzienlijk huisje, behalve de kamer, nog een schuur,
een stukje gang ; en het heeft de verwondering van vele
belangstellende vreemdelingen gewekt, die de plaats van het
gebeurde hebben bezocht, dat op deze boerenstulp de aandacht van inbrekers en roovers ooit is gevallen. Deze omstandigheid, het armelijke van Haitsma's verblijf, is de beginoorzaak van het ongeluk der gebroeders Hogerhuis geweest.
Het vermoeden van de politie dat de aanslag niet door beroepsdieven op goed geluk ondernomen is, maar door kennissen
van Haitsma, lag voor de hand. Zooals de politie oordeelde,
oordeelden ook de buren en dorpsgenooten. Ditmaal, echter,
gelijk naderhand is gebleken, had men iets verder moeten
zoeken dan in den kleinen kring alleen van Haitsma's onmiddelijke bekenden. De politie gaf zich de moeite niet,
en liet zich leiden door aanwijzingen, welke, als praatjes hier
i) Vervolg van jrg. IV, Afl. 6, bl. 466.
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en daar in de buurt gehoord, Wiebren Hogerhuis noemden
als de aanlegger, geholpen natuurlijk door niemand
anders dan zijn broers.
De voorname omstandigheid waarop hier verder moet
worden gelet, is, dat deze allereerste aanwijzingen niet van
Gatze Haitsma, noch van een der beide andere getuigen
van de inbraak, afkomstig waren. Wiebren Hogerhuis is gearresteerd op Woensdag io December. Den dag te voren
was hij ondervraagd door een marechaussee ten huize van
Haitsma. In de bekende beschikking van den Officier van
Justitie te Leeuwarden wordt gezegd, dat Haitsma bij deze
gelegenheid aan den brigadier » door voor dezen duidelijke
kenteekenen heeft te verstaan gegeven, dat hij den schuldige
had." Dit is een nieuwe bewering, het feit was in den loop
van het proces nog niet gebleken. Het arrest van het Hof
(5 Augustus 1896) vermeldt een wenk door Gatze Haitsma
gegeven aan een politieman op 1 December, na de inhechtenisneming van Wiebren: En dit is een belangrijk verschil.
Voor ons, die van meening zijn dat de verdenking niet bij
de politie door Haitsma is gewekt, maar omgekeerd bij
Haitsma door de politie ; voor ons is dit verschil van 9 of
1 December overwegend groot. De uitlating van Haitsma
na de arrestatie is aannemelijk, past in onze voorstelling van
het gebeurde. Wij kunnen daarentegen niet gelooven dat
hij reeds den dag te voren zou hebben gesproken, en wij
behoeven het ook niet te gelooven. De lezer, die de kritiek
heeft gevolgd van de Heeren Prof. Simons en Mr. Troelstra
op de beschikking zooeven genoemd, weet ongeveer wat hij
van dit gerechtelijke stuk heeft te denken. Maar reeds is de
bewering op zich zelve onaannemelijk. Een zoo gunstige getuigenis had men, even goed als de verklaring welke op den
lateren datum betrekking heeft, in het arrest opgenomen.
Bij de moeite door de justitie gedaan om de onmiddellijke
herkenning van de inbrekers tot den grondslag van het vonnis
tegen de Hogerhuizen te maken, zou zeer zeker dit feit niet zijn
vergeten. En als wij nu bedenken de houding van den Officier
van Justitie Mr. Graaf Schimmelpenninck in dit geding, en de
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verhouding tusschen dezen autoriteit en de ambtenaren van
de rijks-politie, en eindelijk letten op de woorden van de
verklaring het spreken in de taal der stommen over een
zoo ernstige zaak -- dan kunnen wij ook ten aanzien van
dit punt de geloofwaardigheid der veel besproken beschikking
gelijk nul stellen. Mogelijk is het dat een lid van het wapen
der koninklijke marechaussee de welwillendheid heeft gehad
in dezer voege een paar jaar na dato aan den Heer Officier
te berichten of wellicht zwijgend het gebarenspel van
den ouden Haitsma voor den Officier te herhalen. Doch,
hoezeer Graaf Schimmelpenninck in deze zaak om een praatje
verlegen is geweest, blijkt wel uit zijn overbrenging van dit
praatje in zijne voor publiciteit bestemde beschikking. Zooals
de verklaring thans luidt, bewijst zij het omgekeerde van
hetgeen zij te bewijzen heeft. Hetzij van den vindingrijken
Officier afkomstig, hetzij van den schranderen brigadier,
is zij eenigszins een maatstaf van de verlegenheid waarin de
justitie met dit - geval is gekomen. Zij vertegenwoordigt de
stem van haar niet al te zuiver geweten : zich min of meer
bewust aan de getuigen, niet minder dan de veroordeelden
hare offers te noemen, de bezwarende verklaringen te hebben
opgedrongen ; fingeert zij eene aanwijzing, wel niet op minder
gemakkelijk te verzinnen woorden berustende, maar bestaande
in door ieder vrijelijk te duiden »teekenen" -- welke aanwijzing
onmiddellijk en ondanks zijne latere afwijkende mededeelingen
bij de instruktie door Haitsma aan de politie zou zijn verstrekt ; een aanwijzing, echter, die tot het meest ongerijmde
behoort van ' al hetgeen door Mr. Schimmelpenninck is te
berde gebracht.
Volgt de uiting van Haitsma op i i December. De arrestatie van den vorigen dag had inmiddels plaats gehad op
de bij Nederlandsche rustbewaarders veelal gebruikelijke wijze.
Wiebren Hogerhuis was door marechaussees met veel geweld
en machtsvertoon bij Haitsma aan huis opgepakt. Wij zeiden
het in het eerste deel van dit artikel: de op niets dan op
het feit van zijne bekendheid met Haitsma baseerende verdenking, blijkende in en gevolgd door de militaire gewelddaad
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van de inhechtenisneming door den althans in deze streken
van . Friesland algemeenen arbeidersvijand, de maréchaussee;
deze verdenking heeft op den vreesachtigen, argwanenden
Haitsma een zeer diepen indruk gemaakt -- en niet op
Haitsma alleen. De publieke opinie welke Haitsma's onmiddelljke kennissen aanwees, kreeg nu een vastere richtsnoer.
Begrijpelijk evenzeer is, dat deze door haar zelve gegeven
wending wederkeerig werkte op de politie, welker lagere beambten dagelijks met het publiek in aanraking zijn.
Wiebren Hogerhuis werd even spoedig 'ontslagen als gearresteerd, er bestond niet de minste reden voor zijne aanhouding. En nu zou hij niet de arbeider moeten geweest
zijn die hij was, zoo hij door zijne gevangenneming niet even
verbitterd was geworden op anderen, als vele anderen argwanend tegen hem. In één woord : de verhouding tusschen
Gatze Haitsma en hem was plotseling gespannen geworden. i)
Haitsma had zich tegen zijne arrestatie niet verzet, Haitsma
had niet krachtig zijn partij genomen, Haitsma die toch weten
moest dat niemand minder dan hij, Wiebren, de dader van
den moordaanslag en inbraak geweest kon zijn. Voor het
gerechtshof heeft Wiebren verklaard dat Haitsma na hunne
hevige woordenwisseling op Vrijdag i 3 December herhaald hem per brief had gesmeekt, zoo niet om hem dan
om Iemkje, de vroegere vriendschap te herstellen. Intusschen,
nog onder den indruk van de verwijten van Wiebren, die
zeker verstandiger had gedaan met in deze voor hem kritieke
1) De ontvangst van den kant van Haitsma was overigens hartelijk genoeg.
In het stelsel van de justitie : een tooneel door den ouden boereman gespeeld —
gelijk zoovele andere — als een volleerd akteur. — Zie hier wat een ooggetuige
er van bericht heeft.
Als getuige à décharge zegt Eling de Wit, koopman te Menaldum — — dat
Wiebren opvallend vriendelijk ontvangen werd. Haitsma presenteerde hem dadelijk
een kop thee met een stuk koek en hij zat nog maar pas, of Haitsma ging opstaan en haalde een pijp voor hem, met de woorden : »Je oude pijp ligt er nog."
Zoo in 't gesprek zei Wiebren; Weet je waar ik den meesten last mêe krijgen
zal: dat de rechters mij vragen zullen of ik wist dat jij een zak met geld op de
beddeplank hadt. Maar wist ik dat jij een zak met geld op de beddeplank hadt?
Nee jongen, had Haitsma geantwoord, dat wist je niet, want er lag een kussen
op.' -- (Valk, De Waarheid, bl. 31.)
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dagen zijn kalmte te bewaren, wat hij wellicht had gedaan
als hij schuldig was geweest, kreeg Haitsma weer bezoek
van de politie, en wel op het oogenblik dat Wiebren door
de achterdeur heenging. i) » Daar gaat hij, wat denk je er
volgens het arrest waren dit de woorden van den
brigadier Schuringa. En volgens het arrest, dit het antwoord
van Haitsma : » Houd dat draadje maar vast" --- een bescheid
dat, als a het besteld geweest ware, niet aangenamer had kunnen
zijn voor de politie welke aan draadjes nu juist geen overvloed had.
De beschikking van den Officier van justitie vermeldt echter trog eert omstandigheid waarvan ' de strekking aan die van
ons betoog tegenovergesteld is, en welke, door hare nietswaardigheid, niet het zijne bevestigt maar het onze.
De zuster van de Hogerhuizen, namelijk, zou reeds den
9 December aan hare moeder hebben gezegd dat bij
Haitsma c. s. Wiebren verdacht werd -- ; en deze opmerking, ware zij gemaakt zooals zij in de beschikking is meêgedeeld, zou de justitie moeten ontlasten van het feit dat
hare verdachtmaking het begin is geweest van deze geheele
kwade zaak.
Ten eerste trekt bij nauwkeurige lezing de aandacht, dat
Mr. Schimmelpenninck, gelijk op vele andere plaatsen van
dit merkwaardig geschrift, de herkomst van zijne bewering
in het duister laat zooals blijkt, om deze goede reden dat
de vermelding het licht kwalijk kon verdragen. Men leest
eenvoudig dit : »Een paar dagen na de inbraak toch liet (de
wed. Wadman) zich bij haar thuiskomst van een bezoek ten
huize van Haitsma ontvallen, enz." Wij, daarentegen, kunnen
onzen zegsman noemen, ditmaal een vrouw en de wed.
Wadman, geb. Hogerhuis, zelve. Zij heeft aan den Heer
Valk meegedeeld dat zij inderdaad in den geest van het door
den Officier verhaalde heeft gesproken evenwel met dit
groote onderscheid dat, na op eenige vragen betreffende
haar broeder aan een of meer rnaréchaussees ten huize

van ?"

i) Valk, De Waarheid enz., bl. 27.
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van Haitsma te hebben geantwoord zij (niet » een paar"
maar vier dagen later, 9 Dec.), thuiskwam en met haar
moeder en twee andere broers, Keimpe en Marten, het ongerijmde besprak van de verdenking -- door de politie.
Van Haitsma is bij die gelegenheid alleen gezegd dat hij zeer
gejaagd en onrustig had geschenen. En, toen na de voorloopige vrijlating van Wiebren, eenige buren hem kwamen
begroeten, viel het gesprek op het gebeurde bij Haitsma van
twee dagen te voren, en de vragen van de politie over Wiebren.
Aanwezig was ook Evert de Vries, die zeer waarschijnlijk
de overbrenger is van juffrouw Wadman's woorden woorden
door de politie of door haren zegsman opzettelijk in haar
stelsel gevoegd. Dat de Officier de verklaring naamloos opneemt is van zijn kant niet zonder verstand, want Evert de
Vries is de schoonvader van Allard Dijkstra een van de
drie aangewezen daders.
Zoo stond voor de politie de schuld van Wiebren Hogerhuis overtuigend vast. Maar nu de beide mededaders. De
broeders waren het naast in de familie, en het eerst onder
bereik van verdenking. Ongelukkig was er eene mathematische moeilijkheid. De inbrekers waren drie, de gebroeders
Hogerhuis zijn vier in getal. Eén broeder moest dus onschuldig zijn ; welke ? Nogmaals ongelukkig, heeft de politie
zich in deze vraag vergist. Zij heeft namelijk behalve op
Wiebren, hare hand gelegd op Marten en Jan. En toen nu Jan
Hogerhuis onmiddellijk zijn alibi kon bewijzen hij had een
kostganger die zijn aanwezigheid op den St. Nicolaasavond
bevestigde ; toen verplaatste men de verdenking van Jan
op Keimpe. Hoe gemakkelijk te verbeteren deze misgreep
is geweest, zij heeft toch deze beteekenis dat zij de waarheid
welke wij hier vaststellen, helpt bevestigen. De waarheid,
dat de justitie zonder eenige positieve aanwijzing heeft gehandeld en eenvoudig in den wilde om zich heen geslagen --dat zij niet door de hoofdgetuigen is ingelicht geworden, hoeveel moeite zij naderhand heeft gedaan om aan de zaak dezen
schijn te geven, maar dat de beschuldiging is uitgegaan van haar.
Wij zagen straks dat de Officier van Justitie het voorrecht heeft

104

DE ZAAK DER GEBROEDERS HOGERHUIS.

gehad op 6 Juni i 898 te kunnen berichten van een pantomime,
door Gatze Haitsma op 7 December 1895 in tegenwoordigheid van een brigadier ten laste van Wiebren uitgevoerd,
wellicht niet geheel verstaanbaar voor gewone toeschouwers,
doch vol duidelijke teekenen »voor hem", brigadier. Maar
van wien, mogen wij vragen, zijn dan de woorden afkomstig;
of als woorden te veel verlangd is, van wien de gebaren,
welke de politie hebben bewogen den io December in den
zeer vroegen ochtend bezoek af te leggen bij Jan Hoger
huis ? i) Behalve ondervraagd, werd hij ook nauwkeurig
aan den lijve onderzocht, omdat de justitie toen nog (en
terecht) zich een van de daders niet anders dan als gewond
kon - voorstellen. 2) Het merkwaardige slotwoord van een der
beambten was : » Nu gij niet verwond zijt, moet het uw
broeder Keimpe zijn."
Den ' vorigen dag reeds had men zekerheid willen hebben.
Was het Jan, was het Keimpe ? De brigadier der marechaussee
hier meermalen genoemd, hetzij op eigen initiatief, hetzij op
last van een hoogere macht, schreef een briefje aan Sieds
Jansma, toen verpleegd in het diakonessenhuis te Leeuwarden.
De advokaat-generaal bij het hof, Mr. Noijon, zegt in zijn
requisitoir dat de brigadier »in de war was met de voornamen der gebroeders Hogerhuis ;" »hij vroeg op dat
briefje of Wiebren, Marten of Jan de daders waren." Hun
ambt van aanklager waarnemende, mogen ambtenaren van
het Openbaar Ministerie volgens de aangenomen begrippen
zich van zoodanige voorstellingswijze bedienen. Wij weigeren
er de dupe van te zijn. Het schrijven aan Sieds kan geen
ander doel hebben gehad dan, ditmaal schriftelijk, een werkzame suggestie uit te oefenen op iemand, die aan brieven
van politie-beambten niet gewoon was. Het was een blind

i) Beschrijving van bezoek en verhoor, Talk. t. a. pl., bi. 65/6.
Nu vaststaat dat geen van de veroordeelden gekwetst geweest is, noemt Mr.
Schimmelpenninck het de natuurlijkste zaak van de wereld, dat het op de vensterbank gevonden bloed door 's mans kleeren heen gespat is uit de wond in Sieds
Jansma's been.
2)
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zoeken: Haitsma c. s. moesten spreken; of schrijven als zij
niet spreken wilden. - Inderdaad viel Sieds Jansma in den
strik - althans zoo beweert de advokaat-generaal. Met potlood zou hij den naam Jan hebben doorgehaald, en er Keimpe
voor in de plaats hebben gesteld. »Dit is een bewijs, zegt
Mr. Noijon verder, dat hij het den 9 December zeer goed
wist, en dit zonder samenspreking met de anderen." Terecht
doet de Heer Valk opmerken (De Waarheid, en bl. 66) dat
de advokaat-generaal weI zeer veel waarde hecht aan een
schriftelijk stuk waarvan de authenticiteit minstens twijfelachtig
is. De verandering met potlood is niet door deskundigen
geverifieerd. Bovendien: wie heeftJansma verteld dat Keimpe
en niet Jan de derde dader is geweest, dien hij niet heeft
gezien, en die niet met name is genoemd geworden toen
(volgens Iemkje) zij en haar broederin den nacht van de inbraak over de Hogerhuizen hebben gesproken. I) Iemkje zou
eerst hebben gezegd: »Wiebren en harren," Wiebren en zijn
broers. Gezegd is waarom wij twijfelen aan deze verklaring ;
maar, stand toen reeds bij de getuigen vast dat behalve
Wiebren het Marten en Keimpe geweest waren, dan hadden
zij aithans voor eikaar de narnen der beide anderen niet verzwegen. Het ongeloofelijke is juist, dat, zooals Mr. Noijon wil
zeggen, Sieds Jansma »zonder samenspreking filet de anderen"
Keimpe zou hebben aangewezen.
Ten slotte nog een citaat uit het zelfde requisitoir.
De tweede inhechtenisneming heeft plaats gehad 0P 3 I
December. Den 23 December hebben voor het eerst Haitsma
c. s. de Hogerhuizen genoemd aan den kommissaris van
politie te Leeuwarden. » Dat was - zegt O. M. - dus niet
onder den indruk der arrestatie." Neen, niet onder den indruk van de arrestatie die een week later gebeuren zou, maar
onder den indruk van de arrestatie die veertien dagen te
voren had plaats gehad, en - onder den druk van de politie
gedurende dezen tijd.
De moeite door de justitie genomen om zich te zuiveren
J) Vergelijk het overzicht van het gebeurde en de verklaringen van de getuigen.
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.van den blaam dat zij aan de hoofdgetuigen de in haar
stelsel passende waarheid, welke eene onwaarheid is, heeft
opgedrongen, is opmerkelijker door ijver dan door takt. z)
XI.
DE BEWIJZEN TEGEN DE BROEDERS HOGERHUIS; HOE
VERKREGEN. NADERE AANWIJZINGEN VERMELD IN
BESCHIKKING OFFICIER VAN JUSTITIE
DD. 6 JUNI 1898.

-

Bij de behandeling voor het Gerechtshof bracht de advokaatgeneraal hulde aan den kommissaris van politie te Leenwarden
voor zijne in deze zaak aan den dag gelegde aktiviteit.
De lezer heeft reeds vernomen van een lantarentje door
de inbrekers achergelaten. Met dit hoogst gewichtige stuk
heeft de justitie te vergeefs gepoogd de ware schuldigen te
vinden : den regel bevestigende dat niemand zoo blind is als
hij die niet wil zien. Thans, zeiden wij, staat vast wie het
lantarentje gebruikt heeft. Maar voor de justitie moesten het
de Hogerhuizen zijn : en de geprezen aktiviteit van den
Leeuwarder kommissaris is ook aangewend geworden om dit
waar te maken. Zeer veel van het niet-openbare deel
van het geding is het geheim gebleven van de betrokken
personen, maar over het optreden van genoemden kommissaris, den heer A. P. Heg, kunnen wij een en ander meêdeelen.
Het Friesch Volksblad van 6 December i 896 bevatte
een brief van een inwoner van Beetgum, Geert Hoitinga:

» Waarde Redacteur!
Wees U zoo goed en neem dit in uw blad op : wat ik bij
den kommissaris van politie heb ondervonden in zake de inbraak te Britsum. Hij nam mij in 't verhoor, en vroeg mij
of ik Jan Beswerda wel kende ? Ik zei : ja. Of ik wel eens
i) Schrijver dezes ontving eenige partikuliere inlichtingen omtrent het opkomen
van de verdenking die het onderwerp is van dit hoofdstuk. Hij is daardoor in
zijne meening niet dan versterkt; wijl de hem meêgedeelde feiten evenwel niet
voor direkt bewijs vatbaar zijn, bleven zij hier achterwege.
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bij hem op den zolder geweest was ? Ik zei : ja. Of ik ook
wel eens in de loods geweest was? Ik zei : ja.
Hal zei hij toen, en daar boven in die loods daar zat een
lantarentje en dat hebt gij daar weggenomen en dat hebt gij
toen aan de Hogerhuizen gegeven.
Ik zei : neen Mijnheer 1 Ja. zei hij, dat is wel waar.
Zoo hebben wij wel een uur lang heen en weer gepraat. Ik
zei neen en hij zei ja. Maar toen kwam het nog aan 1 Hij
zei tegen mij : als gij bevreesd voor de Hogerhuizen zijt,
wees dat maar niet, want dan zal ik u wel een postje beschikken, als gij het maar zegt. Ik zei : Mijnheer, ik kan
het niet zeggen. Toen had hij een heeleboel dreigementen
tegen mij. Doch ik moest het maar eens met mijn vrouw
overleggen en dan kon ik des Vrijdags wel bij hem komen.
Maar ik zei : ik kan het niet zeggen, het is een woord van
waarheid.
Zoo hebben ze mij van 2 tot 7 uur geteisterd, en toen ik
bij hem wegging, toen zei Mijnheer : Nou ga jij zoo meteen
naar de Hogerhuis-vrouwen toe en vertel je weer hoe ik je
onderstaan heb.
Dat was al vreemd zeggen niet waar ?"
De redaktie schrijft onder dit ingezonden stuk:
»Als men nu weet, dat deze G. Hoitenga tijdens dit verhoor (en nog) in de bitterste armoede verkeerde, moet het
dan geen gevaarlijk spel heeten, zulke menschen tot het
afleggen van getuigenis der waarheid(?) te bewegen, door van
een posje te spreken ?"
In het gesticht te Leeuwarden is Sieds Dansma herhaaldelijk
door den heer Heg verhoord. Bij het heengaan heeft hij
gesproken met een Van der Meer te Rijperkerk, die omtrent
dit punt op verzoek van de redaktie van het Friesch Volksblad
ondervraagd is. Van der Meer heeft ook voor het Gerechtshof
getuigd. De korrespondent schreef in het nummer van 2
Januari 1 897 een brief dien wij niet in zijn geheel afdrukken.
Alleen deze passage, betrekking hebbend op den volijverigen
Leeuwarder kommissaris:

io8
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»Toen Dansma het gesticht verliet, heeft Van der Meer
gehoord dat hij tegen hem, een timmerman van Scherpenzeel
en Jonkers van Blija heeft gezegd, dat de kommissaris van
politie tegen hem (Dansma) heeft gezegd op zijn (Dansma's)
vraag : hoe het kwam als het later bleek dat de H's onschuldig waren, dat hij dan maar moest zeggen, dat hij
(Dansma) zich had vergist."
Brengt men nu deze uitingen in verband met wat zooeven
van de manieren der politie is gebleken, dan bevindt men
in de eerste plaats hare waarschijnlijkheid, voor de waarheid
ontbreken overigens de direkte bewijzen, aanmerkelijk versterkt te zijn ; en blijft het voorts alleen te betreuren dat,
wijl bij de voor alle beklaagden zoo nadeelige regeling van
ons strafproces, de getuigen aan ijverige justitieele ambtenaren onbeschermd overgeleverd zijn, de verslagen van de
instruktie niet konden geraadpleegd worden.
Trouwens, de openbare terechtzitting in beide instantiën
levert eenige maar al te sterk sprekende argumenten voor
onze stelling. De schuld stond vast ; de behandeling heeft
niet gediend om de waarheid te vinden maar om een opvatting te bewijzen ; op de beklaagden is de last gelegd
hunne onschuld aan te toonen, en rechters en Openbaar Ministerie hebben samengewerkt om den last zoo zwaar mogelijk
te maken.
Als eerste getuigen à décharge had de verdediging voor
de rechtbank willen brengen de moeder en de zuster der
beklaagden, de weduwen Hogerhuis en Wadman. Wij zeiden
reeds dat de rechtbank, op vordering van den Officier, besliste haar niet te zullen hooren zelfs niet buiten eede. Meer
dan iets anders wellicht heeft deze weigering bij hen die
men veelal onbevoegd noemt, bij de groote massa van het
arbeiderspubliek, aanstoot gegeven. De Hoogleeraar Simons
keurt haar af in bewoordingen zoo sterk als in bevoegde
kringen gebruikelijk zijn. Ten onrechte, zegt hij, heeft de
rechtbank zich een bron van licht afgesloten, die beter ware
geopend geworden. (Paleis van Justitie van 1 5 Juli 11).
Deze vrouwen, namelijk, de huisgenooten van hare zonen en
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broeders. konden verklaren dat alle drie beklaagden, speciaal
Keimpe die met haar in dezelfde kamer sliep, van elf tot éen uur,
dien nacht in de gemeenschappelijke woning hadden doorgebracht. Een alibi, zegt Mr. Simons, is zeer dikwijls niet
anders dan door het hooren vàn familieleden aan te toonen.
» De quaestie van het alibi is alzoo volkomen onopgehelderd".
En de lezer zal zonder veel moeite zich den indruk kunnen
voorstellen van de menigte, welke het recht beter dan de
wet verstaat, toen zij later den Heer Graaf Schimmelpenninck in zijn requisitoir gebruik hoorde maken van het feit,
dat de beklaagden niet geslaagd waren in het bewijs van
hun alibi 1
Wij hebben nu te spreken over het verhoor van beklaagden
en getuigen. In welke stemming het publiek waartoe de
leden van de rechterlijke macht gerekend kunnen worden,
zich begaf ter zitting van de Leeuwarder Rechtbank op den
3den Juni 1896, kunnen wij eenigszins opmaken uit den aanhef van het verslag der Heerenveensche Courant van J. van
Hepkema geen arbeidersorgaan:
»Een half jaar is het geleden dat de stoute daad bedreven
werd, een inbraak z66 brutaal en vermetel, dat zij ons in
gedachten terugvoert naar de onveilige tijden van een honderd
jaar geleden. Vijf maanden reeds hebben de drie verdachten
in voorloopige hechtenis doorgebracht. Van den beginne af
waren er verschillende aanwijzingen voor hunne schuld, maar
moeielijk te vinden was het onwederlegbaar bewijs, dat zoowel
wettig als overtuigend geleverd moest worden. Te moeielijker
werd dit, daar de verdachten steeds zijn blijven volharden
bij een pertinente ontkentenis van alles wat hun wordt ten
laste gelegd.
»Justitie en politie gingen zoeken en speuren zonder ophouden, zij gingen verhooren en nog eens en bij herhaling
verhooren de getuigen, van wie zij zich overtuigd hielden, dat
ze er meer van moesten weten dan ze, om welke reden dan
ook, wilden loslaten. Van eigenlijke resultaten kwam het
groote publiek niets ter oore, hoewel van achteren gebleken
is, dat ze wel verkregen zijn, hoofdzakelijk door het beleid
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en de vasthoudendheid van den Leeuwarder kommissaris van
politie, de heer A. P. Heg.
A Zoo verstreek de eene maand na de andere en vrij algemeen werd reeds de veronderstelling uitgesproken : 't zal er
mee gaan als met de moordgeschiedenis te Rotterdam : bij
gebrek aan bewijzen zullen de drie verdachten wel op vrije
voeten gelaten worden en daarmee bloedt de zaak dood.
>Maar neen ; de justitie te Leeuwarden liet niet meer los
wat ze meende verkregen te hebben. De instructie der zaak
leidde tot een verwijzing naar de openbare terechtzitting,
en heden was het dan de groote dag."
Men hoort het. Brutale inbraak, schrikkelijke gedachte voor
ieder die iets te verliezen heeft, terugvoerende naar (voor
alle bezitters) onveilige tijden ; aanwijzingen, ondanks geheime instruktie en voor eenig verweer van de zijde der
verdachten, den redakteur gebleken ; -- bewijs bemoeilijkt
door de pertinente ontkenning van de impertinente Hogerhuizen ; ijverig en volhardend onderzoek, in 't bijzonder
gericht op de getuigen van het gebeurde die er meer van
moesten weten ; voor de justitie beschamende en alle voor
inbraak in aanmerking komenden verontrustende vrees, dat men
de dieven wel niet zal vinden ; scherpe toespeling op
honderdmaal gebleken onbekwaamheid van de politie, o. a. in
den kindermoord te Rotterdam ; kwalijk ingehouden afschuw
van de beklaagden, wier schuld niet meer betwijfeld wordt,
hoogstens wegens gebrek aan bewijs vrij te spreken ; -troost voor belanghebbend publiek en hulde aan rechterlijke
macht, die niet zoo dwaas is geweest los te laten wat zij
eenmaal vasthield. Een dokument, in een woord, dat niet
alleen op het proces dat wij hier behandelen, een helder
licht werpt, maar dat voor de studie van de hedendaagsche
instelling van het strafrecht van grooter waarde mag worden
genoemd, dan vele diepzinnige leerboeken van de professoren
A tot Z.
De eerste woorden welke de president tot Gatze Haitsma
richtte, kunnen moeilijk beschouwd worden als afkomstig van
een rechter die een geding heeft te leiden zijn veeleer de
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uiting van iemand die een vooruit bepaald doel wil bereiken. r )
Na den getuige te hebben gewezen op het gewicht van de
door hem afteleggen . verklaring, ontsloeg de president hem
van allen twijfel ten aanzien van de waarde, welke de justitie
thans nog hechten mocht aan zijn vroegere tegenstrijdige
mededeelingen : »wat in het voorloopig onderzoek gezegd
is, dat geldt niet meer ; alleen geldt wat ge nu zult verklaren."
Anders gezegd : vroeger hebt gij gezegd de inbrekers niet te
kunnen aanwijzen, dat gij ze niet hebt herkend, enz. ; later
zijt gij tot andere gedachten gekomen, gij hebt de verklaring
gegeven welke de justitie noodig had, en op grond waarvan
wij nu deze openbare terechtzitting kunnen houden ; uwe
vroegere beweringen laten wij rusten, wees gij zoo vriendelijk
dat ook te doen en te blijven bij uwe latere, de eenige die
wij hier kunnen gebruiken. En Gatze Haitsma, op die manier
gerustgesteld, heeft vervolgens de komedie waarvan hij tegelijk
de dupe was en de held, onberispelijk ten einde gebracht.
Op eene plaats was het noodig dat de voorzitter hem souffleerde, waarschijnlijk was hij anders uit zijn rol gevallen.
Gevraagd was of getuige de drie mannen ongeveer 75 meter
ver in het maanlicht had kunnen herkennen:
Haitsma. Nou, sekuur, dat gaat al wat min ; ik zag ze
natuurlijk van achteren.
President. Maar als men iemand van te voren reeds goed
kent, zooals gij de Hogerhuizen, dan kan men iemand gewoonlijk toch ook van achteren wel herkennen.
Haitsma. Nou, dan waren het de drie Hogerhuizen en dan
liep Wiebren, de witte man, in het midden.
In het systeem past, zoowel aan den voorzitter als aan
het Openbaar - Ministerie, eene bejegening van de beklaagden
als waren zij de hardnekkige leugenaars, die door hunne verstoktheid aan de vaderlijke justitie groote moeite geven. Men
kan op veel voorbereid zijn, en zijne verwachtingen van de
kieschheid welke rechterlijke ambtenaren tegenover lieden van het
slag van deze beklaagden plegen in acht te nemen, zeer weinig
i) Niet-stenografisch verslag bij Valk, samengesteld uit de plaatselijke bladen.
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hoog stellen, en nochthans verrast zijn door de mogelijkheid
dat niet alleen de Officier van Justitie, maar ook de voorzitter
van de Rechtbank bij deze gelegenheid hebben durven spreken
zooals het verslag bericht. Meer dan eenmaal is den beklaagden
toegevoegd dat ze logen, en op geen anderen grond dan dat
hunne antwoorden niet overeenkwamen met voor hen belastende
getuigenissen. Hier is, bij voorbeeld, een citaat van den voorzitter sprekende tot Wiebren Hogerhuis:
President. Het meisje, met wie gij vroeger zoo intiem zijt
geweest en die gij nu naar het leven hebt gestaan ; de man,
wiens gastvrijheid ge altijd genoten hebt, en die u steeds als
een vaderlijke vriend behandeld heeft en dien gij nu eveneens
naar het leven hebt gestaan, en de broeder van het meisje,
die ook een vriend van u was en tegen wien ge een moorddadig wapen hebt opgeheven, staan die hier als meineedigen?
Wiebren. Ja mijnheer.
President, Dat is kras. z)
Ook op de getuigen, boerenarbeiders en huns gelijken, kan
de indruk van een zoodanige behandeling niet twijfelachtig
zijn. Mocht bij Haitsma c. s. nog eenige onzekerheid hebben
bestaan bij het begin van de zitting na afloop zal men
sterker overtuigd zijn geweest dan ooit te voren.
De gezamenlijke getuigenissen noemt prof. Simons een
geheel van onwaarschijnlijkheden. Op deze getuigenissen zijn
de broeders Hogerhuis tot de bekende moordende gevangenisstraffen veroordeeld. De lezer heeft zich nu eenig denkbeeld kunnen vormen van de manier waarop eerst de verdenking, toen het bewijs uit de onvertrouwbare gegevens is
afgeleid.
Aan het hoofd dezes is gesproken over nadere aanwijzingen
door den Officier van Justitie bijeengebracht in zijne beschikking op de klacht wegens meineed, ingediend door de vrouwen Hogerhuis tegen Gatze Haitsma. Hoe zwak de justitie
zich gevoelt, blijkt uit het publiceeren van dit nieuwe matei) De lezer die het hier meegedeelde wil aangevuld zien, raadplege het geheele
verslag van de terechtzitting in beide instantiën in de genoemde brochure van
den heer Valk.
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riaal. De klacht was gericht tegen Haitsma, de Officier antwoordt met argumenten tegen de Hogerhuizen, klaarblijkelijk
zich bewust dat in overtuigende argumenten het op zijn
requisitoir gebouwde arrest niet uitmunt.
Intusschen kunnen wij ons de moeite besparen, strekking
zoowel als inhoud dezer nieuwe aanwijzigingen hier te bespreken. De autoriteit van Mr. Simons zal wel geen der lezers
ontkennen. Hij heeft in zijn artikel van het Paleis van justitie•
een en ander aan eene afdoende kritiek onderworpen. Het
tiental punten door Graaf Schimmelpenninck opgesteld, kunnen
wij veilig aan zijn oordeel overlaten. Wat Mr. Simons van
de bedoeling zegt, is geheel en al een bevestiging van de
hier voorgedragen meening over het werken der justitie. Wij
besluiten daarom met zijne woorden : »Dit gedeelte van het
betoog is inderdaad kenschetsend, want het treedt geheel
buiten het kader door den aard der beschikking aangegeven.
De vraag toch, of Haitsma de Hogerhuizen heeft herkend,
is onafhankelijk van de vraag of de schuld der Hogerhuizen
van elders zou kunnen worden aangetoond. De Hogerhuizen
kunnen schuldig zijn en toch zou Heitsma, verklarende hen
dien avond te hebben herkend, een meineed hebben kunnen
afgelegd en omgekeerd sluit hun onschuld Haitsma's schuld
niet in. De Officier betrad dus een terrein waarop hij zich
niet behoefde te begeven ... , hij heropende zelf het debat
over de schuld der Hogerhuizen, een debat dat in die richting z. i. door het arrest van het Hof afgesloten was".
XII.
DE BESCHULDIGING TEGEN PAULUS VAN DIJK C. S. HARE
BETEEKENIS IN DE ZAAK HOGERHUIS.

Om hun aanvankelijk stilzwijgen te verklaren, hebben
Haitsma c. s. zich beroepen op de kracht van het overtuigingsstuk door de inbrekers achtergelaten. i) Het is hier de
i) Tweemaandel. 7'j/dschr. afl. Juli 11., bi. 463.
8
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plaats over de inderdaad hoogst belangrijke beteekenis van
het lantaarntje nader te spreken. Het heeft niet alleen de
veroordeelden helpen rehabiliteeren, maar bovendien heeft
het geleid tot de ontdekking van de ware daders.
Dit laatste te behandelen met gelijke uitvoerigheid als hier
gewijd is aan de zaak Hogerhuis in engeren zin, is ondoenlijk.
Het is ook niet volkomen zoo noodzakelijk. De belangstellende lezer vindt het materiaal elders. Sedert het eerste deel
van dit artikel, is verschenen eene nieuwe brochure van den
onvermoeiden en scherpen onderzoeker M. Valk Lzn.: Kritiek
op de beschikking van den Officier van Justitie enz. (Rotterdam,
H. Masereeuw, Binnenrotte 50). Talrijke vergaderingen zijn
gehouden ; de verslagen gewoonlijk volledig in de provinciale
bladen, welke veel minder dan de groote liberale pers hare
aandacht in beslag laten nemen door berispelijke daden der
justitie. . . buiten Nederland. Enkele onafhankelijke kouranten
hebben openlijk partij gekozen tegen de justitie en op hare
beurt aangedrongen op gratie. Eindelijk heeft de hoogleeraar
B. Simons te Utrecht, wiens advies boven eenige malen is
geciteerd, van zijn kant de wenschelijkheid van gratie betoogd;
de beschikking, het arrest en de houding van de rechterlijke
macht in het algemeen in verscheidene opzichten misprijzende.
Voornamelijk op motieven aan het artikel van Mr. Simons
ontleend, heeft de redakteur van het weekblad De Kroniek
de beweging voor gratie ingeleid, aanvankelijk niet zonder
steun te vinden. De zaak der broeders Hogerhuis, in één
woord, is in de laatste weken algemeener bekend geworden.
De tweede reden waarom hier niet veel gezegd behoeft te
worden over de beschuldiging uitgebracht tegen Dijkstra,
Alberda en Van Dijk, is gelegen in het doel van deze opstellen. Fouten tegen de strekking van de wet, geschonden
door het vellen van een vonnis berustende op een samenstel
van onwaarschijnlijkheden, behooren, kunnen in ons systeem
bijna alleen door gratie worden goedgemaakt. Zooals in het
begin is gezegd, dient het betoog van deze fouten om de
noodzakelijkheid van gratie bij de lezers ingang te doen
vinden. In de eerste plaats diende ons derhalve de kritiek
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van het arrest, van de getuigenverklaringen welke tot het
arrest hadden geleid, van het onderzoek en de openbare
behandeling ; eindelijk van de nieuwe aanwijzingen in de
beschikking. Het voorwerp van kritiek in deze andere zaak
is wederom de houding van de justitie. Zij heeft geweigerd
de door velen uitgesproken beschuldiging tegen de genoemde
drie personen in het openbaar te behandelen. De betrokken
ambtenaren hebben, gedurende en vooral na . afloop van het
proces Hogerhuis, tal van min of meer belangrijke schriftelijke en mondelinge mededeelingen ontvangen. Rechtsingang
tegen Van Dijk c.s. is evenwel niet verleend. De mogelijkheid, dus, werd afgesneden om het verzamelde materiaal
in een geregeld geding aan te wenden, om de getuigen
onder eede te doen spreken. De mogelijkheid, bovendien, om
te komen tot een herziening van het arrest tegen de Hogerhuizen. i) Hebben wij in het proces dat gehouden is, moeten
afkeuren het gebruik van waardelooze verklaringen om te
veroordeelen ; in het geding dat niet verder kwam dan eene
instruktie, waarvan men moet aannemen dat ze alleen voor
de leus is gevoerd, waren naar onze meening zeer ernstige
gegevens welke direkt of indirekt, langs den weg van revisie
of gratie, hadden moeten voeren tot vrijlating.
Het feit van de niet-vervolging behoeven wij enkel te konstateeren ; zonder dat het noodig is ons op te houden bij de pogingen
in het werk gesteld om de justitie tot vervolgen te bewegen.
Aan den anderen kant is het evenmin noodig, omstandig melding te maken van de wijze waarop de nieuwe beschuldiging
allengs publiek is geworden. Wij kunnen volstaan met eenige
mededeelingen uit het op dit oogenblik beschikbare materiaal.
Ten bate van de broeders Hogerhuis schreven wij een
pleidooi, geen vonnis ; zoover het aan leeken geoorloofd mag
zijn zich van technische termen te bedienen, wijzen wij ten
laste van Van Dijk c.s. evenmin een arrest, maar houden een
i) Toen het bleek dat het niet tot een proces zou komen tegen Van Dijk c.s.
heeft Mr. Troelstra (namens de moeder en zuster) klacht wegens meineed ingediend tegen den hoofdgetuige ten laste van de Hogerhuizen. Rechtsingang zou
eveneens tot revisie hebben kunnen leiden. (Zie Twm. T., Afl. Juli, bl. 4,qo).
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requisitoir. Het requisitoir berust op onze persoonlijke waardeering van de bekend geworden gegevens. De Hogerhuizen
zijn onschuldig beteekende in onzen mond niet, dat wij
het volstrekt-objektieve bewijs van hunne onschuld meenden
te bezitten. Het beteekende, er zijn geen vertrouwbare bewijzen van hun schuld. Paulus van Dijk c.s. zijn schuldig wil
zeggen dat, ware aan schrijver dezes de verplichting opgelegd
uitspraak uit te doen over schuld of onschuld in het bestaande
systeem van recht, hij geen vrijheid zou vinden hen onschuldig te noemen. En eindelijk ; evenmin als men van de lezers
verlangde dat zij verder zouden gaan dan sterken twijfel aan
de juistheid van het vonnis dat geveld is over de eersten,
wordt nu begeerd dat zij meer zullen doen dan de noodzakelijkheid inzien van den rechtsingang, welke tegen de laatsten
niet is verleend.
Eerst zeer laat is de justitie op het spoor gekomen van
de herkomst van het veel genoemde lantarentje. Het was
haar niet gelukt wij zagen dat het waarlijk niet aan moeite
heeft ontbroken het bezit aan de Hogerhuizen op te dringen.
Tusschen het pleidooi en de uitspraak van het Hof, 5 Augustus '96, heeft op i Augustus een rijksveldwachter het lantarentje vertoond aan vrouw Stienstra, kasteleines van een
arbeiderslokaal, het Volksgebouw te Harlingen, wier adres in
een anoniem schrijven aan de justitie was opgegeven. Vrouw
Stienstra had te voren haar man, Tjeerd ' Stienstra, over het
lantarentje hooren spreken ; en haar was. gezegd dat, indien
vanwege de politie er naar mocht worden geïnformeerd, zij
niet moest laten blijken het te herkennen als uit hunne woning
afkomstig. Intusschen was Tjeerd Stienstra in Maart T 896
naar Amerika gegaan, en eerst na zijn vertrek heeft zijn
vrouw aanleiding gehad om op het voorgevallene met het
lantarentje terug te komen. Gehandeld is er niet dan na de
veroordeeling van de Hogerhuizen. Het bezoek van de politie
in verband gebracht met dit vonnis, deed vrouw Stienstra
begrijpen dat de waarschuwing van haar echtgenoot in het
belang van de waarheid evenmin geheim gehouden als door
haar opgevolgd mocht worden. Bekenden van haar en van
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Stienstra waren al vroeger door haar geraadpleegd, nu sprak
zij openlijk haar vermoeden uit en schreef ook aan den minister. Dit laatste nadat zij van de manier waarop zij aan het
parket van den Officier van Justitie te Leenwarden was ontvangen, niet den indruk had gekregen dat van hare mededeeling
ernstig gebruik zou worden gemaakt. Haar uitgangspunt was
dat haar man benevens zijn broeder Klaas Stienstra en de
vrachtrijder Paulus van Dijk, die kort na de inbraak met
elkander in het Volksgebouw hadden overlegd -- terwijl na
het eerste bezoek van Klaas Stienstra, Tjeerd over het lantarentje had gesproken direkt of indirekt bij de zaak
moesten betrokken zijn.
--

XIII.
OVERZICHT VAN EENIG MATERIAAL TEN LASTE VAN
PAULUS VAN DIJK C. S.

Hetzij ten gevolge van de dringende verzoeken zijner
vrouw, hetzij uit eigen beweging, Tjeerd Stienstra ging na
eenigen tijd er toe over, van zijn kant te publiceeren wat
hem bekend was.
Wij vermelden hier met weglating van alle bijzonderheden
den korten inhoud van zijn voor een notaris in zijne woonplaats Paterson bij New-York verleden en beëedigde akte,
welke verklaring in dezer voege op raad van den Hollandschen konsul-generaal opgemaakt, aan de justitie is gezonden.

Paterson, 24 October 1896.
Onder de personen die mij dikwijls kwamen bezoeken op het
bureau van mijn weekblad Het Morgenrood aan het Schavernek te
Leeuwarden, behoorde mijn voormalige dorpsgenoot Paulus van Dijk.
Eens vroeg en kreeg hij een hem bekend lantarentje van mij in
bruikleen. (Volgt een uitvoerige beschrijving en opgave van een
aantal personen, die in staat zijn te getuigen dat dit „werkelijk buitengewone lantarentje" in bezit geweest is van den deklarant).
Dit lantarentje is gevonden in de woning van Haitsma na de
inbraak.
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Eenige dagen na deze gebeurtenis kwamen mijn broeder Klaas
en Paulus van Dijk mij bezoeken in Harlingen. Van Dijk vertelde
mij dat het lanTarentj e weggeraakt was -- en hoe. Hij noemde als
de beide andere inbrekers, Dijkstra en Alberda. Ik beloofde hem
te zwijgen zoolang mij naar de waarheid niet voor de rechtbank
werd gevraagd. Waarschijnlijk heeft mijn vrouw ons gesprek gehoord.
Later heeft Paulus van Dijk zich tegenover mij sterk gemaakt het
alibi van alle drie de daders te kunnen bewijzen. Hij zeide,- Wij
waren te koffiedrinken bijeen en onze vrouwen zouden verklaren dat
wij nooit de deur uit zijn geweest." Bij wien of die samenkomst
heeft plaats gehad, herinner ik mij niet juist, maar ik meen, bij
Paulus van Dijk, en tevens meen ik dat hij zei dat de vrouwen (n.l.
de vrouw van Allard Dijkstra en de moeder van Alberda) op die
koffiedrinkerij waren. Dit punt is m. i. te belangrijk dan dat ik het
niet zou aantoonen.
(Het stuk eindigt met de verwachting dat de waarheid zal zegevieren, in welke overtuiging de schrijver zich het leed zal getroosten
dat zijn optreden hem mag veroorzaken ; het verheugt hem in de
gelegenheid te zijn aan de moeder van de broeders Hogerhuis hare
drie zonen te helpen teruggeven).

Van Klaas Stienstra, de broeder van Tjeerd, is afkomstig
de volgende verklaring, hier eveneens verkort meêgedeeld,
door den heer Z. Middelkoop, ontvanger te Leeuwarden, den
Minister van Justitie persoonlijk overhandigd. Zij is gedateerd
12 Februari 1897:
-- Ik ondergeteekende, Klaas Stienstra, oud 26 jaar, van beroep
kleermaker, te Beetgum, wil het onderstaande met een eed bevestigen.
Sybert Alberda, wonende met zijn moeder, was in den nazomer
van 1895 zonder werk, en liet zich, evenals zijn vriend Paulus van
Dijk, meermalen ontvallen dat hij eerder zou stelen dan bedelen.
Bij Van Dijk heeft onderget. het lantarentje gezien, van Tjeerd
Stienstra afkomstig. Er is over gesproken dat wegens de gemakkelijke
verplaatsbaarheid van het licht, het lantarentje zeer bruikbaar zou
zijn bij diefstal.
Na de inbraak te Britsum kwam Paulus van Dijk des morgens om
boodschappen te vragen. „Hij vertelde mij dat hij, Sybert Alberda en
Allard Dijkstra met zijn drieën hebben ingebroken bij ouden Gatze.
Maar die bliksemsche lantaren is er gebleven, zei hij. Maar niemand
heeft ons gezien, 't is niets." Aan de moeder van onderget. heeft
even later P. v. D. hetzelfde gezegd. Vervolgens, nadat P. v. D.
was vertrokken, kwam Sybout Alberda met een gelijk verhaal. Zijn
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hand was gewond. — Onmiddellijk begon het onderzoek van de
justitie. „Niemand had oog voor deze drie mannen. Triomfeerend
riepen zij vaak tegen ons : ze krijgen ons nooit, als jelui het niet
uitbrengt."
„Ook Allard Dijkstra heeft mij en moeder heel spoedig de zaak
verteld."
Onderget. heeft korten tijd daarna met zijn broeder Tjeerd te
Harlingen het gebeurde besproken. Ook heeft Van Dijk in tegenwoordigheid van onderget. aan Tjeerd Stienstra het verhaal gedaan
van de inbraak.
Wederom eenigen tijd later heeft onderg. van Eeltje Ringia vernomen, evenals v. D. vrachtrijder op Leeuwarden, dat hij met de
zaak bekend was. De drie daders hebben hem ieder afzonderlijk in
vertrouwen genomen, v. D. reeds den volgenden dag. Jacob Spoelstra,
van Bolsward, is door v. D. ingelicht.
Aangespoord door onderget. na de veroordeeling van de Hogerhuizen, zich als den waren dader bij het gerecht bekend te maken,
wierp Van Dijk de schuld op Haitsma c. s. die valsch hadden
getuigd. Door Eeltje Ringia gewaarschuwd dat v. D. mededeelingen
aan de politie op onderget. en zijn moeder zou wreken, heeft onderget.
gezwegen, zoowel tegenover een inspekteur uit Leeuwarden als tegenover den Officier van Justitie. Onderget. vraagt verschooning voor
zijn zwakheid, die hij nu heeft overwonnen, ziende dat het zijn
plicht is te spreken.

Er volgden nadere mededeelingen in plaatselijke kouranten,
verdere brieven aan den minister, én van K. Stienstra én
van vrouw Stienstra, geb. Kijlstra. Deze en andere personen
uit den omtrek werden gehoord, allen meenden dat een herziening van het arrest tegen de broeders Hogerhuis op grond
van deze verklaringen niet zou kunnen uitblijven. Maar tot
verbazing en ergernis van allen die het geval kenden, ontving vrouw Stienstra eene beschikking van den minister,
gedagteekend 25 Juni 1897, van dezen inhoud:
De Minister van Justitie,
Gezien het adres van G. Kijlstra te Harlingen, waarbij
adressante beweert, dat de drie gebr. Hogerhuis terzake van
de in den nacht van 5 op 6 December onder Britsum gepleegde inbraak onschuldig zouden zijn veroordeeld en onder
bijvoeging van eenige gegevens, die tot ontdekking der ware
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schuldigen zouden kunnen leiden, de medewerking der regeering inroept ter verkrijging van recht voor de onschuldig
veroordeelden.
Gelet op de ingewonnen ambtsberichten,
Geeft adressante te kennen:
dat in bedoelde zaak opnieuw een nauwkeurig en omvangrijk onderzoek is ingesteld, doch dat daaruit geenszins
van de onschuld der veroordeelden is gebleken, en evenmin
voldoende gronden zijn verkregen om anderen ter zake van
dezelfde feiten te vervolgen.
Weshalve geen termen zijn om aan haar verzoek te voldoen.
(w. g.) VAN DER KAAY.

Aan de verklaringen van de broeders Stienstra is vooral
door de bemoeiingen van Mr. Troelstra eene hoeveelheid
belangrijk bewijsmateriaal toegevoegd ; verklaringen van
personen die eveneens kunnen getuigen uit den mond van
een of meer der daders de buitenrechtelijke bekentenis te
hebben gehoord, of wel in staat zijn aanwijzigingen te doen
te hunnen laste. »Er zijn thans," zeide Troelstra bij- het
toelichten van zijne interpellatie in de Tweede Kamer op 7
December i 897, 1) »er zijn minstens 20 getuigen — ik heb
de namen hier voor mij liggen en ben bereid ze aan den
Minister te geven --- die het juridieke bewijs kunnen leveren,
volgens wier verklaringen het juridiek vaststaat, wettig en
overtuigend, dat de inbraak van 5 December 1895 niet geschied is door de drie gebroeders Hogerhuis maar door niemand anders dan de drie nieuw aangewezen daders ; Allard
Dijkstra, Sijbout Alberda en Paulus van Dijk."
Intusschen heeft niets de regeering of het openbaar ministerie
te Leeuwarden kunnen bewegen het geding aanhangig te
maken, dat alleen in staat zou zijn geweest de zaak van de
nieuwe beschuldiging in het volle licht te plaatsen ; — door
partij te stellen tegenover partij, de getuigen onder de veri) Tweemaandel. T dschr., afl. Juli 1.1., bl. 441.
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antwoordelijkheid te brengen van den eed i), hunne verklaringen aan de proef te onderwerpen van het debat.
De regeering, trouwens, tot welke de minister behoorde
van wien de hierboven medegedeelde beschikking is uitgegaan,
de regeering heeft zich over de zaak niet moeilijk gemaakt
en zich geheel laten leiden door hare plaatselijke ambtenaren.
Dit is met volkomen zekerheid te bewijzen uit een brief van
den zelfden Heer van der Kaaij aan de redaktie van het
Volksdagblad te Amsterdam, te vinden in het nummer van
3 Augustus 1.1. De oud-minister verklaart zich in dezen brief
»tot oordeelen onbevoegd ;" en wel omdat »alleen hij die
niet alleen alle stukken gelezen maar ook de beklaagden en
alle getuigen in het geding naast en tegenover elkander zelf
gehoord en gezien heeft, in staat kan geacht worden zich omtrent schuld of onschuld eene gevestigde overtuiging te vormen." Wij hebben, derhalve, hier het ongetwijfeld voor velen
verrassend bewijs, dat het hoofd van het departement van
Justitie in een zoodanig gewichtige zaak, welke het levensgeluk
van een halfdozijn menschen betrof, een beslissing genomen
heeft die niet berustte op een eigen meening. Nog wel een
beslissing, die, wijl zij kennis gaf van het buiten vervolging
laten van de drie aangewezen daders, hem-zelven en allen
anderen die de waarheid wenschen te weten of ambtshalve
de waarheid behoorden te willen weten, de gelegenheid ontnam zich een voldoend gemotiveerde eigen meening, naar
zijn eisch, te vormen.
»De beklaagden en alle getuigen in het geding naast en
tegenover elkander" dat was het eerste doel van de
geheele beweging --- om te bereiken het einddoel: de be-

i) Bij gebrek aan betere argumenten heeft de minister Cort van der Linden,
(zitting v. 14 Juni) den luister van zijn gemakkelijken parlementairen triomf verhoogd, door een poging om den draak te steken met den eerbied voor den eed
bij de sociaaldemokraten. Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat wij
inderdaad zeer weinig gevoelen voor de burgerlijk-antitheologische oppositie tegen
het zweren bij God Almachtig; -- aan den anderen kant erkennende de onmisbaarheid in het bestaande systeem van een bindend formulier, als waarborg voor
den rechter om zich te verlaten op getuigenissen onder dit verband afgelegd; en
tevens de noodzakelijkheid dat deze waarborg geplaatst worde onder de eenige
bescherming welke de rechter zich kan verschaffen : de bedreiging met straf.
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vrijding van de onschuldig veroordeelden. Daartoe was noodig,
niet maar een geheime, aan kontrole en kritiek zoo goed
als geheel ontsnappende instruktie, geleid door dezelfde menschen die de hand hadden gehad in de veroordeeling van
de Hogerhuizen, maar het publiek proces.
Voor ons, zeiden wij, staat zoo vast als de onschuld van
laatstgenoemden, de schuld van Paulus van Dijk c. s. De
motieven van uitvoerige en elkander aanvullende, door omstandigheden van buiten versterkte verklaringen, meenen wij,
zijn onverdacht. Er is geen reden waarom de Stienstra's en
zoo vele anderen ten laste van P. v. Dijk c. s. en ten bate
van de Hogerhuizen, hebben gesproken anders dan uit hunne
woorden wordt verstaan. Er is zeer weinig waarschijnlijkheid
dat zij, de een min, de andere meer breedvoerige relazen
van de inbraak zouden hebben verzonnen als van de daders
afkomstig. En nog minder aannemelijk is, dat deze drie
mannen, zoo afzonderlijk als te zamen, aan een vrij groot
getal vrienden en kennissen, aan sommigen onmiddellijk na
het gebeurde, hun aandeel zouden hebben bekend aan een
misdrijf, dat zij niet hadden begaan.
Intusschen, zelfs zij die als de schrijver van dit artikel,
het behoud van de grondslagen van onze maatschappelijke
inrichting beschouwen als strijdig met het algemeen belang,
en daarom niet door eene alle overige bedenkingen verdringende zorg voor de rechtszekerheid in onze maatschappij
worden verblind ; zelfs zij kunnen misschien nog twijfelen
aan de schuld van de lieden, die eene in het oog loopende
bescherming ontvingen van de justitie. Mogelijk is, zelfs
voor hen, het vinden van het door de inbrekers achtergelaten
overtuigingsstuk, geene aanwijzing, welke, bij al het andere
gevoegd, hun voldoende schijnt. Maar hiervan houden wij
ons zeker, dat geen van hen zal kunnen goedvinden of willen
verdedigen, dat dit verzamelde en hier maar bij uittreksel
meegedeelde of enkel aangeduide materiaal, niet den weg
heeft gevonden naar de openbare terechtzitting, en altezamen
geraakt is in de prullenmand van den Heer Graaf Schimmelpenninck. Na hem, het is waar, te hebben gediend tot
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samenstelling van zijne logisch waardelooze en onedelmoedige
beschikking, t) welke zelve beter daarin eene plaats had
gekregen.
XIV.

GRATIE.
Een verzoek om gratie, zooals vele lezers zullen weten, is
thans ingediend. Sommigen meenen, dat tot de gestraften
die bij de inhuldiging van de jonge koningin, naar oude monarchale traditie, geheele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen,
de broeders Hogerhuis zullen zijn.
Dit is zeker de regeering heeft het in hare hand om
den dag der troonsbestijging voor eene minderheid, welke zonder
haren smaak geweld aan te doen, hare beginselen te schenden
en hare idealen te verloochenen, het feest niet kan vieren,
evenwel te maken tot een heuglijken en zeldzamen dag.
Want die van deze minderheid meenen, dat in den strijd
om groote en kleine dingen welke nu onze maatschappelijke samenleving is, de huldiging van de majesteit des Rechts
een zeldzamer en heugelijker feit nog is dan de kroning van
een koningskind. i) Kortheidshalve blijft de weerlegging van dit stuk zoover het handelt over
P. v. Dijk c. s., hier achterwege. Men zie overigens de brochure Talk.

DE HEILIGE TOCHT
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ARY PRINS.

II.
De ridder nu in ruimte kwam, waardat voorheen nog nooit
geweest ; daar licht in donker-mist van dikke kerke-kaarsen,
die hoog op brons-met-draken-pooten, dat op een ebben
tafel stond. In het glimme-hout, dat vlammen droeg, het
wit van was, dat was ontwijd sloeg bleeke spiegeling met
gulden schijn om pitten, die slinger-wolkten zwart naar het
bevend duister boven.
Als sterren laag in nevel-nacht de weeke lichten stonden
stil in duisternis zoo leeg van leven, dat de stilte zelfs niet
zacht bewoog als was geweef van webbe-spinnen.
Dood-leven het branden op de tafel, waarom was leegheid
heen, en die, door het roerloos staan in licht alleen, den
man te leven scheen. Hem was als waarde dood om leven,
dat zelf geen leven was. Hij zag nu meer dan donker
dwalen ; het vreeze-bloed hard klopte in het hart, vrees
brokte in de keel en maakte licht het hoofd, waarop de angstin-parelen.
Alsof in waas, om hoog gestegen, een lichten-dans was om
hem heen, die vreemde vormen nam.
Hij wilde wijken, maar stond stil. In beven, niet voor
menschen, een hand tot kruisen op de borst, maar toen als
luifels voor zijn oogen de nacht rondom hem stond als
zwarten wal op zwarten grond.
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De ridder had geen vreeze meer; trotsch leven in hem
weer terug. Hij zag wat niet te zien in licht, dat niet voor
oogen was.

Rijden zelf in een stad, die ingenomen, en zou geplunderd
worden.
Schok-zitten hoog te paard, dat stapte zwaar door rammelend ijzer, zwart om het lijf gehangen, waarover starrelen
goud, dat in de hoze was, floers-zwevend bleekelijk in den
nacht, als duistere damp uit grond gestegen.
In het avond-licht, dat glipte neêr van schoonen hemelzonder-kleur door het donker grillen-snijden der tot elkaar
gebogen daken, zijn knechten stuwden om hem voort in de
uitgeholde straat, en de stappen dreunden op als ging een
zware last voorbij langs 't donkere hout der huizen, die
waren doode-dicht en leunden onder licht ver-over het
leven heen.
Het groen op het lijf der knapen was als van blaaren in
den nacht, het mouwenrood scheen donkerder dan diep-verzonken bloed, maar een enkele arm uit duisternis geheven,
door laatste helderheid was als in vurigen gloed.
Het ingesloten licht, dat helder ging verdwijnen, bracht
ijlheid in de speren in schuinte hoog tot verre weg ; zij
schenen niet van hout, dat zwaar gedragen werd. Daar onder
bolle-deinden kappen, die bleekten uit door het licht, om
donkere schaduw-koppen, waarin de oogen valelijk lichtten,
en zagen tot hem op in zeer gehoorzaam zijn.
Maar lichten ook zijn zwaard, dat in één hand was lang
gestrekt, hoog over hoofden heen, waarop zwart dansten
pluimen door het zware marsch-geloop en blinken het
blad, als door de maan beschenen, waarop hij donker zag,
dat in de rillen liep. De ridder nam het dwars in beide
handen toen damp van bloed steeg op, die warmde zijn
gelaat.
Hij zag door rooien schemer, die als een waze om zijn
hoofd, en strijd bracht voor zijn oogen, die zagen wild met
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trots. Harte-kloppen door wreed verlangen. Hij hoorde zijne
tanden knarsen.
Door eigen kracht de ridder met zijn paard geheven ; zijn
zwaard in heftig dalen bij het dansen op den rug.
Het volk week angstig uit, met schrik in het omme-zien
naar boven, de lijven krom vooruit als wachtten ruggen
slagen, en handen schutten een gelaat, dat hoeven komen zag.
Met één sprong de ridder-nog-te-paard, was uit de straten
en hij te voet stond op een plein.
Brand-bruischen om hem heen van stukken hout in teer
gestoken, door knapen hoog gehouden, die stonden om hem
heen in wijde balken-hemden van rood met wit doorschoten.
Vlammen lekten in de lucht en zwierden over hoofden, de
trekken stroef in vleesch, dat bruinde rood door vuur, en
waar-om het haar als een kaproen, die over de ooren lag:
De rook in slangen tot één zuil, die recht naar boven ging.
En voor den ridder door knielen laag een man in lang
grauw boetekleed. Zijn schedel glom in schijn in krans van
witte haren ; vergeeld zijn lange baard, uit pergament gegroeid,
als op de aarde stond, en daarvoor beefde op zijn handen
een sleutel met veel baardversier, die gulde dof van goud,
en op een kussen lag met kwastwerk aan de hoeken.
Vrees was in het krommen van den rug, die was reeds
krom door jaren, en dood-dof zijne oude oogen, die haarloos
diep in rimpels lagen, en zagen smartelijk neêr met onderkijk naar boven.
De ridder voelde het zwaard-in-gloed, dat in zijn hand
bewoog, en sloeg een schaduw op den man, die trilde over
het hoofd, en op den lichte-grond in dunheid ver verdween.
Stil was zijn hart in koud verachten voor het beven van
dit oude leven. Hem scheen te nemen dit niet waard, maar
bloed -lust zwijmelen in het hoofd. Zijn oogen puilden door
verlangen, hij zag een warreling der dingen, en vreesde mis
te slaan.
Ruk-snel de hand met scherpen schijn-van-bloed sloeg
hoog. —
Nauw viel het lijf in kalme buiging, en sloeg met handen
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naar de voeten, die dekten zacht het vochtig kussen, of hoog
de fakkels zwaaiden, en regen was van vonken, alsof een
hemelvuur kwam uit den donkeren nacht.
Helle schijn als vurig bliksem-licht, dat snijdt op eens door
onweer-lucht, sloeg tegen huizen op van zwaren boven-bouw,
die hange-stonden in het rond, en roerelooze steen strak
scheen te leven met gloed in donker van de gaten.
Een rosse toren door den nacht schoot eensklaps naar de
sterren op, en hoog het kruis aan het vlammen, dat aan
den hemel scheen te hangen.
Er was een even-helderheid, zoo diep-in-rood, alsof de dag
slechts hulsel was, en het vuur de naaktheid toonde. Opschrikten gevels naast elkaar ; die zwart van hout gloed
spiegelden door vlammen ; in gelen steen het vuur een blonde
goudheid bracht ; een huis met rood bestreken werd somber
karmozijn, en scheen terug te wijken bij grauwend wit, dat
praalde uit in schel hel-blank gebouw, alsof van marmersteen door vurige avond-zon beschenen. En boven alles
heen vreemd schrikten op de daken uit donker-blauwen
nacht ; grille-punten kwamen uit als bogen zij voor het licht,
en zagen op de vlammen nêer.
Doch fakkels doofden uit. De toren werd een schim, het
kruis-in-schijn scheen los en bleekte weg voor donker. Om
daken kwam wêer nacht, en woeste schemer op het plein
als gleed door storm-wolken heen zwak schijnsel van een
rooie maan. De huizen wêer verzonken, door gloed slechts
aangeduid, en op den grauwen grond, waarin de nacht bracht
holten, lag donker het lijk ter nêer, waarvan de mannen
gingen weg met sluip-beweeg van zwakke schaduw.
Zij schreeuwden allen luid, en de ridder was alleen.

(Wordt vervolgd).
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Een psychologische studie van bigeloof
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Aan Albert . Guequier.
En . hier, zei Velghe, zijn buurman even bij de mouw
van zijn blauwen kiel stilhoudend, »hier kunt ge nog, als laatste
toevlucht, aan den duivel uwe ziel verkoopen."
Verwilderd keek Van Alleijnes op, zijn leege botermand
tegen de linkerheup.
Zij voerden, onder het loopen van de markt naar 't station,
't gewoon gesprek der boeren over den slechten tijd : de
een, boer Velghe, met de meer objectieve, soms spottendcritiseerende redeneering van een die er nog warmpjes genoeg in zit om een beetje tegenspoed te kunnen tarten, de
andere, boer Van Alleijnes, met al den angst en al de zware
drukking van den minderen man, voor wien de toekomst
elken dag ellendiger en hopeloozer wordt.
Zij stonden voor een laag, somber gebouw, in de kromming van een viezig straatje : niets dan . een vuilgroen deurtje
en een vermolmd vensterraam met kleine ruitjes, in een ruigzwarten muur, waarop een houten bord hing : verboden aan
te plakken. Verder, aan beide kanten van het bochtig steegje,
waren nog andere ouderwetsche, maar veel grootere, zwarte
gebouwen ; hoog in de lucht, als het ware log drukkend op
alles wat er onder was, rees de kolossale, vierkante toren
van de hoofdkerk. De buurt leek akelig, als een oord van
verdoemenis en dood.
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--- 01 fluisterde Van Alleijnes, met een uitdrukking van
schrik in zijn licht-blauwe oogen, »is dat hier misschien het
vrijmetselaarshol?"
-- Juist, antwoordde Veighe, in wiens grijze oogen een
leuk vlammetje van spotternij schitterde. » Ik ken er meer
dan één, die hier in nood zijn toevlucht heeft gezocht. Ge
zoudt verbaasd zijn als ge wist hoeveel zielen ze daar al
gekocht hebben 1"
Zonder den glimlach op te merken welken de boer in zijn
gespikkelden stekelbaard verborg, bleef Van Alleijnes, een
oogenblik als aan den grond genageld staan, met half open
mond en angstige oogen op het somber gebouw starend. Toen
staarde hij ook naar de omgevende sombere huizen en den
reusachtigen kerktoren, en schuw week hij wat op zij, met
holle, doffe stem aan Velghe vragend:
Zielen 1 ... maar wat kunnen ze daar wel mee doen?
Ja, wie zal dat zeggen 1 antwoordde zijn spotziek gezel.
» Dat is » het kwaad" niet waar ? de booze geest des duivels,
die altijd op de menschen loert."
Van Alleijnes voelde zich niet op zijn gemak. Hij geloofde
aan den duivel en aan »'t kwaad" dat altijd stookt, maar hij
begreep niet, hij had nooit kunnen begrijpen welk voordeel
of genot de duivel vinden kon in het veroveren en tot verderf leiden van brave menschenzielen. Die zielen leden
vreeselijk, dat wist hij ; die zielen, eenmaal aan den duivel
overgeleverd, werden eeuwigdurend gefolterd in de vlammen
der Hel ; maar wat vermaak toch kon de duivel daarin vinden ? Wat hadden ze hem toch misdaan, die goede zielen?
Waarom hield hij zich niet tevreden met de booze zielen,
zooals er ruim genoeg waren op aarde?
Een uitdrukking van toenemende schuwheid kwam op zijn
beenderig, door de zon effen-geel gebrand gezicht, waarin de
wijde, diep onder bleeke wenkbrauwen verborgen oogen,
schitterden als blauwe bloemen in blond koren ; en nogmaals
starend op de ruige groene deur in den ruigzwarten, lagen
muur, vroeg hij benauwd-ontroerd aan Velghe :
-- En hoeveel geven ze zoo wel voor een ziel?
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Met moeite verborg de spotter weer een glimlach in zijn
stekeligen. baard.
Ja, ziet ge, antwoordde hij, zijn lichtgeloovigen buurman
even schalks aankijkend, »dat hangt er heelemaal van af, wie
of ze voor hebben. De eene ziel is meer waard dan de
andere. Uw ziel, bij voorbeeld, zou minder, aanzienlijk veel
minder waard zijn dan de ziel van onzen baron. Dat begrijpt
ge, niet waar?"
Hij kon een lachje niet bedwingen, hij lachte heel even,
de hand voor zijn mond, met eene leuke flikkering in
de oogen. Maar dadelijk weer gemaakt ernstig in zijn
spotternij:
Ziet ge wel, voer hij voort, alle zaken gaan zoo slecht
heden ten dage, dat ook daarin veel verzwakking is gekomen.
Een ziel is nu stellig heel wat minder waard dan een jaar
of tien geleden. Nochtans, voor een ziel als bij voorbeeld
de uwe, zou men nog wel, denk ik, een paar honderd franken,
en, wie weet ? misschien ook meer kunnen krijgen.
Van Alleijnes sidderde. Twee honderd frank 1 Juist wat
hij te kort kwam om dit jaar zijne pacht te betalen 1 De
ellende, de geforceerde verhuizing en zijn ondergang, indien
hij, binnen de twee maanden, deze som niet bij elkaar kon
brengen ; een laatste hoop nog, en wellicht zijn redding, zijn
geluk, indien hij ze bezat!
— Kom, komaan, laten wij verder gaan, sprak hij, met
bevend-en-stokkende stem, in eens tot het diepste zijns wezens
ontroerd.

Dat duurde nu al zes of zeven jaar, dat hij haast niets
meer had dan tegenspoed. Alles wat hij vroeger, ten prijze
van zóóveel zwoegen en ontberingen, op zijn hoevetje vergaard
had, was zoo langzamerhand, ondanks al zijn moed, en zorg,
en inspanning weer verloren gegaan, elk jaar een beetje,
zonder eigenlijk één groote, ruwe stoot, maar zoo treuriglangzaam-weg, in alledaagsche verliesjes en kleine rampjes,
alsof een onoverwinbare vloek op hem drukte. Alles wat
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-hij, ondernam liep den . verkeerden kant uit, alles wat voor anderen goed was viel hèm tegen. Dit jaar vooral had hem
den genadeslag toegebracht : zijn vlas verhageld, zijn graanoogst
grootendeels mislukt, de mooiste zijner twee melkkoeien aan
veeplaag gestorven. Hij bezat niets meer, minder dan niets;
hij had schuld. Zijn pacht, sinds Kerstdag vervallen, was nog
maar half betaald, en het was hem onmogelijk de andere helft,
waarvoor zijn eigenaar hem tot Mei verlenging had gegeven,
te voldoen. De twee maanden, die hij nog voor zich had,
konden tot niets baten ; integendeel : over twee maanden zou
hij nog armer zijn dan nu. Over twee maanden zou zijn
eigenaar hem doen verhuizen, zijn huisraad en inboel door
een deurwaarder doen verkoopen, en hemzelf, met vrouw en
dochter, „op den dompel" jagen.

Twee honderd frank 1 Juist twee honderd frank kwam hij nog te
kort. Als hij twee honderd frank bezat zou hij de laatste helft van
zijn pacht kunnen betalen, en nog een jaar op zijn hoevetje
mogen blijven. Wie weet of dan de kans niet keeren zou;
of hij dan niet weer tot welstand zou komen ? En onophoudend, dag en nacht, was hij aan 't denken hoe of hij toch
die som verkrijgen kon. Maar vruchteloos ; hij kende niemand
die hem helpen zou. Alleen Velghe, zijn welgestelde buurman,
zou het zeker kunnen doen, als hij maar wilde ; en wel tienmaal, wel vijftig maal was hij naar hem toe gegaan, met het
vast besluit het hem te vragen ; maar zoodra hij in de tegenwoordigheid was van den sluwen boer, wiens spottende blik
tot in het diepste zijns gemoeds scheen door te dringen en
er zijn geheim te peilen, kwam er over hem een grenzenlooze
schuchterheid en trok hij zich bevend terug, plotseling voelend
dat hij nog eerder sterven zou, dan zijn voornemen uit te
voeren. Die man, hij voelde. 't instinctmatig , wist
alles van hem af; die man las in zijn hart als in een open
boek ; en telkens als hij hem zag, dacht hij opnieuw aan dat
akelig somber gebouw der vrijmetselaars in 't viezig straatje,
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en hoorde hij hem nog de woorden zeggen welke hem zoo
vreeselijk ontsteld hadden:
Hier kunt ge nog, als laatste toevlucht, aan den duivel
uwe ziel verkoopen.

Zijn ziel verkoopen 1 ..... .
Hoe was dat toch ? Hoe ging dat ? Wat mocht er wel
gebeuren als men zijne ziel verkocht ? ..... .
Men kwam daar zeker tusschen licht en donker in het akelig
straatje aan ; men schelde aan de groene deur ; men wachtte
even, angstig rondblikkend, of niemand je toch zag .... Dan
werd de deur met een reetje geopend, en iemand vertoonde
zich half, .... misschien de duivel in eigen gedaante, ... .
misschien een van zijn knechts .... en die vroeg je wat of
je kwam doen. En je zei 't hem, heel stil, zoodat niemand
anders het kon hooren : > ik kom m'n ziel verkoopen" ..... .
Wat dan ? .... Wellicht poogde de duivel of zijn knecht
je binnen te doen komen. Maar je deed het niet, dat was
gevaarlijk ; je hield je stevig met de hand aan 't lijstwerk
van de deur en zei : » Nee, nee, ik heb geen tijd, laten we
't liefst maar hier afhandelen ? Hoeveel geef je voor m'n ziel ?"
» Hoeveel vraag j'er voor ?" antwoordde zeker de duivel.
»Twee honderd frank."
»Twee honderd frank ! Ziedaar."
Je kreeg het geld en je was je ziel kwijt.
Je ziel kwijt 1 .... Wat voor 'n gevoel had je dan wel,
als je geen ziel meer had ? Iets ijls, iets leegs in je? 't Besef
van iets dat je ontbrak? Voelde je pijn ? Of voelde je niets?
Kon je nog loopen als vroeger, of werd je daar zwak van?
Konden de menschen dat zien op je gezicht als je geen ziel
meer had, of merkten ze daar niets van ? En deed je dan
ook kwaad, niets anders meer dan kwaad, zooals de duivel
zelf? En moest je 's nachts dan omdwalen, om menschen te
doen schrikken ; en »spook en weerwolf loopen?" ..... .
.
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De geduchte tijd naderde. 't Was over half April reeds,
en • nog had Van Alleijnes geen geld. Hij zou er ook geen
krijgen, dat wist hij wel. En telkens als zijn vrouw en zijn
dochter, die den akeligen toestand kenden, hem vroegen wat
er eindelijk van worden zou, antwoordde hij verstrooid, bekommerd, in zichzelf teruggetrokken:
Ik weet het niet, ik weet het niet.
Hij wist het niet, ... , maar, in diabolische verzoeking,
voelde hij »het kwaad" tot zich komen. Hij leed ontzettend,
hij leed en streed, hij leek geen mensch meer van foltering ..... .
Hij zei in zichzelf : » Neen, neen, duizend maal neen 1 Nog
liever de nijpendste ellende 1 Nog liever de dood 1" Maar de
gedachte dat hij dan onherroepelijk weg zou moeten van zijn
dierbaar hoevetje, waar hij reeds meer dan dertig jaren woonde,
waar hij, in welstand en in tegenspoed, met ziel en lichaam
zich gehecht had, deze gedachte werd hem kwellender dan
alles, en hij wenschte dat hij dood mocht. zijn.Twee dagen voor het uiterste termijn waarop hij zijne pachtsom moest betalen, op een nacht van niet meer te verdragen
marteling, kreeg hij eensklaps een ingeving. Een groot licht
van verlossing ging in de akelige duisternis voor hem op, en
in eens stond het plan rotsvast in zijn geest.
Hij kon en zou het doen.
Ziehier hoe :
Hij zou op i Mei naar de stad gaan, en, met valavond,
dáar, in 't somber straatje, aan de akelige deur, voor twee
honderd franken aan den duivel zijne ziel verkoopen.
Hij zou niet binnen gaan ; hij zou de zaak af handelen op den
drempel, zich stevig met de hand aan 't lijstwerk vasthoudend 1
En , zoodra hij 't geld had zou hij 't aan zijn eigenaar gaan
brengen, en dan ijlings, ijlings naar het dorp terugsnellen,
om bij den pastoor zijne biecht te gaan spreken 1 ......... .
Hoeveel tijd zou er verloopen tusschen het oogenblik dat
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hij . zijn ziel 'verkocht en .het moment waarop hij weer bij den
pastoor zou zijn? Twee uur, misschien; '
en dat was
't groote waagstuk I Daarvan hing alles aft
, Ais hij
binnen vdie twee uren stierf was hij voor eeuwig in de Hel,
in de afgrijselijkste folteringen. Ais hij levend bij den pastoor
mocht komen, en zijn biecht ispreken, zou hij, na absolutie
(en die zou hij krijgen) slechts tijdelijk in't Vagevuur worden
geworpen, als hij stierf.
En dat zou hij wagen ; dat was de moeite waard. Want,
mits boetveerdigheid te doen,en zoodra hiJ kon, aan den
duivel 't geld terug te geven, zou hij oak later aan de folteringen van het Vagevuur ontsnappen. Alles zou er van
afhangen of hij levend in het dorp terug kon komen. En
waarom zou hij dat niet ? Velghe immers hadhet stellig
bevestigd: de duivel nam je ziel, maar niet je lichaam. En
als hij verder ook niet al te ongelukkig was, zOU hij, mits
onverpoosd zorgen en sparen, na een jaar die som wel terug
kunnen geven; en daarmee zou hij heel en al gered zijn,·met
ziel en lichaam, en weer gelukkig kunnen leven op zijo
dierbaar hoevetje.
Dat zou hij doen,.... wei verstaan zonder het aan zijn
vrouw of zijn dochter te zeggen.

***

Een Mei, de lang gevreesde dag.
Zijn vrouw en zijn dochter, die niets hadden gedaan dan
schreien, de laatste dagen, zagen hem, in stomme neerslachtigheid, zijn schikkingen nemen, Hij zelf was zenuw..
achtig-gejaagd, 't gelaat bleek en de oogen verwilderd, onbekwaam iets te eten of te drinken, Hij poogde haar nochtans
hoop en troost in te boezemen, zeggend dat de laatste kans
nag niet verloren was hun eigenaar tot een nieuw uitstel
van betaling over te halen. En hij vertrok, de schouders
gebogen, de beenen knikkend, berichtend dat hij wellicht
eerst met den laatsten trein terug zou komen.
Even na vier uur was hij in de stad, Wat gedaan? Hij
kon noch durfde daarheen gaan, ginds in 't akelig steegje,
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voor half negen. Hoe vreeselijk als iemand hem daar bij klaren dag
zag aanschellen ! En ook, waartoe zou het baten ? De duivel
dreef natuurlijk slechts zijn lugubere handel 's avonds of 's nachts.
Doelloos, als verloren, slenterde hij een tijdlang door drukke
straten. Hij keek soms schuw de voorbijgangers aan en vroeg
zich af of ze niets buitengewoons aan hem merkten. En voor de
ramen van de rijke winkels verzonk hij in langdurige, kwellende bespiegelingen. Ach ! had hij maar het tiende, het
honderste, het duizendste gedeelte van wat daar uitgestald
lag 1 Wat een weelde toch in die groote steden 1 Wat een
geluk zooveel te bezitten 1 Tien jaar, twintig jaar, zijn leven
lang zou hij zijn pacht betaald hebben, met slechts een klein
gedeelte van wat daar voor die breede, schitterende ramen
lag 1 Ach 1 Ach 1 en hij die voor een stuk droog brood zijn
ziel moest gaan verkoopen 1 ....
Hij werd bang. Bang dat hij iemand van zijn kennis kon
ontmoeten, die hem zou vragen wat hij in de stad kwam
doen, en wellicht met hem zou willen rondloopen. Hij drong
door in kleinere, minder bezochte straten ; hij verdwaalde.
Hij moest aan een politie-agent den weg vragen. En, terwijl
de stadsbeambte hem dien wees, vroeg hij zich angstig af,
of je ziel verkoopen aan den duivel door de wet niet was
verboden, en of die man, zijne bedoeling kennend, het recht
niet hebben zou hem bij den kraag te grijpen, en hem naar
de stadsgevangenis te brengen.
Eindelijk strekten zich de avondschaduwen over de straten
uit en de lantarens werden aangestoken. Hij voelde dat het
schrikkelijk moment gekomen was. En daar hij zich flauw en
bevend voelde, bekwaam voor de lugubere deur ineen te
zakken alvorens de afgrijselijke koop was afgehandeld, ging
hij binnen in een herbergje, en dronk er twee groote borrels
jenever aan de schenktafel, om kracht en moed te krijgen.
Toen liep hij er heen, met vastberaden wilskracht.

Daar komt hij in het straatje.
Alleen, geén mensch in 't zicht.
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Het straatje somber, de oude ruige huizen zwart, slechts
één lantaren, maar juist in de bocht, vlak vóór: de akelige
groene deur !
Wat vreeselijk dat ze juist dáár moet branden, die lantaren 1
Al wie in 't steegje komt, 't zij rechts, 't zij links, kan zien
wat er gebeurt aan 't groene deurtje. Er staat een lantarén
vóór het duivelshuis, als voor een huis van ontucht.
Maar .... er is gelukkig toch niemand op dit oogenblik;
en bevend, met stokkenden adem en knikkende knieën, den
geest duister, de slapen ruischend, snelt hij, ineengekrompen, met
rassche, stille schreden, langs den donkeren muur naar 't deurtje.
Zie zoo, hij is er .... Nog een laatste maal kijkt hij angstig
rechts en links om, en dan, meer dood dan levend, den mond
hijgend open en 't hart als onder hamerslagen bonzend, steekt
hij zijn sidderende hand uit naar de schel, en trekt.
Een schok vaart door zijn lijf bij 't fijn geklingel van een
belletje daarbinnen, en even staat, hij roerloos, klaar om te
vluchten indien hij iemand in het straatje hoorde komen.
Maar niemand vertoont zich, en een halve minuut gaat
voorbij, een eeuw, waarin Van Alleijnes zich niet meer voelt
leven. Toen wordt de deur half geopend en een man treedt
te voorschijn, oud reeds en gebogen, met grijzen baard en
zwart-fluweelen muts, die, den knop der deur nog vasthoudend,
Van Alleijnes met een mengsel van wantrouwen en verwondering aankijkt.
» Zijt gij de duivel?" wil Van Alleijnes vragen. Maar de
woorden blijven hem stokken in de keel. En, terwijl hij zich
krampachtig, uit al zijn macht, met de linkerhand aan het
lijstwerk van den muur 'vastklampt, kan hij slechts met heesche,
haast onverneembare stem stotteren :
--- Zijt .... zijt gij » het ?" of zijt ge slechts de .... koster?
Verbaasd zet de man groote oogen op.
Wie »het ?" wat bedoelt ge ? vraagt hij na een oogenblik.
---Of gij de duivel zijt .... of slechts zijn koster, fluistert
Van Alleijnes nog stiller, met een siddering die heel zijn
lichaam schudden doet. »Ik kom mijn ziel verkoopen ......"
De man schrikt bijna achteruit bij deze woorden, maar
.

.
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dadelijk komt in zijn blik een vlammetje van spotternij, dat
zijn bleek, rimpelig gezicht als met een glans van jeugd en
pret opvroolijkt.
-- Wat zegt ge?. . . . wat vraagt ge?. . . . of ik de duivel
ben ? herhaalt hij een paar keeren, als om zichzelf den tijd
tot nadenken te geven. En eensklaps over zijn verbluftheid
heen:
Neen, vriend, antwoordt hij ;- de duivel is op 't oogenblik
niet thuis, maar misschien kan ik u toch wel helpen. Wat
wilt ge, zegt ge ? Wat verlangt ge?
Mijn ziel verkoopen, stamelt Van Alleijnes haast levenloos.
Zoo, zoo ; .... en hoeveel vraagt ge daar wel voor?
Tweehonderd frank.
De man, even een lachje bedwingend, doet alsof hij ten
hoogste verbaasd en haast geërgerd is :
Wat 1 ... , tweehonderd franken voor een boerenziel 1
Maar, vriend, waar denkt je aan?
De boer staat als duizelig geslagen. 't Is waar : zijn ziel
is maar een boerenziel1 Die is natuurlijk minder waard dan
andere zielen 1 En alles gaat nu ook zoo slecht : zelfs de
zielen, heeft Velghe hem gezegd, zijn haast geen geld meer
waard.
-- Welnu, hoeveel wilt g' er dan voor geven ? vraagt hij
wanhopig.
-- Hoeveel? .... honderd vijftig, misschien, antwoordt de
man, die zijn lachlust haast niet meer bedwingen kan. Maar
weet ge wat, vriend : kom liever morgenavond eens terug.
't Is hier vergadering morgen, en 'k zal . de dui ... de ... de
baas over uw zaakje spreken. Begrijpt ge, morgen, ongeveer
hetzelfde uur? Goên avend.
De deur gaat dicht, en bedwelmd staat Van Alleijnes weer
in 't donker, eenzaam straatje.
Hij blijft een oogenblik als versuft op den drempel staan,
en dan struikelt hij op zijn schreden terug, waggelend alsof
hij dronken is.
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Den volgenden avond, op klokslag half negen, was hij terug
in 't straatje.
Thuis had hij aan zijn vrouw gezegd dat de eigenaar afwezig
was, maar dat de meid hem verzocht had den dag daarna
terug te willen komen. En heel den nacht had, hij geleden
als een martelaar, nu eens zijn half mislukte plan opgevend,
dan weer als aan' een laatste reddingsboei er zich aan vastklampend, zóó vreeselijk gefolterd, in zulk een overspanning
van den geest, dat het in hem als tot een soort van waanzin
was gestegen, en hij nu weer de dood als een verlossing zou
beschouwd hebben.
Opnieuw, evenals den vorigen avond, ontwaarde hij geen
mensch in 't straatje. Haastig sloop hij naar de deur en
schelde aan. Dezelfde man met grijzen baard en zwart-fuweelen muts kwam open doen.
Haha 1 ge zijt goed op uw tijd 1 glimlachte hij. En hij
verzocht den boer te willen binnenkomen, zeggend op aanmoedigenden toon:
Blijf eventjes wachten ; de baas is hier ; ik ga hem verwittigen.
Van Alleijnes, die zich, evenals den vorigen avond, krampachtig met de linkerhand aan 't lijstwerk van de deur hield
vastgekneld, voelde van angst zijn knieën knikken.
Ach 1 zou ik niet beter doen maar hier te blijven ?
vroeg hij met zwijmende stem.
Neen, zeker niet, antwoordde de man. Zoo'n zaak kan
waarachtig niet op straat behandeld wordon.
En, met geweld schier, trok hij Van Alleijnes binnen, en
sloeg achter zijn rug de deur toe.
- Even wachten, herhaalde hij ; en verdween, rechts in
een deur.

Van Alleijnes voelde zich om zoo te zeggen niet meer
leven. Het angstzweet barstte hem door alle poriën uit, zijn
bleeke oogen waren troebel, zijn hart hield even op met
kloppen, en, als hij zich niet aan den muur had vastgehouden,
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zou hij omvergevallen zijn. Had hij nog maar de kracht gehad om te vluchten, hij zou het gedaan hebben, maar hij
was in eens machteloos, als met lamheid geslagen. Zijne
van wilden schrik wijd-uitgespaikte oogen staarden in de diepte
van den langen, slecht verlichten gang waarin hij zich bevond,
en elk oogenblik verwachtte hij een vreeselijke catastrophe:
de plotselinge, uit den grond opschietende verschijning van
het monster, den duivel, die hem met de woestheid van een
verscheurend dier op 't lijf zou springen, en in een oogwenk
met hem onder de aarde, in de vlammen der Hel zou verdwijnen.
En eensklaps zag hij hem komen, links, uit een der deuren
van den gang. Eene gestalte die hem echter voorkwam als
die van een gewoon mensch, groot, sterk, fiks, ietwat zwaarlijvig, met langen, gespikkelden baard en lorgnet, de overjas
open en den hoed achterover op het hoofd. Hij leek eenvoudig op een heer en 't was ook met een zeer natuurlijken,
ietwat zwaren menschenstap, dat hij tot Van Alleijnes kwam,
en met een zeer gewone menschenstem, alleen een beetje
haperend in de uitspraak, alsof hij niet goed Vlaamsch kon,
dat hij tot den van schrik vernielden boer het woord richtte,
hem tegelijkertijd, met een peilenden blik uit de hoogte, van
het hoofd tot de voeten opnemend:
-- Gij zijt hier gisteren ook geweest ; gij hebt aan den
portier gezegd, dat gij zoudt willen uwe ziel verkoopen?
Ja, meneer, murmelde Van Alleijnes, die zich ineen
voelde krimpen.
De heer slaakte een korten, scherpen lach en schudde
schouderophalend zijn hoofd.
— Zeg eens, vriend, wie heeft u dat toch wijs gemaakt?
vroeg hij.
-- Velghe, mijn buurman, antwoordde Van Alleijnes haast
onhoorbaar.
-- Wie, zegt ge?
-- Velghe, mijn buurman.
-- Ook een boer ?
— Ook een boer.-

-
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-- Eu hoeveel was 't ook, dat ge vroeg voor uw ziel?
Twee honderd ' frank, meneer, om er mijn pacht mee
te betalen.
Opnieuw schudde de heer het hoofd, en een glimlach, als
van medelijden, kwam op zijn gelaat.
Hoe is uw naam? vroeg hij.
-- Bruno Van Alleijnes.
De . heer haalde een boekje uit zijn jas en begon op te schrijven. Van Alleijnes, een oogenblik gerustgesteld, ging
weer aan 't sidderen,
Waar woont ge?
-- Te Sint-Maria-Axpoele.
Voortdurend schreef de heer op. Met wijde oogen van
angst en verwildering staarde Van Alleijnes hem aan.
Dan haalde de heer twee bankbiljetjes uit zijn boekje.
Vriend, luister eens goed, sprak hij. Ziehier de tweehonderd frank. Ik geef ze u. De duivel, waar ge zoo bang
voor zijt, is iets dat niet bestaat. Wie hier verblijft is niet
de duivel, maar wel een genootschap van eerlijke menschen,
wier doel het is de armen en de ongelukkigen te helpen.
Wij zijn de Vrijmetselaars. ' Wij willen niets weten van pastoor
of kerk, en daarom vallen de geestelijken ons aan, en schelden
zij ons uit als volksvijanden. De duivel, vriend, is niets dan
een akelig verzinsel der pastoors, waarmede zij onwetende
menschen als gij den schrik op 't lijf jagen, en ze in hun
macht houden. Ziedaar. Ga nu gerust uw gang en geloof
wel, dat gij uwe ziel niet kwijt zijt.
Hij legde de twee bankbiljetten in Van Alleijnes' bevende
hand, en opende de deur. Maar even deed hij ze weer dicht
om aan den boer nog te vragen :
Zijt gij ook kiezer, vriend?
— Ja, meneer, antwoordde Van Alleijnes.
-- Welnu, vriend, alles wat ik voor mijn gift van u verlang is, dat ge, in de aanstaande verkiezingen, voor ons,
liberalen, zoudt stemmen. Wilt ge mij dat beloven?
Ja, meneer, antwoordde nogmaals van Alleijnes.
Welnu vaarwel dan. Geluk en voorspoed.
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En, met die woorden, was Van Alleijnes de deur uit.

Eene week lang, na het bezoek in 't straatje, voelde hij
zich onuitsprekelijk gelukkig en gerustgesteld.
In die eerste dagen van loutere vreugd en geluk dacht hij
zelfs niet eens meer aan de vreemde manier waarop hij dat
geld der redding had verkregen ; zijn geluk was zoo intens
groot, dat het hem haast natuurlijk voorkwam het aldus gehad te hebben. En hij was ook niet te biecht gegaan, hij
hechtte geen geloof meer aan den duivel, hij voelde dat zijn
buurman hem had voor den gek gehouden, hij wist zeer
goed nu dat hij zijne ziel volstrekt niet kwijt was.
Denzelfden avond dat hij ze ontving was hij de tweehonderd franken aan zijn eigenaar gaan brengen ; en thuis had
hij aan zijn vrouw en zijn dochter gezegd, dat de eigenaar,
op zijn dringend smeeken, hem nog eens zes maanden uitstel
van betaling had toegestaan. 01 wat een vreugd in zijn gezin 1 Het was de redding, de verlossing. Over zes maanden,
indien zij niet door alle mogelijke rampen overweldigd werden, zouden zij zeker den vervallen termijn kunnen betalen;
en verder, door hun onverpoosd zorgen en sjouwen, het wel
zoo weten te schikken, dat zij ook nog het volgend jaar op
hun dierbaar hoevetje konden blijven. 0 1 het was een onverhoopt herleven, op het oogenblik dat zij niets meer zagen in
de toekomst, dan de nijpendste ellende, en misschien den dood.
En met haar, gedurende die eerste dagen, had Van
Alleijnes, zonder de minste geheime kwellende gedachte s zich
heerlijk verheugd. Hij dacht niet meer aan 't akelig verleden, hij zag alleen, evenals zij, nog 't lachende der toekomst in. Acht dagen duurde dat zoo. Toen kwam hij
stilletjes aan weer tot bedaren, en kalmer begon hij na te
denken over de ontzettende gebeurtenis, welke voorloopig
zijn materieel geluk verzekerd had.
Hoe wonderbaar, hoe ongeloofelijk was alles toch gegaan 1
Hoe was 't mogelijk, dat -die heer, die hij van verre noch
van nabij kende, en dien hij eerst beschouwd had als de
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dulvelrhemzoo grootmoedig-weg in eens tweehonderd frank
gegeven had!
Tweehonderd frank f Voor Van Alleijnes een enorme som I
Tweehonderd frank I zoo maar in eens weggegeven, zonder er
iets in de plaats voor te eischen.l . alleen de belofte, de vage
mondelinge belofte in de aanstaande verkiezingen voor de
Iiberalen te zullen stemmen. Het was ontzettendl Hoe meer
hij er nu over dacht, hoe minder hij begrijpen kon, waarom
die onbekende heer hem zulk een som had willen geven•...
Waarom? .. ja, waarom dan eigenlijk mocht hij dat weI
gedaan hebben ] Uit liefdadigheid?.. zoo maar uit loutere
liefdadigheid ? . .. Zie, dat kon Van Alleijnes toch haast niet
gelooven. Het was te veel, teveel, ontzettend veel. te veeI1
Daar moest iets anders achter schuilen 1 Men gaf zoo maar
niet in eens twee honderd frank weg, uit louter Iiefdadigheid, Daar was iets anders, iets anders. Maar wat dan? ..
Zijn ziell ...
't Was als een lange scherpe schicht, die plotselingVan
Alleijnes' hart doorboorde. Zijn ziell... Zou bet dan toch
wei zijn ziel zijn, die de man gewild had I . . . Was hij dan
toch wel de duivel en niet de man van liefdadigheid dien
hij zegde te zijn? .

't Was op een heerlijk zachten avond, vol g~uren van
bloemen en droomerige stilte, dat Van Alleijnes, naast zijn
vrouw en dochter in de duisternis v66r de deur .van tzijn
huisje gezeten, eenklaps, zonder dat iets er aanleiding toe
gaf, dezen gruwelijken argwaan weer in zich voelde opbruisen....
Eerst joeg hij 't schrikbeeld weg, als iets onzinnigs, en
sloot met wilskracht zijn oogen en zijn geest voor 't al te
overweldigende ervan. Kom, kom,... dat was immers maar
gekheid, en die heer had er hem. alles van verteld f Maar
langzaam kwarn het weer in hem gedrongen, zijn hart als
met een stalen klauw omsprangend, Wat was 't dan tach?
En hoe was 't oak gebeurd? Kon bij zich nog herinneren
hoe of 'tgebeurd was? ..
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Jawel, .... jawel, .... en heel eenvoudig en natuurlijk was
't geweest .... 11e onbekende heer was door een zijdeur in
den gang gekomen, had eventjes met hem gesproken, hem
naar zijn naam gevraagd, en waar hij woonde. Dan had hij
Plotseling voelde van Alleijnes over zich
....Plotseling
zijn boekje
een koude rilling komen. Plotseling, als in een verblindend
weerlicht, ging een afgrijselijke afgrond voor zijn voeten open.
En 't werd terstond in hem een overweldigende, verpletterende
zekerheid. Die man was wèl de duivel, vermomd onder
menschengedaante ; en dat boekje, o 1 dat was 't boekje der
Hel, waarop hij, bedriegelijk, op een echt helsche, duivelsche
manier, Van Alleijnes' ziel had ingeschreven ! Hij was ze
kwijt, zijn ziel ! Hij liep verdoemd op aarde 1 Hij zou ten
eeuwige dage branden, in de onnoemelijkste folteringen van
de Hel!....
Met een wilden gil vloog Van Alleijnes op. En met zijn
beide handen greep hij naar zijn hart, als in den waan of
hem, ook lichamelijk, reeds iets ontbrak. Verschrikt vlogen
zijn vrouw en dochter insgelijks op.
Wat is er? wat schort u ? riep de eerste, hem angstig
achterna snellend.
Ik weet 't niet 1 ik weet 't niet 1 antwoordde hij schor.
't Is hier iets, hier, aan 't hart 1 Ik ga wat loopen, wat
loopent ... .
En met gebogen hoofd trok hij de velden in, zijn vrouw
en dochter stom-verbaasd op den drempel van het huisje
latend.
....

Hij liep, als gek, recht voor zich heen, dwars over landouwen
en door struikgewas, strompelend over aardkluiten en boomwortels, hijgend, met het angstzweet op 't lijf, zóó vreeselijk
ontsteld, dat hij niet meer wist wat hij deed. En voortdurend
hield hij, uit al zijn macht, zijn beide handen op het hart
gedrukt, zichzelf den adem afsnijdend, zichzelf vastknijpend
en vastknellend, in de onzinnige illuzie dat hij daarmee zijn
ziel, die wellicht nog niet gansch verdwenen was, in zich zou
kunnen houden.
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Na enkele minuten van dat onstuimig hollen hield hij plotseling palstil. Wat was er met hem? Wer'd hij dan bepaald
krankzinnig ? Zou hij ter plaatse dood vallen ? Was het
reeds de duivel die hem in zijn klauwen greep?.**
Hij gilde 't uit, in een afgrijselijken noodkreet ; hij holde
verder, den rug gekromd, de handen op zijn hart, recht naar
het dorp.
--- Meneer de pastoor 1 .... waar is meneer de pastoor!
Roep hem, haal hem, ik moet hem oogenblikkelijk spreken 1 ... .
De oude meid, verbaasd en verschrikt bij 't gezicht van
dien ontstelden man, die zoo laat voor de pastorie kwam
aanbellen, had de deur slechts met een reetje geopend, en
poogde die weer dicht te krijgen met een „'t is te laat, kom
morgen ochtend", den boer wegzendend. Maar in zijn wilden
angst had Van Alleijnes reeds zijn klomp tusschen het lijstwerk en de deur geduwd, en nu klampte hij zich ook uit al
zijn macht aan den muur vast, beurtelings smeekend en razend,
met een stem, die haast geen menschenkl ank meer had, herhalend :
Ik moet hem zien, zeg ik 1 ik moet mijn biecht spreken 1
Ik ben verdoemd 1 verdoemd 1 Ach 1 Aïe 1 De duivel grijpt mij
aan 1 hij heeft mijn ziel 1 mijn ziel 1 mijn ziel 1
De pastoor kwam op 't geluid in den gang en naderde de
deur. Van Alleijnes slaakte een kreet van foltering en hoop,
en, met ruw geweld de meid op zij duwend, sprong hij binnen
en viel snikkend voor den pastoor op zijn knieën.
-- Kom hier, sprak kalm de geestelijke, hem in een zijkamertje voorgaande.
Groot, lomp, zwaar, met grove blauwe oogen in een stuursch
gezicht, hoorde de pastoor, in het kil, ongezellig kamertje,
enkel gemeubileerd met een paar stoelen en een enorm ivoren
Christusbeeld, Van Alleijnes zijne biecht spreken....
Hij liet hem tot het einde zonder onderbreking uitspreken,
maar van lieverlede kwam een expressie van toorn over zijn
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hooger kleurend gezicht, en een paar keeren kruiste hij geweldig de armen op zijn borst, met een verontwaardigd „ho 1"
stampvoetend op den rooden tegelvloer. En toen het uit
was schudde hij zijn hoofd en zei beslist:
- Het is afgrijselijk l Ik kan u geen absolutie geven.
Van Alleijnes kromp van foltering in elkaar.
0, meneer de pastoor, ik smeek u 1 ik smeek u 1 snikte hij.
Onmogelijk, uw misdaad is te schrikkelijk, herhaalde
ruw de geestelijke. Ik moet er eerst met Monseigneur de
bisschop over spreken.
Van Alleijnes viel met gevouwen handen op zijn knieën.
Genade 1 genade 1 meneer de pastoor. Mijn berouw is
zoo groot, zoo oprecht 1 Ik ben bereid om het even welke
boetveerdigheid te doen 1 ... .
Onmogelijk, zeg ik u 1 schreeuwde de priester met fonkelende oogen. En ruw Van Alleijnes bij den schouder
schuddend om hem te doen opstaan:
-- Kom over drie dagen terug ; dan zal ik misschien antwoord hebben, snauwde hij hem toe.
En onverbiddelijk zond hij hem de deur uit.

Gedurende drie dagen en drie nachten werd Van Alleijnes'
leven als het ware een aanhoudende, afschuwelijke nachtmerrie. Zijn bezoek bij den pastoor had hem nog meer en
meer versterkt in de verpletterende overtuiging, dat hij wel
werkelijk zijn ziel aan den duivel verkocht had. Hij wist met
zekerheid, nu, dat hij in staat van doodzonde leefde, en dat
hij, in geval van sterven, recht naar de Hel zou gaan.
De Helt ... Het eeuwigdurend branden in de ijselijkste
folteringen 1 Eeuwigdurend 1 .... duizenden na duizenden van
jaren, altijd, altijd door, tot het oneindige van het oneindige 1 .... Hij herinnerde zich oude catechisatie-lessen, van
in den tijd nog toen hij voor. zijn Eerste Communie leerde,
en ook sermoenen van zendelingen en paters, waarin -de folteringen der Hel onder zulke vreeselijke kleuren waren afgebeeld, dat de menschen in de Kerk elkander voelden sidderen,
IO
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terwijl de predikers, bij middel van vergelijkingen, een
concreete, bijna handtastelijke voorstelling van die folteringen
trachtten te geven.
»Verbeeld u," had er aldus, op een avond, een gepredikt,
»verbeeld u een ijzeren bal, duizendmaal grooter dan deze
kerk, waar, éénmaal om de duizend jaar, eene slak over heen
zou kruipen. Welnu, als die bal, duizendmaal grooter dan
deze kerk, door de slak, die er maar éénmaal om de duizend
jaar zou over heen kruipen, versleten zoude zijn, dan nog
zou de onberekenbare tijd die daarvoor noodig is, niet eens
het duizendste gedeelte van den tijd uitmaken, gedurende
denwelke eene zondaarsziel in de Hel zal moeten branden."
En dàt was nu zijn onvermijdelijk lot indien hij zonder
absolutie kwam te sterven ! En, in het overweldigende van
dat bewustzijn, voelde hij, met reuzenschreden, den waanzin
naar zijn hersens stormen.
Zeer duidelijk, nu, had hij de sensatie van iets ijls, iets leegs,
iets dat verdwenen was, dáár, vlak bij 't hart, in 't midden van
zijn lijf. Dat was de leege plaats van zijn ziel, ondanks al
zijn wanhopige pogingen om ze te houden, door den duivel
er uit weggerukt 1 Zijn ziel 1 ... dat heel héél klein en nietig
ietsje, verdwenen zonder de minste lichamelijke smart, voortaan
onvindbaar, verzwonden in den afgrond der . Hel, waar het
reeds brandde zonder dat hij 't voelen kon, met al de ontelbare andere zielen der andere zondaars 1. Alleen de pastoor,
met zijn absolutie, kon ze nog verlossen. Hij alleen wist
precies waar ze te vinden was, en met een enkel woord kon
hij ze weer tot zich roepen, en ze terug doen komen waar
ze wezen moest, hier, hier, in zijn lichaam. Maar er bestonden ook onvergeeflijke misdaden, welke geen macht, zelfs
niet de pauselijke macht kon kwijtschelden, en indien zulk
een misdaad ook de zijne was, dan was 't gedaan met. hem.
Zoodra hij stierf zou zijn lichaam zijne ziel vervoegen, om
samen met haar ten eeuwigen dage in de onbeschrijfelijke
pijnen van de Hel te branden.
Zou hij nu weldra sterven ; of zou hij nog lang blijven leven ?
En wat zou er met hem gebeuren als hij nog een tijd leefde ? ... .
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In hem zou »het Kwaad° komen ; want de duivel wordt
ongeduldig als het lichaam te lang wacht om de ziel te gaan
vervoegen. Weldra zou hij 's nachts moeten omdwalen en
»weerwolf loopen". Hij zou moeten gaan spoken, om de
eenzame, ver afgelegen hoeven, en jonge kinderen en pas
bevallen kraamvrouwen den doodschrik op het lijf jagen. En
zijn gelaatstrekken zouden van uitdrukking veranderen ; het
helsche vuur zou in zijn oogen fonkelen ; zijn vingers zouden
hakig-krom groeien ; en telkenmale als hij een embleem van
godsdienst zou ontwaren : een kruis, een wijwatervat, een
heilige hostie, een pastoor, zou hij afgrijselijk lijden en moeten
vluchten, als een wolf, huilend van foltering. Nooit meer zou
er nog iets goeds in hem bestaan ; al zijn levenskrachten
zouden voortaan ten dienste zijn van 't Kwaad.

Aan zijn vrouw, aan zijn dochter zei hij geen woord van
al de gruwelijke folteringen dier drie dagen. Hij zei alleen
dat hij zich ziek gevoelde en niets anders behoefde dan dringende rust. Op den avond van den tweeden dag ontmoette
hij zijn buurman Velghe, en daar de sluwe pachter, verwonderd-grinnikend naar hem keek en vroeg wat hem schortte,
voelde Van Alleijnes zich op 't punt om flauw te vallen. Hij
ook, die Velghe, was een vijand. Het was immers door hem
dat hij de woonplaats van den duivel kende, en was 't om
zoo te zeggen ook niet op zijn indirect advies dat hij er zijn
ziel was gaan verkoopen ? Zou hij 't soms eens zijn met den
duivel? Was hij wellicht een makelaar in zielen ? ... En de
half-spottende, peilende blik, waarmee Velghe zijn ontdaan
gezicht scheen te ontleden, werd hem in eens z66 onuitstaanbaar, dat hij er plotseling voor vluchtte, onder den overweldigenden indruk of hij nog eens met den duivel in persoon
gesproken had.
Den derden avond, eindelijk, zoo bleek en flauw, dat hij
zich slechts met moeite voort kon slepen, kwam hij in de
duisternis weer naar de pastorie en schelde aan.
De meid, die zijne komst verwachtte, liet hem ditmaal
-
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zonder mopperen binnen ; en dadelijk kwam de pastoor te
voorschijn.
De uitdrukking van z**n gelaat was koud, barsch, gestreng.
Door den pijnlijken nevel welke zijn oogen verduisterde,
meende Van Alleijnes in zijn harden blik zijn doodvonnis te
lezen.
-- Ga daar zitten, beval de pastoor op een korten, gebiedenden toon, den sidderenden boer een stoel aanwijzend.
En, toen deze gehoorzaamd had, begon hij langzaam, met
autoritaire stem, te spreken.
Het bruisde zóó in Van Alleijnes ooren, en alles was zóó
troebel voor zijn oogen, en alles draaide zoo verward door zijne
hersens, dat het minuten lang duurde voor hij » iets van
'S priesters woorden kon begrijpen. Maar dan, ... o, dan begreep hij het in eens, ... begreep hij dat hij de absolutie zou
bekomen .... 't Was als een groot heerlijk licht, dat plotseling tot den Hemel opflikkerde ; 't was als de Hemel zelf die
eensklaps voor hem open ging in eene zoo onmetelijke heerlijkheid van zachtheid en vergiffenis, dat hij er eerst als vervoerd van opsprong, en dan weer als verblind van in elkaar
zakte, op zijn knieën voor 's pastoors voeten, en de lippen
op zijn handen.
— Sta op 1 sta op ! beval de geestelijke ruw. Gij hoeft
niet te denken dat gij onvoorwaardelijk absolutie uwer schrikkelijke zonde krijgt!
En hij begon de penitenties op te sommen:
Eerst en vooral zoo spoedig mogelijk het geld teruggeven
dat hij voor den afschuwelijken koop gekregen had. Zoolang
als dat niet gebeurd was, zou zijn ziel blijven branden, zoo
niet in de Hel, dan toch voorzeker in het Vagevuur.
Daarna, gedurende drie maanden, om de negen dagen eene
bedevaart naar het parochiaal kapelletje van 0. L. Vrouw
.van . Lourdes, alwaar hij, door geschenken en gebeden, de
.hulp der Heilige Maagd tot het bekomen der vergiffenis zijner
zonden zou afsmeeken.
Daarna, gedurende gansch een jaar, eiken morgen en eiken
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avond op zijn bloote knieën voor het Christenbeeld een rozenkrans bidden om den verdoemden geest des duivels te bezweren.
Daarna, dat sprak van zelf, in de aanstaande verkiezingen
niet voor de partij des duivels stemmen.
Kortom, met het oprechtste en diepste berouw over zijn
afschuwelijke misdaad, het vast voornemen hebben, nooit meer
in de zonde te vervallen, en voor eeuwig en altijd te verzaken aan den duivel en zijn »pomperijen."

Van Alleij nes herleefde ... .
Daags na zijn absolutie had hij weer, evenals vroeger, de
communie-bank mogen naderen, en 't vleesch en 't bloed van
Christus, onder den vorm eener hostie door den pastoor op
zijn tong gelegd en in zijn lichaam neergedaald, had er den
duivel uit verjaagd en hem zijn ziel teruggeven. Wel had hij
ze nog niet heel en al terug, wel wist hij dat ze nog steeds
in 't Vagevuur zou branden, maar zij was toch ontsnapt aan
't eeuwigdurende der folteringen, aan de vreeselijke klauwen
van den duivel, die ze nooit meer terug zou krijgen I En hij
werkte en zwoegde, hij gaarde frank voor frank, alles daaraan
opofferend, de som bijeen die hem voor goed verlossen zou.
Na ettelijke weken, ten prijze van alle mogelijke ontberingen, had hij die vergaard. Op een Donderdagavond, na het
verkoop van enkele mutjes vlas, had hij de tweehonderd frank
bij elkaar.
Zie zoo, sprak hij dubbelzinnig tot zijn vrouw, terwijl
hij haar, in zijn bevende hand, de schitterende vijffrankstukken toonde ; hier is de som die ons 't verledene zal kwijtschelden. Morgen ga ik er mee tot den eigenaar, en dan zien
wij met vernieuwde hoop de toekomst te gemoet.
0 ja, zei de vrouw als in een soort van vroomheid.
Goddank dat wij toch nog niet àl te vreeselijk beproefd
werden !
En hij ging.
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Evenals de twee vorige keeren schelde hij, in de duisternis, voor 't eenzaam deurtje aan. Maar nu was hij niet bang
meer, nu voelde hij zich sterk, nu voelde hij in zich de
kracht van God, die hem verlossen zou.
En zoodra de grijsaard met de zwart-fluweelen muts de
akelige deur geopend had, sprak hij kortaf, zonder te
groeten:
Ik kom - de tweehonderd frank terug brengen, die ik
hier destijds gekregen heb.
Verbaasd keek de man naar hem op.
---- Waarom ? Dat hoeft niet. Die werden u gegeven om
ze te houden, zei hij na een oogenblik.
Ja maar ik verlang ze niet te houden, antwoordde Van
Alleijnes beslist.
Oh 1 als 't zoo is, zei de man, zijn schouders ophalend.
En hij verdween om zijn chef te gaan halen.
Evenals de vorige keer kwam deze weldra uit een zijdeur
te voorschijn.
Hè, vriend, dat hoeft volstrekt niet ; ge moogt die som
gerust bewaren, zij werd u als hulp toegestaan, sprak hij op
zijn beurt, zeer vriendelijk.
Ondanks zijn haat en afkeer voor den duivel, voelde Van
Alleijnes zich bijna ontroerd. Maar hij dacht oogenblikkelijk
dat die ontroering een nieuwe, bedekte verzoeking des duivels
was ; en, zich . met wilskracht stalend in zijn voornemen:
-- Neen, neen, anrwoordde hij, ik wil ze niet 1 ik wil ze
niet! En hij zocht een plaats waar hij het hoopje vijffrankstukken zou kunnen neerleggen.
-- Heeft men u misschien weer bang gemaakt, vriend?
vroeg de heer, met vorschenden blik Van Alleijnes' ontdaan
gezicht ontledend.
.- Neen, neen, ik wil ze niet 1 ik wil ze niet 1 herhaalde
de boer zonder verdere uitleggingen.
En plotseling wierp hij de rinkelende stukken op den tegelvloer en vluchtte weg.
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Nu ontbrak er niets meer aan Van Alleijnes' vrede.....
Zoodra hij van de stad terug kwam was hij voor de tweede
maal te biecht en te communie geweest, en nu had de pastoor
hem verzekerd dat hij zijne ziel geheel en al terug had, en,
in geval van overlijden, ten hemel zou - stijgen. Zelfs, toen
Van Alleijnes hem vertelde van de moeite die hij had gehad
om den duivel zijn geld terug te doen nemen, drukte de
geestelijke haast zijn spijt uit dat de boer het niet weer meegenomen en aan de Heilige Kerk gegeven had, om Satan
met zijn eigen wapens te bevechten. Maar de boer antwoordde dat hij nu, als boetveerdigheid, de plechtige
belofte had gedaan aan de parochiale kerk dezelfde som te
geven, die hij destijds voor zijn schrikkelijke misdaad had
gekregen ; en toen de pastoor dat vernam was hij een en al
vriendelijke opgewektheid, en verklaarde hij nogmaals met
nadruk dat nu de laatste smet van Van Alleijnes' ziel was
uitgewischt, en dat God, in den hemel, zich innig verblijdde
over de gelukkige terugkomst van dat verloren schaap.
Eenige weken verliepen. Van Alleijnes, evenals iemand
die aan een langdurige, doodsgevaarlijke ziekte ontsnapt is,
genoot van 't leven zooals hem dat nog niet gebeurd was.
En 't kon hem weinig schelen dat hij nu weer arm was, en
zich misschien het volgend jaar toch aan de triestige noodzakelijkheid : 't verlaten van zijn dierbaar hoevetje, zou moeten
onderwerpen ; nu toch droeg hij opnieuw in zich den schat
des harten, het heerlijk gevoel van iets dat in hem was teruggekeerd toen hij het onherroepelijk verloren waande, dat iets,
opperste goed, zijn ziel, die hij nu weer voelde leven in zijn
lichaam, in een volzaligheid van hoogsten troost en hoogste
toekomsthoop
oelomsthoop .....
....
-

...

En toch, toch was er nog iets, niet In hem, maar dáár,
in de nabijheid, om hem heen, welk hem soms hinderde:
Velghe, zijn buurman ........
Telkens als hij hem weer zag, moest hij onvermijdelijk weer
denken aan het akelig verledene. Hij aarzelde om buiten te
komen, wanneer hij Velghe op zijn erf of in den omtrek ont.

.
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waarde ; hij maakte een omweg door de velden als hij dacht hem
te gemoet te zullen komen. En als 't gebeurde dat het toeval
hem toch in zijn tegenwoordigheid bracht, dan voelde hij zich
gejaagd, niet op zijn gemak, en poogde zoo spoedig mogelijk
aan de ontmoeting een einde te stellen.
Het was, voor Van Alleijnes, eene nog steeds onopgeloste
en onoplosbare vraag, of, ja dan neen, Velghe met den duivel
in betrekking stond. Nu eens was hij stellig - overtuigd van
ja, en dat het wèl op zijn indirect aandrijven was dat hij zich
naar 't vreeselijk duivelshok begeven had ; andere malen geloofde hij daar niets meer van en beschouwde Velghe als
een mensch gelijk alle andere, goed huisvader en degelijk
man, wiens grootste gebrek alleen daarin bestond, dat hij een
beetje spotziek was.
Spotziek 1 .... ja, dat was hij zeker. Spotziek, en ook fijn
en listig, peilend met zijn leuke oogen tot in 't diepst geheime
van je innerlijk wezen. En dat was juist de benauwdheid en
wel eens de schrik van Van Alleijnes, dat het hem steeds
voorkwam of zijn . buurman zijn geheimste gedachten en gevoelens doorgrondde, en of hij alles wist wat in hem omging.
Hij zag dat in zijn blik en in zijn glimlach, en 't kwam
hem altijd voor of Velghe steeds op 't punt was hem over
al die geheime en schrikkelijke dingen te ondervragen. Het
kwam hem altijd voor alsof zijn buurman hem bewaakte en
bespiedde, en alsof hij, vroeg dan laat, wat hij ook deed om er
aan te ontsnappen, met hem zou af te rekenen hebben. En die gebeurtenis, hij voelde 't vooraf, zou voor hem eene marteling zijn.
En zoo deed het lang vermeden onvermijdelijke zich dan
ook eens voor.
Op een avond, tusschen licht en duister, wijl Van Alleijnes
met zijn spade op den schouder van zijn akker terugkeerde,
zag hij, aan een bocht van het door 't hooge koren slingerend
paadje, zijn buurman Velghe hem te gemoet komen. Geen
middel om er ditmaal aan te ontsnappen, als hij zich tenminste
niet brutaal-onbeleefd wilde toonen. Een korte rilling kroop
over zijn rug, en hij wierp fluks een angstblik rechts en links,
als zocht hij naar een schuilplaats. Maar reeds stond de rijke
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boer voor hem, en sprak hij hem glimlachend aan, de armen
op de borst gekruist, als in groote verbazing:
Wel l welt wel l .... Wat is dàt moeielijk geworden u
te zien 1 Wij wonen geen drie minuten van elkander af, en
't is of er een wereld tusschen ons lag. Wat gebeurt er met
u ? Ik zie u nooit meer 1 ..... .
Van Alleijnes, zich in het onvermijdelijke schikkend, poogde
't van den besten kant op te nemen.
--- 't Is waar, antwoordde hij met een lichte trilling in de
stem en even een verwilderde uitdrukking in zijn bleekblauwe
oogen. »'t Is waar, het is al lang geleden dat wij elkander
zagen ; maar een ieder heeft het ook zoo vreeselijk druk in
dezen tijd."
Ik wist waarachtig niet meer wat te denken, herhaalde
de boer, Van Alleijnes met zijn scherpen blik strak aankijkend.
Wij hebben niet meer rustig met elkaar gesproken, meen ik,
sinds dien dag dat wij samen in de stad geloopen hebben,
ge weet wel, in dat straatje daar, waar ik u 't Vrijmetselaarshuis getoond heb.
Inderdaad, 'k geloof dat 't toen de laatste keer geweest
is, antwoordde Van Alleijnes die zich bleek voelde worden.
Weet ge wat ik gedacht heb ? riep de boer, met een
nog vorschender blik, waarin weer het leuk straaltje van
spotternij schitterde, zijn buurman tot in 't wit der oogen aanstarend, »ik heb waarachtig gedacht dat g' uw ziel verkocht
hadt aan den duivel 1"" .......
Van Alleijnes kuchte, en spuwde machinaal op zij, opdat
Velghe's scherpen blik de plotselinge ontsteltenis, die op
zijn gelaat kwam, niet zou zien. En eventjes poogde hij te
lachen, maar met een stem z66 schor, dat zijn gedwongen
lach haast in een snik ontaardde.
— Waar gaat ge naar toe ? vroeg de boer.
-- Huiswaarts, antwoordde Van Alleijnes, schuw naar Velghe
opkijkend.
Welnu, ik ga zoo ver met u mee ; ik heb toch niets te
doen. En weet ge wat : we zullen onderweg in De Steekvogel
een borreltje drinken. Ik trakteer.
......
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En te gelijk keerde hij zich om en ging naast Van Alleijnes
op zijn weg terug.
Zij liepen enkele seconden zwijgend naast elkaar, in de
rustige, langzaam verduisterende schemering. In 't Westen,
achter hooge, donkere boomenmassa's, daalde de zon in een
glorie van purper en goud, en over de - blonde, wijd-golvende
korenvelden, sleepten zich stille schaduwen van nacht. De
lucht was zwoel, als broeiend van onweer ; een muggezwerm
dreef gonzend met hen mede ; nu en dan fladderden geruischloos vledermuizen om hun hoofd.
Ja, herhaalde na een oogenblik de rijke pachter, ik heb
het waarachtig gedacht. En 'k heb het mij verweten dat ik
u daarover sprak, want, zoo dacht ik bij mezelf, wie weet of
't hem niet vreeselijk aanpakt, als hij 't gedaan heeft. En
eenmaal gedaan, blijft gedaan.
Van Alleijnes sidderde. En, het ontsnapte hem, onweerstaanbaar, in 't knellende van zijn ontsteltenis:
--- 't Is te zeggen, .... als je berouw hebt over j e misdaad,
en de pastoor je absolutie geeft, dan is het juist alsof er
niets gebeurd was.
Strak staarde Velghe Van Alleijnes in 't halfduister aan.
Meent ge dat? Gelooft ge dat? Jongen, jongen, gelukkig
dat gij niet in zulk een geval zijt 1
Opnieuw ging Van Alleijnes even aan 't kuchen en spuwde
links om zijn ontroering te verbergen. Toen antwoordde hij
schor, de stem haast onhoorbaar:
— God is toch sterker dan de duivel. Het »goede" is
toch sterker dan het »kwade."
Maar Velghe schoot luid in een lach.
Och, jongen toch, hoe kunt ge zoo onnoozel praten?
Als 't goede sterker was dan 't kwade, hoe zou er dan zoo
vreeselijk veel onrecht en ellende op de wereld zijn 1 Trouwens, wat de zaak zelve betreft, daar is geen misverstand
mogelijk : eens als iemand door den duivel is bezeten, laat
zich dat al spoedig merken.
Hoe dan ? vroeg Van Alleijnes.
Och God 1 op allerlei mogelijke manieren, antwoordde
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de boer. Als je bijvoorbeeld begint te voelen dat je* ook
moet kwaad doen.
--- Dat je ook moet kwaad doen?
—. wel ja ; als je bijvoorbeeld een af keer begint te krijgen
van alles wat Godsdienst is : van de pastoors, van 't Heilig
Kruis of 't Heilig Sacrament, van om het even welk symbool
der H. Kerk. Of als je voelt dat je 's nachts moet » weerwolf
loopen" en gaan spoken op de verre hoeven, om pas bevallen
kraamvrouwen den doodschrik op het lijf te jagen......
Van Alleijnes kon geen woord meer spreken. Hij liep ruim
eene minuut lang in de droomerige schemering naast zijn
buurman, zonder een klank te uiten.
Gelooft ge waarlijk dat zelfs de pastoor daar niets meer
aan doen kan, eenmaal als je je ziel verkocht hebt? vroeg
hij eindelijk, met een stem die herhaaldelijk stokte.
--- Niets meer, dat is absoluut onmogelijk. De pastoor denkt
soms wel dat hij nog wat kan, maar 't is niet waar, verzekerde de boer.
Zij waren aan De Steekvogel.
Acht 't is eigenlijk te gek dat we daarover willen praten,
zei Velghe schouderophalend, als wierp hij een pak van zich
af. Komaan, laten wij hier liever een borreltje pakken.
Maar sidderend was Van Alleijnes voor de kleine landelijke herberg blijven staan.
Neen, dank u, ik zal 't maar liever niet doen, ik heb
geen lust, stamelde hij.
Waarom niet? riep Velghe verbaasd. Ala toe toe, dat
kan geen kwaad.
Neen, neen, waarlijk liever niet ; ik voel mij een beetje
onwel van avond.
En taai in zijn besluit zette hij schielijk zijn weg voort, den
boer, die reeds in het portaal der herberg was, alleen latend.
k

-

-

Het avondmaal, -- pap met roggesmouterhammen
stond reeds klaar op een laag tafeltje, toen hij in huis kwam.
Hij zette zijn spade in den hoek achter het houten schut,
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waschte zich even de handen aan de houten pomp in 't
achterhuis, nam een stoel en kwam aan 't tafeltje naast zijne
vrouw en dochter zitten, welke daar reeds, met gevouwen
handen en neergeslagen oogen, om de dampende schotel
haar avondgebed prevelden.
En daar hij ook, met gevouwen handen en ontbloot hoofd,
halfluid begon te mummelen, werd het hem plotseling onmogelijk zich meer dan de drie eerste regels te herinneren
van dat gebed, hetwelk hij, meer dan vijftig jaren lang, ten
minste driemaal daags had opgezegd. Tot vier maal toe
begon hij telkens weer : ,,Onze Vader die in de Hemelen
zijt, geheiligd zij Uw naam, ons toekome uw Rijk,".... en
dan kwam de verwarring : „ons, .... ons, .... geheiligd zij
Uw Rijk, .... ons, .... ons toekome Uw naam, .... neen
neen, .... ons toekome uw Rijk", in een machteloos stotteren,
de saámgevouwen handen bevend, en de prevelende lippen
bibberend, met in de bleeke oogen een z66 plotselinge uit.
drukking van verwilderden angst, dat zijn vrouw, die reeds
aan 't eten was, verschrikt haar lepel neerlegde en hem vroeg:
God 1 man, wat is er toch 1 Wat scheelt u 1
Er kwam op zijn gezicht een trekking als van hevige pijn,
een samenkrimpen van de spieren om den mond en om de
oogen, alsof een onzichtbare vijand hem scherp in 't vleesch
kneep of prikte. Een oogenblik was de foltering z6o vlijmend,
dat hij er van in elkaar kroop, en eerst na een ruime poos
met moeite kon antwoorden:
— Ik weet 't niet, ik weet 't niet, ik voel me niet wel,
vanavond.
En, met inspanning begon hij te eten.
O, 't zal niets zijn, sprak zijn vrouw geruststellend. En
zij en haar dochter gingen insgelijks weer aan 't eten.
Gedurende enkele minuten hoorde men geen ander geluid
in 't laaggebalkte keukentje dan het eentonig tikketak der
oude klok, en 't regelmatig slurpen der lippen in de houten
lepels, waarmede zij alle drie uit de gemeenschappelijke kom
schepten.
Maar plotseling hield Van Alleijnes op, den lepel roerloos
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halfwege tusschen zijn mond en de schotel, het hoofd in
luisterende houding, den blik gevestigd op de voordeur.
Wat is dat ? Wat hoor ik? vroeg hij dof.
Zijn vrouw en dochter bleven insgelijks een poosje onbewegelijk, in luisterende houding.
't Zal de berechting zijn, ik hoor het belletje 1 riep de
vrouw eensklaps opvliegend. 't Zal voor de oude Vossaert
zijn, ik heb er van gehoord 1
En met haast trok zij de voordeur open.
Ja, daar zijn ze 1 riep ze van op den drempel.
En, met gevouwen handen, zonk zij er op haar knieën.
Haar dochter, toesnellend, volgde haar voorbeeld.
-- Haast u, komt ook, riep zij tot haar vader, voor hem
aan hare zijde plaats makend.
Maar Van Alleijnes, hoewel opgestaan, naderde niet. Zijn
aangezicht was wit geworden als een doek, zijn oogen stonden van angstige verwildering wijd open gesperd, zijn tanden
klapperden, zijn knieën knikten.
Maar haast u dan toch, ze zijn daar 1 murmelde nog
even zijn vrouw, zonder het' hoofd om te wenden.
Daar kwam de berechting voorbij. Vooraan de koster met
de lantaren en het, met korte tusschenpoozen, gelijkmatig klingelend belletje; twee passen daarachter de pastoor, in zijn zwarte
soutane, - onder een paarsch-zijden doek het Heilig-Sacrament
in zijne 'beide, op de borst gevouwen handen dragend.
Vroom biddend bogen de twee vrouwen diep het hoofd.
En eerst toen de kleine stoet een twintigtal passen voorbij
was, verdwijnend achter elzestruiken in het dansend schijnsel
der lantaren, durfden zij op te staan en weer in huis te
komen.
Stom van verbazing keken zij beiden op.
Het keukentje was leeg en de achterdeur stond open.
- Man 1 man 1 riep de vrouw naar buiten snellend.
Geen antwoord kwam.
Man 1 man 1. Waar zijt ge toch ? herhaalde zij.
Uit een donkeren hoek, waar hij van schrik ineengekrompen scheen te zitten, kwam hij te voorschijn.
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Hier ben ik; maakt toch niet zulk een lawaai, bromde hij.

Maar toen hij weer in huis was, en zijn vrouw en dochter
hem bij 't flauwe licht van het op tafel staande lampje aanstaarden, deinsden zij met een angskreet achteruit.
Hij leek dezelfde mensch niet meer. Zijn aangezicht, lijkbleek, stond schreef opgewrongen van foltering, en in zijn
verdonkerde, strak op de deur gespijkerde oogen, brandden
als twee kaarsen van helsch licht.
Och God ! wat is er toch ? wat is er toch ? riepen de
moeder en de dochter te gelijk.
De duivel 1 de duivel ! kreet hij schor en sidderend
door al zijn ledematen. En weer trokken de spieren om zijn
mond en oogen zich in folterrimpels samen, of hij, door een
onzichtbare hand, scherp geknepen of geprikt werd.
Schreiend vlogen de moeder en de dochter naar hem toe.

En 't werd een leven als een nachtmerrie ... .
Dagen en dagen na elkaar, soms, was hij normaal en kon
men - niets vreemds aan hem merken ; maar dan was 't plotseling weer een overweldiging van waanzin, en schrikkelijke
scènes hadden plaats.
. Dan kwam »het Kwaad" in hem 1 .... Iets, dat hij zoo
eensklaps voelde, de greep des duivels, dáár, in 't midden
van . zijn lijf, op de plaats waar vroeger zijne ziel was ! ... .
En midden in den nacht stond hij op en holde hij de velden
in 1 Hij was het werktuig van wilde impulsies, van onweerstaanbaar-machtige suggesties. Gedachten, die hij eertijds nooit
had gehad, lang vervlogen en vergeten herinneringen ontstonden of kwamen weer in hem, hem stuwend, hem duwend
naar het onvermijdbaar doel van 't Kwaad.
De suggestie bracht hem in 't geheugen, dat er in dàt of
dat dorpje, uren vandaan, een arme boer woonde met een
talrijk gezin wiens vrouw opnieuw bevallen was ; en in de
nachtelijke duisternis moest hij er heen vliegen, en, gillend als
een razend beest, hollen en zwerven om het eenzaam hoevetje,
welks bewoners, uit hun slaap wakker geschrikt, met den doodsY
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De suggestie wees hem den weg, dwars over heide en
velden, naar den ver afgelegen kruisweg midden in de sparrenbosschen, alwaar, aan de voeten van een Christus-of Madonabeeld, een door vrome handen aangestoken lantarentje
brandde ; en, in de zwarte eenzaamheid, moest hij zich daar
gillend rollen op het mos, ten prooi aan de afgrijselijke
folteringen, welke 't gezicht van die ruwe godsdienstzinnebeelden in hem deed ontstaan
.
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De suggestie, eindelijk, deed hem doelloos zwerven
in den nacht, gehuld in een zwart bokkevel dat hij eens
bij een ouden herder was gaan koopen : en hij moest
»weerwolf loopen," met knarsende tanden en fonkelende
oogen, Satan in eigen gedaante, gebukt onder den gruwel
der verdoemenis, de hakige klauwen grijpend uitgestrekt om
nieuwe slachtoffers ter Hel te slepen ... .
Zoo liep hij gansche nachten soms, in onbeschrijfelijke
folteringen. En eerst wanneer de dageraad met licht opaal
den donkeren gezichtseinder begon te kleuren, voelde hij de
kalmte der afgematheid in zich komen. Een vreeselijke
angst maakte zich van hem meester, hij ging zijn bokkevel
verbergen in een droge sloot, onder dicht door elkander
gestrengelde bramen, en kwam doodstil weer in zijn huis gekropen. Als een pak viel hij op zijn bed, dadelijk in een
loodzwaren slaap ; en 's anderendaags morgens, slap en uitgeput, had hij geen geheugen meer van al die nachtelijke
gruwelen.

Middelerwijl begonnen zich in 't gehucht en weldra overal
in den omtrek . akelige geruchten te verspreiden:
Satan dwaalde 's nachts in de velden ; menschen, die laat
uit het dorp terugkeerden, hadden hem gezien, gehuld in een
zwart bokkevel, met zwarte horens en oogen van vuur ; an-
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deren hadden zijn afgrijselijk gillen gehoord, en de folter.
klachten der zielen, die hij naar de Hel meesleepte. Twee
kinderen uit een ver gehucht hadden stuipen gekregen van
den schrik ; een oude kwezel was er krankzinnig van geworden ; een pas bevallen kraamvrouw was er van gestorven.
En het gerucht, eerst vaag, maar weldra in stilte door een
ieder herhaald, duidde Van Alleijnes als de bezetene aan. Hij
had zijn ziel aan den duivel verkocht, zei men ; hij had Satan's
gedaante genomen ; hij overweldigde zielen voor de Hel!
Een huivering van schrik liep over gansch de streek, haast
niemand durfde na tien uur 's avonds nog alleen zijn huis
verlaten ; en 's nachts verschansten de boeren zich gewapend
met oude geweren en gaffels in hun hoeven, hun groote,
woeste honden op het erf loslatend. Een soort hallucinatie,
mengsel van lafheid en woede, overweldigende uitbarsting
van verschrikt fanatisme en wreedaardigheid, maakte zich van
de bevolking meester.
Van Alleijnes' huis was als een oord van Hel en vloek
verklaard, en Van Alleijnes en zijn vrouw en dochter als 't
gezin des duivels zelf gebrandmerkt. Niemand wilde met hen
nog eenig uitstaans hebben ; de buren sloten haastig hun
deuren en sloegen een kruis, toen zij een van hen' zagen
komen, en zij maakten lange omwegen om langs het Duivelshuis niet meer voorbij te moeten gaan.
Alleen toen zij weldra vernamen dat Van Alleijnes ziek te
. bed lag, werden zij iets stoutmoediger. Samenscholingen
werden in de buurt gevormd, en heele benden, gewapend
met vorken en stokken, liepen gillend in de duisternis langs
velden en langs wegen, schreeuwend dat zij den duivel gezien
hadden en hem wilden doodslaan. Iets van den waanzin
die Van Alleijnes geknakt had, deelde zich aan de bevolking
mede ; 't geschreeuw der opgezweepte foule leek op het
woest gegil van Van Alleijnes zelf, wanneer hij 's nachts moest
»weerwolf loopen" ; maar 't was genoeg dat er een riep:
»daar is hij 1 'k zie hem 1".... onmiddellijk ontaardden de
razende kreten in een angstgeschreeuw, en de geheele laffe
bende vluchtte uit elkaar, overweldigd door het ingebeelde

VAN ALLEIJNES' ZIEL.

I6I

spook, door die gruwelijke vizie van den duivel, welke 't
blinde fanatisme hen nu onophoudend voor den geest bracht.

Met Van Alleijnes zelf was het weldra tot het allerergste
gekomen.
De waanzin, die hem met reuzenschreden had bestormd
sinds zijn laatste ontmoeting met Velghe, liet hem geen oogenblik rust meer. Na ruim drie weken lang haast eiken nacht
in de vreeselijkste overspanning te hebben omgedwaald, was
hij eens op een vroegen morgen, bijna halfdood naar huis
terug gekropen, en sinds had hij zijn bed niet meer verlaten.
Hij at niet meer, hij sliep niet meer, hij sprak niet meer.
Tegenover alle heropbeurende pogingen van zijn wanhopende
vrouw en dochter, stelde hij een hardnekkig-weigerend stilzwijgen, den verwilderden blik zijner wijd-uitgezette gekkenoogen halsstarrig op het toegeblinde vensterraam van 't
nachtvertrek gespijkerd.
Een groot gedeelte van den dag bleef hij aldus stom-roerloos liggen. Maar met het naderen van den avond veranderden
van lieverlede zijn gelaatstrekken. Een samenkrimping verwrong de spieren om den mond en om de oogen, vertrok
ze tot die folterrimpels of hij door iets onzichtbaars scherp
geknepen of geprikt werd, tot die expressie van lijdensparoxysme welke zich op zijn gezicht gestempeld had, 's avonds
na zijn gesprek met Velghe, toen de berechting voor zijn
deur passeerde. En plotseling dan, in een grijnzen der lippen,
dat even zijn knarsend, wit gebit liet zien, slaakte hij een
kreet, die door het heele huisje dreunde:
De duivel 1 de duivel ! de duivel 1
En de afschuwelijke crisis begon. . . . . . .
Hij woelde in zijn bed, de dekens weggooiend, beukend en
schoppend met armen en beenen, springend en spartelend
als een visch uit het water, met reutelenden adem en een
gezicht, dat geen menschelijke uitdrukking meer had, tot hij
eindelijk, met uitpuilende oogen en tot barstens gespannen
II
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halsspieren, niets meer uitte dan één oorverscheurend, aanhoudend gegil, afschuwelijk om aan te hooren.
Uren en uren achter elkaar, soms, lag hij aldus te gillen,
te gillen tot zijn stem schor en klankeloos werd, te gillen
tot zijn tanden er van klapperden, te gillen tot hij ademloos
en krachteloos weer ineenzakte. En als hij daar dan uitgeput
lag, stonden zijn oogen loensch, en weer kwamen de folterrimpels om den mond en om de oogen, uitspitsend zijn neus
en zijn kin, als de snuit van een roofdier.
Zijn vrouw en dochter, luid-schreiend om zijn sponde, wisten
geen raad noch toevlucht meer. In 't hevigste van een der
aanvallen was de vrouw in het dorp de hulp van den pastoor
gaan afsmeeken ; maar zoodra Van Alleijnes den man zag,
waarin hij nu alle vertrouwen had verloren, steeg het in hem
tot zulk een razende dolheid, dat de geestelijke, na enkele
vergeefsche pogingen om hem tot bedaren te brengen, bang
voor zijn eigen leven uit het huis was gevlucht.

Eenige dagen verliepen. De dokter was gekomen en had
den zieke een drankje doen innemen. Daarmee was hij iets
kalmer geworden. Zelfs had hij dien Zaterdagavond een half
bordje pap gegeten, en de twee vrouwen, een weinig opgebeurd,
hadden nog niet alle hoop verloren, toen hij plotseling, zonder
dat iets zulks deed vermoeden, als een brieschende leeuw uit
zijn bed sprong, met ruw geweld de naar hem toesnellende
vrouwen weggooide, en half naakt buiten vloog.
Z66 brusk was de slag en zóó snel zijn rennen, dat de twee
vrouwen, toen zij, na een oogenblik bedwelming weer bijgekomen, hem buiten achterna holden, geen spoor van den
waanzinnige meer ontdekten. En, na een vruchteloos roepen
en zoeken, waren zij huilend weer in huis gekomen, wanhopend
hem nog in leven te zien, toen eensklaps een afschuwelijke
gedaante, een monster met knarsende tanden en brandende
oogen, gehuld in een zwart bokkevel, voor haar voeten in
de keuken sprong.
Zij slaakten beiden een kreet of ze vermoord werden, en in
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twee sprongen waren zij weer buiten, luidkeels om hulp roepend.
Verwilderd, verbluft door zijn eigen geweld, bleef Van
Alleijnes een oogenblik roerloos in het midden van de keuken
staan, stom luisterend naar de in den nacht uitstervende angstkreten van zijn vrouw en dochter. Dan keerde hij zich om,
als zelve bang, sloop weer in 't kamertje en kroop er in 't bed,
met zijn bokkevel aan.

Uren verliepen ...
Buiten was het een heerlijke Julinacht, een nacht van
plechtige stilte en zachte geuren, met een ongeëvenaard
prachtigen starrenhemel en een reusachtige ronde maan, die
in een wazig-rossen gloed over de blonde korenvelden oprees.
De meeste bewoners van het eenzaam gehucht waren nog
op, en af en toe weergalmde in de verte een verdofd geraas
van menigte : de met stokken en vorken gewapende benden,
welke den duivel achterna zaten.
En sidderend onder zijn bokkevel lag Van Alleijnes met
verwrongen gezicht naar dat akelig lawaai te luisteren. En
telkens als een bende onder oorverdoovend geschreeuw zijn
huis voorbij rende, ging hij aan 't rillen, dat heel zijn bed
er van schudde, terwijl zijn loensche, op het gesloten blind
gespijkerde oogen een uitdrukking van gruwelijken schrik
kregen. Maar hij gilde niet meer, als vroeger, op het geluid
terug ; zijn op elkaar geklemde tanden lieten geen klank
meer door.
Omtrent middernacht, toen alles stil geworden was, kwamen
twee schuwe schaduwen in huis geslopen : zijn vrouw, zijn
dochter.
Bevend kwamen zij op de teenen naar het slaapvertrekje
en, half verscholen achter den binnenmuur, staken zij 't hoofd
in 't somber gat der openstaande deur.
-

Bij het zwakke schijnsel van het op de kleerkast staande
lampje, zagen zij Van Alleijnes, steeds in zijn bokkenhuid
gewikkeld, onbewegelijk in 't lage bed liggen.
II*
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Zij dachten dat hij sliep, en, ondanks haar onnoemelijken
schrik, traden zij nog een stap vooruit,
Plotseling, dan, keerde hij zijn hoofd om, en keek haar
aan met zijn strakke loensche oogen, die fonkelden als karbonkels onder het ruige haar der bokkenhuid.
Met een snerpend angstgegil vlogen zij weer buiten.

Daar was het steeds de heerlijk zachte en sereene nacht.
Heel hoog was de maan gerezen in den opalen hemel, en
hare ronde schijf, kleiner nu en helderder schitterend, strooide
haar schijnsel, wit als sneeuw, over de met parelen bedauwde,
blonde korenvelden. De nabijgelegen sparrebosschen waren
daarentegen zwart als inkt, en in 't verschiet verscheen de
heide als een maanlandschap, met geelwitte zandheuveltjes
en diepten van donkere heesters. Twee uren sloeg het
in de verte op den kerktoren, twee zwakke, gescandeerde zilverslagen, in de plechtige stilte van den heerlijken
nacht.
Toen keerden de beide vrouwen voor de tweede maal weer
huiswaarts. Huilend, met snikken in de keel, hare gestalten
scheef vooruitglijdend als zwarte spoken over den wit-beschenen weg, kwamen zij aan 't achterdeurtje.
In doodsche stilte duwden zij het open, slopen in 't keukentje, naderden de openstaande kamerdeur, en eken
keken.......
.....
Het lampje smeulde en stoomde, bijna uitgedoofd. Het
kolend lontje verspreidde een benauwde lucht en gaf nog
slechts een flauw, dofrood schijnsel, maar dwars door het
hartenaas van het gesloten blind dolkte een straaltje der
maan gelijk een zilverschicht op Van Alleijnes' gelaat.
Hij slaapt, fluisterde de vrouw, haar adem inhoudend.
Het meisje greep haar moeder bij de hand, en, sidderend
tegen elkaar gedrongen, staken zij eventjes 't hoofd uit, om
hem beter te zien.
In 't bleeke schijnsel van den manestraal leek 't weinige
dat zij van zijn puntig, half onder de zwarte huid verborgen
gezicht konden ontwaren, geelwit en hard, gelijk ivoor. De
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oogen en de mond schenen gesloten, en daar omheen hadden
de folterrimpels zich verwrongen als tot zwarte groeven,
waaruit de neus, wasgeel, scherp als de snavel van een roofvogel vooruitpuntte. Het lichaam, in elkaar gekrompen, lag
onbewegelijk niet opgetrokken knieën, terwijl de dwars over
de borst gekruiste handen met al de kracht van hun hakige,
in 't ruige haar geklauwde vingers, het bokkevel over zijn
schouders schenen dicht te houden.
En roerloos, met hamerend hart, op den drempel van het
kamertje, woonden de beide vrouwen een vreemd, schrikwekkend visioen bij:
Langzaam zich van links naar rechts bewegend, glansde
de bleeke lichtstraal peilend over de eene helft van het gelaat, de andere helft in trapsgewijze toenemende duisternis
verbergend.
Langzaam rijzend in een scheeve lijn,' liet hij eerst zien,
tusschen het grauwe der half open lippen, de witte rictusschittering der tanden ; dan één voor één de zwarte rimpels
om den mond en om den neus, dan eindelijk het diep-gegroefde, donker gat van 't oog. Een plotseling van uit de
donkerste diepte van dat gat, scheen een loensch weerlicht
de twee vrouwen aan te glinsteren. En in die vizie van
weerlicht, welke den schijn gaf van leven, kregen zij beiden,
op 'tzelfde oogenblik, in één en zelfden kreet van schrik en
medelijden, de overweldigende intuïtie dat hij dood was.
Man 1 man 1 gilde de vrouw met een krijschende stem.
Noch antwoord, noch beweging.
Man 1 man 1 herhaalde zij met een schreeuw, die in een
wilden snik ontaardde.
En zij sprong naar het ledikant toe.
Maar stom van schrik vloog zij weer achteruit:
Haar hand had zijn gezicht geraakt.' t Was koud als ijs... .
Van Alleijnes was een lijk.
—

Er moest voor de begrafenis gezorgd worden.
Reeds den volgenden morgen in de vroegte, ging zijn vrouw,
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op het dorpsgemeentehuis, de verklaring van overlijden afleggen.
De gebeurtenis, die er al gekend was, wekte groote opschudding. De bewoners stonden op hun dorpels, elkaar toeschreeuwend, dat de duivel dood was. En een vraag was
op aller lippen : »waar zou men hem begraven en wie zou
hem naar zijn laatste rustplaats brengen ? ... .
Natuurlijk kon hij niet in gewijde aarde begraven worden.
Zijn plaats was in den »hondshoek", achter de kerk, den hoek
van netels en vuilnis. Maar wie zou er hem brengen, zelfs
daar ? En 't antwoord op de vraag was onveranderlijk 't zelfde:
Ik niet, waarachtig! Noch ik 1 Noch ik! ... .
Niemand wilde. En toen de vrouw, volgens gewoonte, bij
haar naaste buren in 't gehucht een hulp ging vragen, die
anders nooit geweigerd wordt, werd haar de deur voor het
gezicht geslagen en riep men haar toe:
Ga weg 1 ga weg ! Wij hebben met den duivel niets te
maken 1
In wanhoop wendde zij zich tot den pastoor.
Ernstig dacht hij even na. Toen antwoordde hij:
Van Alleijnes was een groote zondaar, maar hij heeft
zich gebeterd voor hij stierf, en naar de Hel zal hij niet gaan.
Ik geef u de toelating hem in gewijde aarde te begraven, net
zoo goed als om het even welke mijner parochianen ; maar
wat kan ik er aan doen, als niemand hem wil dragen ? Ik
kan hem toch niet zelf gaan halen 1
.
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Zij wendde zich tot Velghe en vroeg hem het lijk met zijn
paard en wagen naar het kerkhof te willen vervoeren.
- Beste vrouw, antwoordde Velghe, haar zoo spoedig
mogelijk uit zijn huis leidend, ik zou niets beters verlangen
dan u dezen dienst te mogen bewijzen, maar 't is onmogelijk;
ik zou mij de vijandschap van het gansche gehucht op den
hals jagen; ik zou hier gewoon niet meer kunnen leven.
En in het ledikant bleef het lijk liggen, in zijn bokkenhuid
gewikkeld .....
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Zij hadden het er niet af kunnen krijgen, zij hadden den
doode niet kunnen afleggen 1.... Zo.ó wild-krampachtig hadden
zijn hakige vingers zich in het bokkevel vastgeklauwd, dat ze zijn
armen zouden moeten breken, om er hem uit te krijgen. En
die bijzonderheid, in het gehucht gekend, waar de twee vrouwen
het in haren gruwel hadden uitgegild, versterkte nog de
bewoners in hun overtuiging dat het de duivel zelf was, die
daar nu nog »over aarde" lag. Bij den schrijnwerker der
buurt had vrouw Van Alleijnes de doodkist besteld, en die
had er wel in toegestemd ze te maken, maar geweigerd ze
aan huis te leveren. Hij zou ze 's avonds voor zijn deur
zetten, waar de twee vrouwen, na betaling, ze maar zelve
moesten komen halen.
Voor de tweede maal, dan, ging vrouw Van Alleijnes, door
haar dochter vergezeld, bij den pastoor aanbellen.
De meid berichtte haar dat hij voor enkele dagen op reis
was, en de zijn plaats vervangende coadjutor zei haar, dat
hij niets anders doen kon dan de, hem door zijn overste
nagelaten instructiën, te volgen.
Dan ging ze naar het kasteel, bij den baron, die ook de
burgemeester van het dorpje was. Maar de baron was insgelijks op reis, ergens heel verre, vertelde een der knechts, en
zou voor weken niet terug zijn.
Woedend, dan, vatte de vrouw haar moed bijeen, en zei
ze, met een sidderende stem, tot haar dochter:
-- Welnu, genoeg 1 Wij zelve zullen hem begraven, zonder
de hulp van al die lafaards 1
En vastberaden keerden zij weer naar het verre gehucht.

De - nacht was gevallen. Zij liepen haastig door het eenzaam
veld, tusschen de hooge, rijpe korenakkers, over welks zwaargebogen aren geruischloos-fladderende vledermuizen zweefden.
De lucht was warm, met laag-drijvende wolken, broeiend van
onweer.
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---- Ge ' moet mij helpen, sprak de vrouw, bijna gebiedend,
tot " haar dochter.
-- Waar aan ? vroeg het meisje,. die in stilte weende.
Dat zult ge straks zien.
En nog gejaagder snelde zij vooruit.
Zij kwamen aan het huisje. Vrouw Van Alleijnes opende
de voordeur met den sleutel en zij traden binnen.
In een hoek der keuken stond de den vorigen avond gehaalde doodkist van ruw, ongeverfd hout, spookachtig wit
langs den muur als een liggend geraamte. In 't kamertje,
waar een klein lampje brandde, lag Van Alleijnes' lijk, steeds
in zijn bokkenhuid gewikkeld, in het lage bed.
De vrouw ging naar het achterhuis en nam er uit een hoek
twee spaden. Zij gaf er een van aan haar dochter.
Kom mee, sprak zij.
Maar, moeder, wat gaat ge toch doen?
Kom mee, zeg ik, ge zult het zien.
En weer verlieten zij het huisje.
De zwoele nacht was zwart als inkt. Geen star aan het
ondoordringbaar uitspansel ; geen boom of staak zichtbaar
den weg afbakenend. Alleen van tijd tot tijd een blauwachtig
weerlicht, in breeden gloed opflikkerend, en, na een poos,
heel in de verte, het dof-rollend geroffel van den donder.
-- Moeder 1 moeder 1 waar gaan we toch heen ? vroeg
angstig het meisje.
-- Naar de heide, antwoordde zij.

Zij kwamen op de heide ..... .
--- Wacht even, zei de vrouw.
Aan den gezichtseinder vlamde een weerlicht op. De breeds
blauwe gloed verlichtte even de hobbelige vlakte, omlijnend,
scherper als bij daglicht, een eenzaam groepje kromme sparretjes, een rozig-bloeiend plekje heidekruid, een goudgelen,
naakten zandheuvel.
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Nog verder, sprak de vrouw.
En, in het hol geroffel van den verwijderden donder, liepen
zij strompelend verder.
-- Hou stil, sprak zij voor de tweede maal, haar dochter
bij de mouw grijpend.
En bij een nieuw, fel-glinsterend weerlicht, zagen zij zich
in 't midden eener dorre vlakte :aan, tusschen twee gele
zandheuvels.
-- Hier ! sprak de moeder.
-- Wat hier? vroeg het meisje.
--Vader begraven
egraven........
.....
0 moeder!
Doe wat ik u zeg, beval de vrouw.
En zij begon te delven.
.

In enkele minuten tijds, bij het reusachtig opflikkeren der
weerlichten en het dof-somber-rollen van den verren donder,
hadden zij den kuil gegraven. Toen keerden zij weer huiswaarts.
Vrouw Van Alleijnes stak in het keukentje de lamp aan,
en met haar dochter droeg zij de doodkist in 't kamertje, en
trok die open.
Dan kwam het vreeselijk moment. Haar angst en gruwel
overwinnend, sloegen zij snikkend de armen om de monsterachtige gedaante van den overledene, en gaven zij hem een
afscheidskus op de in foltering verwrongen lippen. En zonder
nog te pogen hem uit het akelig, om zijn lijf geknelde bokkevel te krijgen, tilden zij hem op bij schouders en beenen, en
legden zij hem in de doodkist.
Met spijkers werd het deksel er op vast geslagen ; met
andere spijkers, voor en achter, werden twee draagriemen,
waarmee Van Alleijnes vroeger in den kruiwagen reed, aan
de kist bevestigd. En zoo hieven moeder en dochter de doodkist op en gingen zij er schreiend mee naar buiten.
Dreigender kwam 't onweer op. Met kortere tusschenpoozen flitsten verblindend violette weerlichten, dapper gevolgd
door luider en luider bulderende donderslagen. Soms was
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de gloed z66 schel, dat zij in 't blonde koren, waar de kist
schommelend langs schoof, de roode en blauwe bloemen zagen
schitteren ; het oogenblik daarna was alles z66 pikdonker, dat
zij zelfs elkaar's gebogene gestalte niet meer zagen. Het angstzweet brak haar uit, en bij elk weerlicht sloegen zij sidderend
een kruis, onder den last der doodkist door haar weifelende
beenen zakkend.
Uitgeput kwamen zij eindelijk aan de groeve. Zij zetten
de kist op den rand, en knielend, met gevouwen handen,
zegden zij een bede op. Heete tranen rolden over haar wangen,
en groote regendroppels begonnen te vallen, hard openspattend op het hout der kist.
Toen lieten zij die in de groeve neer. Met een ruk trokken
zij de riemen los, en hol-bonzend in het hol gebulder van
den donder, vielen de aardkluiten op de doodkist.
Harder, in breede, rechte stralen, stortte de regen neer.
Zijn aanhoudend gedruisch verdofde het dreunend geluid van
den donder, en de bliksemvlammen smolten weg in wazig
blauwgrijs.
De groeve was gevuld. Druipnat trapten de vrouwen de
laatste zoden vast. En, met een laatste, snikkend vaarwel,
verlieten zij ijlings de heide.
Het onweer trok af. Alleen de regen bleef aanhoudend
vallen, in breede, lauwe stralen van eentonig ruischen.
Uit de gedrenkte aarde wasemde zacht een geuren-atmosfeer
van frischheid en herleving ..... .
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TWEEDE GEDEELTE.

I.. De intocht.
De stadhouder van Basra, Othman ibn Honaif, had de
bevolking opgeroepen om den intocht der verbondenen met
de wapenen te keeren. Reeds dadelijk bleek hem echter dat
dit niet mogelijk was. De reactionnairen kozen partij voor
Ayischa. En de groote groep, die wij vroeger gemeenschapspartij noemden, wenschte af te wachten wat de verbondenen
te zeggen hadden.
Nu stroomde alles naar den misbad, het groote plein, waar
zich de aankomende karavanen legerden en waar de intocht
der verbondenen thans ongehinderd plaats vond. Ayischa en
de haren stelden zich op aan de rechterzijde van dit plein,
welks geheele linkerzijde gevuld werd door de bevolking
van Basra. Tot deze menschenmassa (Basra moet toen i 50 á
200 duizend inwoners geteld hebben) richten zich eerst Talha
en Zobair. Othman's dood te wreken is, volgens hen, een
door den Qoran opgelegde verplichting, van welker instandhouding het heil der moslims afhankelijk is.
De toespraak der beide Medgezellen wordt door de rechterzijde met luide bijvalskreten begroet. Maar aan de linkerzijde hoort men roepen dat zij verraders en leugenaars zijn,
die eerst Ali huldigden en nu gekomen zijn met schismatische
bedoelingen. Dan klinkt „velen beheerschend" het hooge ge12
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luid van Ayischa. De Moeder-der-geloovigen, die van haar
kameel niet afgestegen is, (als eene hulp zoekende, die nog
op een wenk der Basrensers wachten moet om hun gastvrijheid
aan te nemen) roert de zaak der huldiging niet aan. Zij tracht
het verwijt te weerleggen, dat de verbondenen in 't algemeen
en in 't bizonder Talha treft, die eerst de opstandelingen
ondersteunden en nu den dood des kaliefen, waarvan zij de
werkelooze getuigen waren, willen komen wreken. De » revolutionnairen", roept zij, »hebben tegen Othman beschuldigingen
ingebracht en zij kwamen in Medina bij ons, als zich gevoelig
toonend voor onzen raad en bemiddeling. Maar wij hebben bij
onderzoek hèm rein en vroom en oprecht bevonden, hèn
zondaars, verraders en leugenaars, die iets anders zochten
dan zij voorwendden" ... Deze woorden, waarvan wij slechts
een gedeelte weergeven, hebben op de Basrensers, die den
stadhouder gevolgd zijn, tweeërlei uitwerking. De eene (reactionnaire) helft vindt dat de Moeder der geloovigen de
waarheid spreekt en alleen het goede voor heeft, maar de
andere (revolutionnaire) helft schreeuwt : » zij liegt" en, als
laatste argument der twistende partijen, vliegen de keisteenen,
waaraan Basra zijn naam ontleent, bij handen vol over den
mirbad. Ook de bewoners der huizen rondom, op de daken
geklommen, bestoken van daar hunne tegenpartij.
Het einde is, dat zich de geheele massa in tweeën scheidt.
De rechterzijde beweegt zich naar de straat der leerlooiers
toe, terwijl de stadhouder, die een deel zijns aanhangs aan
Ayischa heeft moeten afstaan, op zijn vroegere standplaats
blijvende, den toegang naar de groote moskee en het goevernementsgebouw bezet houdt. Den volgenden dag maken de
verbondenen een tweede beweging. Rechts om de stad heen,
langs den dijk van Basra, aan de zijde der Djabbana, trekken
zij naar de wijk of voorstad al-Zabuga.
In dit gedeelte der stad, het proviant-huis of de proviantstad genaamd, (arab. medinat-al-rizq of dar-al-rizq i) bevonden
zich de graanvoorraden der moslims 2).
i) Ook qirjat-al-arzáq Tab. 3180, 4.
2) Tab. 3115-3120, 9; 3122.

STUDIËN UIT DE ANNALEN VAN TABARI.
2.

173

Het verdrag.

Het bleek reeds spoedig dat met het optreden der verbondenen in Basra niet één, maar twee kwesties gemoeid
waren, en dat de eisch, wraak voor Othman, met een veel
gewichtiger zaak samenhing, die van Ali's verkiezing tot
kalief. Niet zonder eenig recht toch werd door de voorstanders van Ali's kalifaat aan Talha en Zobair voorgehouden
dat zij Ali gehuldigd hadden. Hun optreden in deze stad,
zonder de toestemming des kaliefen en zonder zijne medewerking, was, volgens hen, afval en verbreking-van-de-eenheidder-geloovige-gemeente. Daartegen voerden de verbondenen
aan, dat de beide Medgezellen wel is waar gehuldigd hadden,
maar gedwongen ; zooals zij het uitdrukten : »met de punt
van het zwaard in den nek." Hunne houding was dus niet
onwettig, noch schismatisch.
Nu berustte juist op Ali's verkiezing met algemeene toestemming de onderwerping aan Ali der Basrensers. Wij hebben
vroeger reeds gewezen op het ontstaan van het beginsel der
djamda, dat de eenheid der gemeente voorop stelde. Voor
de voorstanders van dit beginsel, d. w. z. de meerderheid
der Basrensers, was het van groot belang het vraagstuk der
huldiging, dat Ali's kalifaat weer twijfelachtig maakte, beslist
te zien. Neemt men hierbij tevens den persoonlijken invloed
der beide Medgezellen op de Basrensers in aanmerking, dan
is niet onwaarschijnlijk, wat Tabari mededeelt, dat, na een
kort gevecht bij de Zabuqa, waaraan van de zijde der
Basrensers alleen de stadhouder en de zoogenaamde » moordenaars van Othman" i) deelnamen, het volgend verdrag tot
stand kwam. De wapenen zouden rusten tot de vraag of Talha
en Zobair vrijwillig, dan wel gedwongen, Ali gehuldigd hadden,
zou zijn uitgemaakt. In het eerste geval zou de stadhouder
zijn post behouden, in het laatste vrij zijn de stad te verlaten
of zich bij de verbondenen aan te sluiten.
i) Deze naam duidde de revolutionnairen aan, die vroeger naar Medina waren
opgetrokken en den kalief ten val brachten.
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Om de kwestie uit te maken zond men den qadhi Kab
ibn Sur met volmacht naar Medina, waar hij in een vergadering
van Medgezellen de vraag voordroeg. Doch ook hier waren
de meeningen verdeeld. Op de vraag van Kab gaf aanvankelijk niemand antwoord ; de stadhouder van Basra had
hier machtige vrienden, misschien voelde men ook dat het
om Ali's kalifaat ging. Eindelijk kon Osama ibn Zaid, een
der aanzienlijkste Medgezellen, zich niet meer inhouden en
riep : »Zij hebben, bij Allah, niet anders gehuldigd dan
gedwongen."
Met dit antwoord kwam Kab in Basra terug en het spreekt
van zelf dat de verbondenen het in hun voordeel uitlegden.
Tegen de uitvoering van het verdrag verzette zich nu echter
de stadhouder. i j
3. De staatsgreep.
Othman ibn Honaif had een brief van Ali ontvangen,
waarin de kalief hem nalatigheid verweet en ook dat hij op de
kwestie der huldiging was ingegaan. »Indien zij tot de huldiging gedwongen zijn," schreef Ali terecht, »dan geschiedde
dit - om bestwil en ter wille der eenheid. Willen zij mijn
kalifaat niet erkennen, dan is dit hoogverraad, willen zij iets
anders, laat zij wachten en wij zullen zien." Toen nu Talha
en Zobair met het antwoord van Kab bij Othman kwamen,
liet hun deze weten dat door Ali's brief de voorwaarde van
het statu quo veranderd was.
Toen besloten de verbondenen tot de uitvoering van een
plan, dat reeds lang bij hen gerijpt was. 2)
In een duisteren nacht, vol wind en regen, trokken Talha,
Zobair en een aantal volgelingen naar de groote moskee. Zij
meenden den stadhouder, het liep tegen het nachtgebed, in
de moskee aan te treffen, maar vonden alleen diens uit Zott,
een indische stam (onze Zigeuners) en Sayabidja, Maleiers
i) Tab. 3 12 3 3 12 5, 4•
Hierop wijst i'tadda Tab. 3125, 4 v.v.
-

2)
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(volgens een gissing van Prof. de Goeje) bestaande lijfwacht,
die hen belette in plaats van den stadhouder, het Gebed te
openen. Bij de daarop volgende schermutseling,werd de
lijfwacht, ten getale van 40 man, afgemaakt. Intusschen
drong een troep wilde reactionnairen van de moskee uit het
goevernementsgebouw binnen en sleepte den stadhouder naar
buiten. Hem, een Medgezel des Profeten, werden, voor de
oogen van Talha en Zobair, baard, wenkbrauwen en oogharen
uitgerukt en men gaf hem veertig geeselslagen. i )
4. Hokaim.
Het vraagstuk der huldiging was nu, zij het op niet zeer
parlementaire wijze, uit den weg geruimd. Talha en Zobair,
die het goevernementsgebouw (met de staatskas 1) en de voorraadschuren bezaten, waren meester van de stad. Men zou
thans moeten overgaan tot het straffen der »moordenaars van
Othman." Deze werden echter door hun stamgenooten beschermd. Zij bevonden zich, zooals het heette, fi -1-djam' 2)
d. w. z. zij maakten deel uit der gemeenschap. Het zou dan
ook moeilijk geweest zijn iets tegen hen uit te richten, indien
zij zelf niet begonnen waren handelend op te treden.
Reeds bij de eerste redevoering, die Talha en Zobair in
de moskee hielden, bleek dat de revolutionnaire beweging,
die Othman ten val bracht, eigenlijk niet alleen tegen de
Ornaiyaden, maar ook tegen den bevoorrechten theocratischen
adel te Medina gericht was en tevens dat de oppositie tegen
,ede Medgezellen zich reeds buiten den kring der zoogenaamde
»moordenaars van Othman" uitstrekte. 3) De geheele stam
i) Tab. 3125, 8-3126, 9.
2) Tab. 3128, i8.
3) Tab. 3127, 12 v.v. »Basrensers" zeiden Talha en Zobair, »waar schuld was eischten
wij berouw. Wij wilden dat de vorst der geloovigen Othman zich zou beteren,
maar zijn dood wilden wij niet. Tegen den zin der verstandigen, hebben woeste
muiters hem gedood." 'Maar, Abu Mohammed'', roept men nu Talha toe, »de
brieven, die wij van u ontvingen, getuigden van heel iets anders." Zobair antwoordt: »Hebt gij dan van mij ook brieven ontvangen?" en begeeft zich opnieuw
in de omstandigheden van den moord. Het schijnt zelfs dat hij Ali van mede-
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Abd-Qais bijv. neigde meer of minder naar den kant der
revolutionnairen.
De vijandige stemming, die hier van het begin af tegen
de verbondenen heerschte en door den aanslag op den goeverneur en de staatskas niet verminderd was, sloeg tot daden
over, toen Abdallah de zoon van Zobair uit den graanvoorraad uitdeelingen begon onder zijne aanhangers. Dit was
wat men noemde isti thár bil fai, willekeurige-beschikkingover-de-inkomsten-der-gemeenschap, en nu grepen de revolutionnairen naar de wapens. De »moordenaars van Othman"
werden dus in plaats van vervolgden aanvallers.
Hokaim ibn Djabala, een der hoofden van hen, die vroeger
naar Medina waren opgetrokken, begeeft . zich met ongeveer
700 aanhangers, meest Abdqaisieten, naar de proviantmagazijnen in Medinat al-rizq. Hokaim was een dier ontembaren,
die, met roem overdekt in den veroveringsoorlog, thans nu
deze tot een voorloopig einde gekomen was, moeielijk aan een
rustiger leven konden gewennen. In zijn optreden ligt reeds
de republikeinsche onafhankelijkheidszin en geweldige consequentie van daad en gedachte, die wij later bij de Charidjieten zullen aantreffen. Deze woesteling, met gevelde
lans aanrijdend, brult onverstaanbare scheldwoorden tegen
Ayischa en hij stoot een man en een vrouw, die hem
verzoeken daarmee op te houden, de lans tusschen de beide
borsten.
Hokaim's eischen zijn : aandeel in het rantsoen der moslims,
herstel van het state quo en den stadhouder Othman ibn
Honaif. Dit wordt geweigerd en nu volgt 25 Rabi II a. 36 H.
plichtigheid beschuldigt. Dan zegt een man van den stam Abd Qais: >Mohadjirs,
gij zijt het eerst den Profeet toegevallen en verwierft u daardoor groote verdienste. Na u namen de anderen den Islam aan en toen de profeet stierf, hebt.
gij een uwer (Abu Bekr) gehuldigd als zijn opvolger, zonder ons te raadplegen
en wij hebben daarin berust, omdat zijn bestuur een zegen was voor de moslims.
Ook een volgenden keer (Omar) hebben wij berust. Daarop koost gij Othman,
zonder ons te raadplegen en gij hebt hem gedood zonder ons toedoen. Toen
huldigdet gij Ali. Wat hebt gij nu tegen hem dat gij hem zoudt bevechten?" etc.
Deze man zou den volgenden dag met, 70 stamgenooten zijn ter dood gebracht
vgl. Tab. 3135, 20. Deze 7o behooren echter in een ander verband. (Zie beneden.)
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bij de Zabuqa een slag, die vernietigend is voor de Abdqaisieten.
Hier vind ook dapper strijdende Hokaim zijn einde. In
den slag wordt hem een been afgehouwen. Maar hij er zich
heen sleepend, velt er den aanvaller mee en maakt dien
verder met een messteek af. Dan zet hij zich op den doode
en zingt:
»De dood is geen schande voor mij,
de schande voor den strijdende is de vlucht,
de roem wordt door geen ondergang vernietigd." i )
Ook op het huis van Ayischa schijnt een aanslag te hebben
plaats gevonden, die echter door haar getrouwe aanhangers
werd afgeslagen 2).
5. De reactie.
De zaak eens aan de wapenen overgeleverd zijnde, kwam
nu geheel in handen der reactie. 70 gevangene Abdgaisieten worden na den slag in koelen bloede afgemaakt 3). De
»moordenaars van Othman" uit alle stammen worden »als
honden" aangesleept en gedood. Van de 600 Basrensers, die
vroeger den tocht naar Medina medemaakten, ontkomt alleen
Horqus ibn Zohair, dien zijne stamgenooten, de banu Sad,
weigeren uit te leveren.
.Nog een incident vond plaats, toen bij een extra-uitdeeling
uit de staatskas de banu Sad en Abd Qais zich zagen buitengesloten, alweer dus, istï thár bil faá. Zij deden een aanval op
de staatskas, waarbij een aantal hunner het leven lieten.
De stam Abd Qais verlaat nu in zijn geheel de stad, om
zich te voegen bij Ali ; ook de banu Sad, hoewel oorsproni) Tab. 3135, 8-3136,10; vgl. Ibn Khallikan sub no. 844. Een tweede bericht
Tab. 3128,15-3530.12. Hier komt ten onrechte (waarsch. verwarring met het
eerste gevecht) ook Othman ibn Honeif weder voor.
2) Zie den brief van Ayischa aan de Kufensers Tab. 3134,6.
3) Tab. 3130,14 vv. 3136,7.
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kelijk tot de reactionnairen (Othmania) behoorende, wijken
uit. Zij en een deel der stammen Tamim en Chindif, tezamen
circa 6000 man, wenschen zich verder neutraal te houden en
legeren zich onder Ahnaf ibn Qais te Wadi as-Siba aan den
kant der woestijn. i )

DERDE GEDEELTE.

i. De emir Abu Musa.
In de groote moskee van Kufa, de tweede wapenpost des
Islams in Babylonië, vonden intusschen woelige tooneelen plaats.
De kalief Ali was naar Dhu-Qár, een plaats aan de rand der
woestijn niet ver van Kufa, opgerukt. Hij voerde 400 ruiters
der Medgezellen mede ; in 't geheel telde zijn leger circa
700 man, een aantal geheel onvoldoende om de verbondenen
in Basra aan te tasten. Alles kwam er nu voor hem op aan
om de bevolking dezer machtige stad, die hij tot zijn toekomstige residentie verkozen had, er toe over te halen voor
hem de wapenen op te vatten. Het groote bezwaar lag hier
niet in de stemming der bevolking die beslist voor den kalief
was, maar in den stadhouder.
De emir Abdallah ibn Qais, genaamd Abu Musa al-Aschari,
was een au fond niet zeer betrouwbaar persoon. Hem was
alles er om te doen het stadhouderschap over deze rijke
provincie te behouden en hij had, zoolang hij niet zonder
gevaar partij kiezen kon, zich tot tolk gemaakt diergenen,
die in den burgeroorlog onthouding aanbevalen. De sluwe
emir wist van den eerbied, dien men hem als Medgezel verschuldigd was, listig gebruik te maken en verdedigde zijn
afwachtende houding meet een voorspelling, hem door den
profeet zelven medegedeeld : »Er zal een burgeroorlog komen,

redeloos als de verdoolde kameel, waarin de slapende beter
dan de wakende, de zittende dan de staande, de staande
i) .Tab, 3131. vgl. 3126, i8 v.v.
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dan de loopende, de loopende dan de radende zin zal. En
de kr^g zal in het laf der moslims boren als een ziekte,
waarvoor de wijze verbluft zal staan als de man van gisteren.
Ziedaar het thema, hetwelk op alle wijzen en niet zonder
welsprekendheid varieerende, de emir nog altijd kans zag de
Kufensers uit Ali's kamp terug te houden. Driemaal reeds
zond Ali gezanten om den stadhouder en de bevolking op hun
plicht te wijzen. Het laatst zijn zoon Hasan en zijn meest
vertrouwden volgeling Ammár. De discussiën vonden plaats
in de groote moskee, die men zich van een menigte gewapenden dicht gevuld moet denken. Als de emir opnieuw de
traditie van den profeet voordraagt, roept hem Ammár toe:
» Hebt gij dit werkelijk van den Profeet gehoord ?" » Mijn hand
er op", zegt Abu Musa, » dat ik de waarheid, niets anders dan
de waarheid spreek". » Welnu" is het antwoord, » dan heeft Hij
dat tegen u alléen gezegd, dan heeft Hij gezegd : Gij zijt
daarin slapende beter dan wakende, zittende dan staande enz."
2. Zaid ibn ^uhán.
Er komt een man op een ezel aangereden, die aan den
ingang der moskee gekomen een stuk papier omhoog heft.
Dit is de revolutionnair Zaid ibn ^uhán, een held van den
veroveringsoorlog, die in den slag bij Qadesia de rechterhand
verloor. Hem is een brief van Ayischa aan de Kufensers in
handen gekomen, waaruit hij de volgende zinsneden voorleest:
»Blijft in uwe huizen Kufensers, meng u niet in den strijd en
laat de wapenen rusten, behalve tegen Othman's moordenaars."
» Maar Kufensers," roept Zaid, » is dit niet een raad, die veeleer haar zelven past. Want de wet die haar geldt is (als
vrouw) stil thuis te zitten. Maar de wet die ons geldt is te
strijden tot de burgeroorlog is beslist."
Er volgt een verward rumoer, waarin de stem des emirs
zich opnieuw voor den vrede hooren laat. Maar de partijgenooten van Zaid schreeuwen nu van alle kanten dat hij
zwijgen moet. En Zaid ibn ^uhán, den handeloozen arm
dreigend verheffende, roept hem toe met donderende stem:
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» Emir, kunt gij den Euphraat op zijn golven terugwentelen,
zoodat hij gaat vanwaar hij gekomen is ? Zoo ja, dan zult
gij ook dees burgeroorlog kunnen keeren."
Nog duurde het twisten in de moskee, want Abu Musa's
welsprekendheid was groot, grooter haast dan Ammár's heftigheid en de hooge fierheid van Hasan ibn Ali, die hem
verzocht van zijn post heen te gaan en dezen kansel niet te
ontwijden, die den vorst der geloovigen behoort... Toen
men plotseling twee van des emirs dienaren op hem toesnellen
zag en hij, van zijn hoogen zetel afdalende, vernam dat Malik
al-Aschtar het hoofd der Kufensische revolutionnairen het
goevernementsgebouw bezet had.
Men zou hem nog tot den avond tijd geven zijn bagage
gereed te maken en de stad te verlaten. i )
3. De »moordenaars van Othman."
Het aantal Kufensers dat gedeeltelijk te water, langs de
de kanalen van den Euphraat, gedeeltelijk over land naar
Ali's leger kwam, wordt op ongeveer 7500 begroot. z) 5000
behoorden tot de djamcia, de gemeenschapspartij, de overigen
worden noffár (zeloten) genoemd, het waren de aanhangers
van Malik al-Aschtar en Zaid ibn Cuhán, die allen meer of
minder door de revolutionnaire theoriën van Abdallah ibn
Saba gewonnen waren. Hierbij kwamen nu nog de Abd Qais
die op ettelijke duizenden begroot worden, zoo4at het geheele
leger, dat met Ali naar Basra optrok en zich in el-Zawia,
daar waar later het kasteel van Obaidallah ibn Ziyad gebouwd
werd, tegenover de Basrensers legerde, minstens op i o.000
L t i .000 man 3) moet worden geschat.
Aan beide kanten is toen nog aan vrede gedacht. Tusschen
Basrensers en Kufensers der gemeenschapspartij, zoowel als
tusschen Ali, Talha en Zobair waren reeds te Dhu Qár onder.
1) Tab. 3152, 15-3154, I I•
2) Tab. 3164, 4 V. Andere getallen: 9000 (3152,2); 9600 (3155,5) 5000 (3 1 55 ,10)
12000 (3 1 74,4) 1 ^ ( 3181) 7000 (ibid.)
3) Andere getallen 20,000 (380,14; 3181) tegenover 30,000 Basrensers.
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handelingen geopend, waarvan het resultaat geweest schijnt
dat men Ali's kalifaat zou erkennen en in beginsel aannemen,
dat de strafwet des Qorans moest worden toegepast op
Othman's moordenaars.
Ali hield de bekende redevoering »op de zakken," waarin
hij allen, die vroeger tegen Othman waren opgetreden, beval
zich uit zijn leger te verwijderen. i) Voor het eerst verzaakte
Ali openlijk het principe der revolutie, dat zich eenmaal op
hem zelven daarvoor zou wreken.
Voor Talha en Zobair beteekende de vrede af te zien van
alle eerzuchtige wenschen. Maar deze beide discipelen van
den profeet waren de zaak reeds moede. Zij begonnen in
te zien dat zij door den afval der Abd Qais en de helft der
Bekrieten verder van hun doel af waren dan toen zij Basra
binnentrokken. Op den steun der gemeenschapspartij viel niet
veel te rekenen. Toen Zobair om duizend ruiters vroeg die
Ali in Dhu Qar zouden aantasten, voor de Kufensers zich
bij hem hadden gevoegd, was geen enkel Basrenser bereid
hem te helpen. 2) Alleen de reactionnaire Othmania waren tot
alles bereid, maar wat vermochten deze nu tegen het leger dat
Ali aanvoerde. Zoo was voor de verbondenen iedere schikking
gewenscht en ook Ayischa, of zij wilde of niet, moest toegeven.
Er bestaat niet de minste twijfel of de vrede zou zijn tot
stand gekomen, indien zich niet aan beide zijden elementen
bevonden hadden tusschen welke verzoening niet mogelijk
was. Dit waren Ayischa en de reactionnairen aan de zijde
der Basrensers, 3) de Kufensische zeloten en de Abd Qais aan
de zijde van Ali. Tusschen deze elementen was strijd noodzakelijk. Er had bloed gevloeid in Basra en het vergoten
bloed schreeuwde om wraak.
Dat de strijd eindelijk uitbrak wordt door de traditie gesteld op rekening der »moordenaars van Othman." Deze,
uit Ali's kamp verwijderd, hielden een conferentie, die ons
i) Tab. 3154,13-3158,10; 3162,13 v. Ook van een mondgesprek tusschen Ali,
Talha en Zobair is sprake ; Tab. 3 1 75, 3 1 8 1 , 3 185•
2) Tab. 3136,17 v.v.
3) Ook Abdallah, de eerzuchtige zoon van Zobair, wilde van geen vrede weten.
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door Tabari uitvoerig beschreven wordt. i) Zij waren het er
allen over eens dat, zoo de voorgestelde vrede tot stand
kwam, het ten koste van hun leven was. Toen besloten zij
zelf den strijd gaande te maken.
4. De slag.
In de schemering, terwijl de beide legers over elkander
lagen, hoorde men wapengerucht en de kreten van verraad;
elk der partijen meende door de andere te zijn aangevallen,
en de strijd ontbrandde weldra over de geheele linie. De
Basrensers, die het meest op vrede rekenden, schijnen het
eerst ontredderd te zijn. Hier werd het spoedig een algemeene vlucht 2). Reeds in het begin van den slag werd
Talha door een dwalende pijl getroffen, die zijn knie aan de
zijde van zijn paard vasthechtte. Zijn hooge kaplaars vulde
zich met bloed. Hij liet zich naar een huis in Basra dragen,
waar hij, door bloedverlies uitgeput, bezweek 3). De ongelukkige Zobair, die het slagveld ontvlucht was, werd te
Cafawán, op een dagreis afstand van Basra afgemaakt. Dit
zou geschied zijn op bevel van Ahnaf ibn Qais, het hoofd
der neutraal gebleven Basrensers. De man, zei deze, die twee
legers van moslims tegenover elkander gebracht had, mocht
niet ongedeerd naar huis terugkeeren 4).
5. De kameelslag.
De qadhi Kab ibn Sur ijlde naar het huis van Ayischa,
dat zich bevond in de wijk der banu Hoddhán. Hij hoopte
dat haar tusschenkomst de orde nog zou kunnen herstellen.
De kameel Askar werd voorgebracht en Ayischa besteeg den
met pantserdekken geblindeerden palankijn.
En nu blijkt eerst hoe zeer Ayischa, niet Talha of Zobair,
i) Tab. 3163, 9v.

2) Tab. 3181, 14-3183, 10.
3) Tab. 3184, 2.
4) Tab. 3171 vv. 3188, 3218 cf. Agh. XVI, 131v.
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de ziel geweest was der geheele onderneming. Want nauwelijks verscheen de palankijn met de Moeder-der-geloovigen
zichtbaar in de vlakte, of van de vluchtende Modhariten van
Basra vormde zich een centrum om de kameel, terwijl zich
Jemen en Rabia in de flanken schaarden.
De Moeder-der-geloovigen trachtte eerst op vredelievende
wijze den dreigenden aanval der Kufensers te keeren en
zond Kab ibn Sur met den Qoran vooruit, de goddelijke wet
die tot eenheid roepen moest.
Maar de in Ali's centrum vooruitstormende Kufensische revolutionnairen, is het nu om Ayischa te doen en de waardige
qadhi bezwijkt onder een hagelbui fvan pijlen. Vergeefs tracht
Ali hen terug te houden. Pijlen hechten zich zelfs in -de geblindeerde palankijn en de Moeder der geloovigen, een oogenblik
voor haar leven bevreesd, roept hare zonen aan haar leven te
sparen. Dan bedenkt zij zich en nu klinkt uit de palankijn de oude
leus : „Gevloekt door Allah zijn de moordenaars van Othman."
Deze woorden worden als een strijdkreet der Basrensers,
welker vluchtende scharen met de reactionnairen aan 't hoofd
en den palankijn in 't centrum zich op nieuw vooruit bewegen.
De voorwaartsche beweging der Basrensers kwam zoo onverwacht, dat de Kufensers wijken en de vorst der geloovigen
Ali zelf een oogenblik in 't gedrang komt. Ali had nu alle
denkbeeld van vrede opgegeven en voerde zelf de zijnen ten
strijde aan. Nog voor middagtijd wonnen de Kufensers weder
aan terrein. De Modhariten van 't centrum aan beide tijden
vochten als bezetenen en men hoorde in 't gewoel, onder 't
rammelen der speren, hoe Ali zong : i )
Den dood - niemand ontgaat - die vechten haalt hij - en
die 't ontgaat.
6. De zwaarden.
Een oogenblik was het z66 dat men aan beide kanten niet
meer voor- noch achteruit kon. Een ijzeren muur van
i) Tab. 3 1 90, 9 3 1 93, 4•
-

184

STUDIËN UIT DE ANNALEN VAN TABARI.

lansespitsen dekte den kameel en zoo dicht grepen de speeren
in elkander, dat over het daardoor gevormde dichte dak een
paard zijn weg had kunnen vinden. Het scheen of de strijd
aêmechtig stokte. Daar riep Ali : » Neem de zwaarden, zonen
der Mohadjirs," en hier en ginder werd in 't centrum gecommandeerd : als het geduld is uitgeput en de zege u dreigt te
ontgaan, grijpt de zwaarden en slaat naar de handen en voeten.
Door deze manoeuvre losten de speerenbundels zich op en
nu verkreeg de strijd een ongewone hevigheid. Wie eens een
hand of voet verloren had bleef, niet waar, tot zijn dood toe
doorkampen. Zulk een hoeveelheid afgeslagen handen en voeten
dekte het terrein, dat zelfs zeer oude scheikhs zich niet herinnerden in eenigen slag een dergelijke menigte dezer ledematen te hebben zien vallen.
Een gier droeg de hand van Abdarrahman ibn Attáb naar
Medina, men herkende haar aan het inschrift van den zegelring. De bedowienen tusschen Medina en . Basra kwamen in
beweging ; ook hun werd door dezelfde lugubere teekens
bekend dat in Basra slag geleverd was i).
7. De strijd om den kameel.
Aan beide kanten drongen nu de vleugels op naar 't centrum,
hoewel voorloopig nog de linkervleugel der Basrensers den
rechtervleugel der Kufensers belette den kameel te naderen,
en omgekeerd de Kufensische linkervleugel de Basrensers van
zijn centrum verwijderd hield. De Jemenietische banu Azd
kwamen nu aan de linkerzijde van den kameel te staan, de
Rabiïeten aan de rechterzijde. Boven deze warrelende menschenmassa verhief zich de palankijn, waarom de pijlen gonsden
als bijen om een korf en de verheven zitplaats van de Moeder
der geloovigen verkreeg, door de aan alle kanten zich daaraan hechtende projectielen, het aanzien van een stekelvarken 2).
De meest geziene standplaats was bij den kop des kameels
omdat alleen mannen van erkende dapperheid en aanzien,
1) Tab. 3194, 13-3195, 4•
2) Tab. 3216.
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na eerst aan Ayischa hun naam te hebben toegeroepen,
waardig bevonden werden het dier bij den toom te voeren.
Men zegt dat 70 Qoraischieten dien dag den toom grepen
en achtereenvolgens werden afgemaakt. Abdallah ibn Zobair,
Ayischa's geliefde neef, rolde met Malik al-Aschtar over den
grond. Zij vormden een dichte massa en Abdallah riep dat
men hem en Malik dooden moest. Maar niemand wist dat
het al-Aschtar was. Men haalde beiden uit elkaar en het
hoofd der Kufensische revolutionnairen ontsprong den dans.
Daarna voerde al Jathribi den teugel. Hij had achtereenvolgens drie Kufensers neergehouwen en herhaalde steeds de
woorden, waarmee hij deze daad had berijmd:
Ik ben de zoon van al Jathribi,
ik ben de dappere dooder van drie:
Ilba, Çuhn's zoon en al-Djamali.
Ammár den zoon van Jasir, Medgezel van den profeet, die
hoewel reeds go jaren oud, uit genegenheid voor Ali aan den
slag deel nam, verdroot dit snoeven. Hij noodigde den ander
uit in 't front te komen en ibn al-Jathribi deed dit, hoewel
hij het liever had moeten laten.
Ammár was met een groot houten schild gewapend, waarmee hij, met een voor zijn leeftijd verrassende behendigheid
het zwaard van zijn tegenstander wist op te vangen, zóó, dat
het ten slotte erin steken bleef. Toen liet hij zijn bedekking
geheel varen en zijn groot slagwaard met beide handen optillend, hieuw hij zijn tegenstander de beide beenen af.
De Adawiet, die voor ibn al-Jathribi den toom had vastgehouden, kwam op zijn beurt naar voren. Hem wachtte in
Ammárs plaats Rabia al-Oqaili. De Adawiet had een geweldige stem, waarmee hij naar Ayischa gewend, de volgende
verzen uitkreet:
Slechtste der moeders zijt gij,
kinderen zacht niet leidt gij,
maar ten verderve leidt gij;
handen van polsen scheidt gij.
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Toen wendde hij zich tot zijn tegenstander, die zijn zwaard
hanteerde alsof het een houten sabel was. Dit gevecht duurde
evenwel merkwaardig kort. Want beider slag trof onmiddelijk
en zij zonken op 't zelfde oogenblik ontzield ter aarde. I)
8. De banu Dhabba.
Tegen den avond hadden de Basrensers merkbaar aan
terrein verloren. Nog streden voor den kameel de banu
Dhabba en Adi, geestdriftige vereerders van Ayischa, die de
mestkluiten des kameels in vervoering onder den neus hielden,
zeggende dat het muskus en amber was. Zij alleen, zingende
» dat hun de dood zoeter was dan honing" en » dat zij Othman
beweenen wilden op de punten der lansen," weken niet, maar
de slagorder der Kufensers omsloot hen in steeds zich vernauwende bogen. Het stond te vreezen, dat de wakkere stam
der Dhabba tot den laatsten man zou worden uitgeroeid.
Hetzij uit medelijden met hen, of om Ayischa of omdat
hij vond dat er nu een eind aan komen moést, gaf Ali bevel
den kameel de voetpeezen door te snijden, wat eindelijk gelukte. Het groote dier viel kreunend op eene zijde. De
riemen, waaraan de palankijn bevestigd was, werden doorgesneden en de laatste voorzichtig op den grond gezet. De
strijd was hiermee geëindigd. Ayischa was de gevangene
van haar gehaten tegenstander.
De houding van den overwinnaar was onberispelijk. De
overlevering geeft ons tusschen hem en Ayischa slechts het
volgende laconische gesprek:
»Hoe gaat het Moeder ?" » Goed mijn zoon." »Allah vergeve u Moeder." »Ja vergeve Allah u en mij." 2)
Deze vrouw had geen vrees gekend gedurende den slag
en zij had geen berouw over wat zij gedaan had.
i) Tab. 3195-3199.
Tab. 3200, 3 204, 3 209.

2)

December, 897 Sept. 1898.

UIT „TOM'S DAGBOEK"
DOOR

W. L. PENNING JR. 1).

AVONDSTOND OP HET DUIN.
Bij taal als hier uit de oogen straalde,
Klonk 't WOORD te luide ; en tot gemurmel daalden
Allengs de stemmen onder de' indruk der Natuur,
Weg-stervende in haar eigen God'lijk vuur.

Eén goudzee was 't vol rozenbeemden,
Eén trans
waar dubb'le trans naar zweemde;
En recht vandáár kwam Zefirus
Aansuizelen naar Bertha's wangen,
Bleef dart'lend in haar lokken hangen,
En schonk me toen zijn geuren-kus!
Daar 'k eind'loos méér
haar BLIK begeerde,
En dien ook oogstte, waarom keerde
MIJN blik zich plots'ling af, en zocht
Aan landzij weêr de steilte af-stortend,
't Veeltoppig duindal óverhortend,
De woudkruin op aan gindsche bocht?
i) Tom's Dagboek wordt geacht geschreven te zijn omstreeks 1846. Een paar
bladzijden van het hier gegevene zijn in bundel of tijdschrift al vroeger afge•
drukt ; hier waren ze ter aanvulling of afronding noodzakelijk. RED.
13
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Verrast, den vinger op de lippen
Opdat geen noot ons zou ontglippen,
Keek Bertha meê de richting in
Waar malsche tonen klagend stegen,
Versmolten, zwollen, juichtenl... zwegen:
Van 't zalig nachtkoor 't vroeg begin.
Getornd had aan dit teeder schoone
Het verre koor van luider tonen
niet.
De drukke Pinksterviering
Het ginds ook SCHELLE rees hier BLIJDE;
En afstand beide en stemming wijdden
Ook ruwen zang tot hoogtij-lied.
in bruin, als 't blanke
En uit het groen
hief de ranke
In blond verkeerend
Beheerscher van 't alhaast in grauw
Weg-duikend dal de purp'ren tinne -En dankbaar dreef de Vrede binnen
Op dons van zacht gekleurden dauw.
Om — zagen we, en de kust nog gloeien,
Wijd-uit den avondzegen vloeien
In glans omhoog, in glans beneê ;
In 't kleurenspel van licht en dampen
Den dag - nog om de zege kampen,
Terwijl de nacht al binnen-gleê
En overboog naar 't purperleger
In 't West gespreid... .
En blozend steeg er
Uit drijvend goud een luchte stoet
Van trage wolkjes (cherubijnen,
Ontstaan om pralend weg te kwijnen)
Die blauwe Ruimte tegemoet
In diepte en wijdte al grootscher groeiend,
Al meer doorzichtig de oogen boeiend,
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Ze ontgaande in onafzienbaarheid.
Zag Bertha's oog aanbiddend blinken,
't Verbleekend hoofdje langzaam zinken,
En DANK met DROEFENIS in strijd.

Nóg zie 'k haar met gevouwen handen;
Het strooien hoedje aan breede banden
Haar op den schouder afgegleên ;
De struisveer spelende in haar lokken;
Haar morgenfrischheid aangetrokken
Tot roerende avondlieflijkheên i
Een enkel zeil doemde aan de kimmen,
Waar liefdes liev'lings-star kwam glimmen;
Een en'kle vogel wiekte aan 't zwerk
Waarheen de zilv'ren klokslag beefde,
Rondgalmend opzwierf en ontzweefde —
Uit KLEINSTE in 't ruim der GROOTSTE kerk.

Met vochtige' oog-opslag haar' vader
Toelachend, trok hem Bertha nader 'k Gevoelde hoe, bij Godes pracht
En mildheid, ze aan den rouw des braven
Aan één teruggenomen gave,
De heerlijkste I aan haar Moeder dacht.
Acht vreemd'ling zonder rechten, sloeg ik
Het tweetal gade ; als 't Hoogste vroeg ik
Haar vriend te zijn ? ...
Naar MEER dan dát
Weerlichtte in mij een stout verlangen Aan iets als Hoop gaf 'k mij gevangen
Toen zij weêr vrij-uit tot mij trad.
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Nog zachter klonken nu de woorden,
Zeldzamer ook; en zwegen wij
Dat samen-zwijgen had waardij 1 .. .
Verstaanbaarst kan het ongehoorde ,
Vergankelijke taal te klein
Voor 't aangezicht van 't Eeuwig Groote ---,
De wisselblik der feestgenooten
Het feest der Ziels-ontmoeting zijn 1.
Naast Haar bleef 'k in visioenen turen,
Scheen 'k in de stilte dezer ure
Ver weg te drijven op de baan
Vol schemerende lieflijkheden Der weidsche wateren beneden l
De heem'len heel aan 't open gaan 1 .. .

Vaak later, grillige oceaan 1
Bij stilte en groeiend stargeflonker
Bij morgenblos of middaggloed
Of als na 't kleurenspel uw vloed
Vergrauwde, en straks uw golvenstoet
en nochtans weêr
Den nacht in de armen zwom
[uit donker
Het bultig duin zich los maakte, en de maan,.
Van verre u zoekende opgegaan,
Verliefd te voorschijn dreef, uw glimlach openbarend Of wen zij (droef, daar 't Westen vonk)
In vreemde, veege schoonheid blonk,
Al 't wakende in het eind met brekend oog vervarend,
Uw sidderenden rand af-slipte, en zonk Een vogel, in zijn vaart, een angstkreet deed weer[klinken
In steê van naglans 't doodsche Leêg
Een nevelbank, een oproerwolk ontsteeg ---
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Maar 't overheerend starren-pinken
Uw treurend vlak herleven deed, herblinken 1
En elke flikkergroet van 't hooge ruim
Zich weerkaatste uit uw diep, en meêtrilde in uw schuim

Of wen ge, eerst plagend, dan moedwilliger besprongen,
Van alle zijden tegelijk gedrongen,
Geschud door een onzichtb're macht,
Vijand'lijk over u voelde ad'men
Wiens luimen 's werelds Rond omvaad'men -Den God van louter lucht en kracht,
Den Storm-god nu 1 ...
En gij, hem tegen grimmend,
Vat zoekende en houvast, al deinzend en al klimmend
Uw MEERD'RE torste, uw Overheerscher droegt
In-één krompt bij zijn greep
En brullend opgestoven,
Dolzinnig razend, óm u en naar boven
In 't ijle, en ver uw grenzen óver joegt -Eén met den donder in 't verdooven,
Den starende ook met stomheid sloegt
En 't dreunend strand tot aan de toppen
Der duinen óver-ziedende, van vrees
En knellende' angst heel 't hart des lands deedt kloppen,
Voor de' afgrond sidderen waar ééns dat land uit REES

En uw belager, lijfloos tronend,
Voort-geeselend, uw flanken lillen deed;
Er 't schuim van opsnoof, en dat honend,
Met zand als hagel scherp, den MENSC1 in 't aan[zicht smeet -Wiens goed, wiens evenbloed de reuzen ging verzoenen,
In tweestrijd opgestaan,
straks hijgend neêrgevleid
En samen stoeiende, als om eer-festoenen,
Om zooveel wrakken wijd en zijd
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Op uw behaagziek glad, hoog boven ongewroken
Verwijtende oogen, als gebroken
En treurend speelgoed uitgespreid
Dus vaak, o zee 1 in later dagen,
Toen 'k liefdes blijheid in uw lach,
Mijn lot in uw ontemb're vlagen,
Mijn weemoed in uw rust, mijn ernst in de' uwe
[ook zag
Hebt gij mijn ijd'len droom gevoed door uw gefluister,
Me ontzet zien rillen voor uw luister,
Me uw donderzang verwisseld tegen luchten dans
Maar nooit meer zou me uw macht zoo machtig zijn als
[thans:
Bij 't eerste klemmen van uw kluister ... .
Bij, 't kleuren van der Liefde trans 1

OP HET IJS.

Welk een genot, met de eerste stralen
Te glijden over 't blinkend pad;
Op vliet en stroom, door dorp en stad
De rinkelende postkoets in te halen
En ze achter u te laten
met een groet
Die nog weerklinkt als ge u reeds vérre spoedt;
Ter vlucht met wie ge maar ontmoet
Een woord te wiss'len, weg en weêr aangaande;
Den bezem te bedenken, die voor dag al baande;
Der deerne een klaren lach —, der arme best,
De kleuters van 't gehucht, een zegenbeê te ontlokken;
Op de ingesneeuwde hoeve bij het spinnerokken
Eens aan te pijpen uit doof Grootjes test;
En, in hernieuwde vaart wed-ijv'rend met uw makker,
Geen dan 't geluid te hooren eener kraai
Heenkrijschende over dik bedolven akker,
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En 't glippen uwer schaatsen in gelijken zwaai l
Soms loopt er, klankrijk en met huppelsprongen,
Een levenstrilling door 't- doorschijnende kristal;
Of aan de kanten scheurt het met een zwaren knal,
Dof golvend door de ruimte, en vogels die er zongen
Verschrikt doende opgaan rondom schuur en stal.
0

Door zonnige eenzaamheid vol vriendelijke stilte
Zet ge uren lang uw tocht gezellig voort;
Terwijl de kachelkluiver krimpt en kreunt van kilte,
Stroomt zomersch-warm uw bloed, klinkt zomersch-blijde uw
[woord.
En als de middag over uw genot gaat luiden,
Ontdekt ge in zuilen rooks een wenschelijk verschiet,
Slaat nog wat forscher uit, --- en wáár ge ook henen schiet
En af bindt, vindt ge vuur in ieders doen en duiden;
En hoort ge in rappe, vroolijk-luide taal
De passende muziek bij 't welverdiende maal 1

Terwijl zoo een en ander opdook, waar 'k Bens ooren
Een deel van toedacht naar zijn jong verstand,
Kwam oom met neefje op een der eilandjes gestrand:
Bens hielriem schóóf zoo ; hout, om 't ding te schoren,
Was op de plek des onheils voor de hand;
Ik brak een takje, -- en bij den zwerm kristallen
Zacht schuif lend door den schok gevallen,
Ging mijn' gezel een nieuwe wereld op
Van blanke naaldjes, uit asch-grauwen damp versteven!
En, tot den rang van bloesem-schijn verheven,
In goudlicht al 't geboomte sierend tot den top 1
-- Op bladerlooze, niet meer naakte twijgen,
Had Winters wonderkus een Mei-droom neêr doen zijgen.
Ben was niet meê te krijgen 1 Schoon nu 'n kleine wig
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Zijn hieltouw aandrukte in het schaatsgat en 't deed klemmen,
Voorloopig kon hem niets tot »rijden" stemmen,
Zoozeer genoot hij en verbaasde. zich
In dezen toovertuin waar alles lieflijk-rein was,
't Geluid van 't winterkoninkje even fijn was
Als al dier naaldjes weefsel tot één sluierdos;
Slechts maakte 't kind zich van de nááste omgeving los
Om me elk der andere eilandjes te wijzen,
Ze elk op zijn beurt »een plantenkorf" te prijzen
»Van witte poeder ...."
»Suiker was het niet,"
Verklaarde hij beslist na goed geproefd te hebben
Van de op den BODEM ook blij' glinsterende webbe,
Gelijk om 't luttelst grasje en 't statig riet,
Gelijk • om stammen, wortels, dorre blaêren
»Het zit tot in uw haar, oom 1" juichte Ben;
En toen 'k een spiegeltje uithaalde, en hij in ZIJN haren,
Zijn eigen haren ! rijp -- »echt rijp, oom 1"
kwam te
[ontwaren,
Sprong neef] en op, en juichte in wilden ren
»Heel 't eiland" om, danste oom haast van de beenen
Wijl hij zich als een Deel van 't Wonder was verschenen.
Eensklaps, wat doet hem stil staan ? .... staren ? ... ,
han,"
»Jo — o
Klinkt door de als roeper voor den mond gebrachte handen
Zijn praaierskreet ; en 'k zie zijn wangen branden,
Zijn oogen glinsteren, zijn lippen beven, van Eerst hoop .... nu vreugd 1 ... .
Gezwenkt, genaderd kwam een slede -» Meê narren ?" roept johan;
Ben is al ingestapt ;
Jo's vader legt de zweep er over dat het klapt;
Zijn schaatsen achterlatende, is de schalk me ontgleden Weg rink'lend in 't gejoel, mijn oogen al ontsnapt ...
En tot oom Eén-arm richt zich eensklaps nu 't Verleden:
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»Hoe anders eenmaal sloegt ge hier een slede gá 1
Haar vonkelnieuw verguldsel stak u hel in de oogen;
Of 't span u hoonde, keekt ge de eedie schimmels na,
Met hunne pluimen die zich spottend voor u bogen,
Met hun scharlaken dek voornaam voorbijgevlogen
Eer gij den groet der Schoone beantwoord hadt
Die aan den knappen menner toebehoorde, Een deel uitmaakte van den koopmans-schat,
Gelijk zijn kostb're pels 1 gelijk de fraaie koorden
Daar IJdelheid meê stuurde, op ieders buiging prat;
Gelijk, afgolvende om 't gebeeldhouwd wapen,
Die pantherhuid 1 gelijk de gouden greep
Dier om 't vergulde hoofdstel wapperende zweep,
En de vergulde schellen,
die hem aan doen gapen
Alsof hij aller narren meester waar'
In plaats van meester-nar! .. .
Vol bittere gedachten
Gaaft ge àf op BERTHA'S MAN .... en schaamde' u diep
[voor Haar
En overstelpte' 't noodlot met uw klachten.
Als thans ook, warde er zang en schett'rende muziek
Naar 't schitt'rend hemelblauw uit blinkend blanke dreven,
Van teek'ning fijn, en fijn met eiken tint doorweven
Van onze driekleur af, met haar oranje-wiek,
Tot de ijle turfrook toe ; uit allerhande linnen
En riet, en oud beschilderd of ruw hout,
Stond daar (als nu staat) in der ijl gebouwd
Een dorp van tenten en van kramen ; en daarbinnen
.En buiten flikkerde (ook als nu) in zonneglans
Het rosse vuur ; en even ver als thans,
Tot scheemrens toe, groepte in de wijde vlakte
Waar toen-ook de ijs-schuit vlaste, óók 't zeil geen zuchtje
[pakte -Hief luchtig zich het bouwsel, voor geen langer duur
Dan van zijn brozen vloer berekend,

196

UIT ,,TOM'S DAGBOEK."

Door sneeuw in al zijn lijnen nageteekend,
Kunst in haar kindsheid, één . haast met Natuur.
Als bij de Schepping ingelijfd, vertoonde
Die tijdelijke vesting van 't Vermaak,
Met wat er tergend zorg'loos troonde,
Zich aan uw donk're blikken....
En zoo vaak
Ge u woudt onttrekken, trok uit honderd sleden
Eén enk'le uw aandacht ; telkenmaal weerhield ze uw voet;
Als in een toovercirkel om u heen gegleden,
Bond ze u aan 't eiland dat u thans ook mijm'ren doet."
VOORJAAR.

„Hoe die besneeuwde bank hier onder de oude boomen
U van een BLIJDER Bertha sprak
Dan, in zoo hoofsch een slede 't eiland langs gekomen,
Door zusterlijken groet u naar het harte stak 1 ... .
Geen bruid, geen heil, geen hoop, -- gewijde erinneringen
Omhelsde uw liefde hier op meê-gewijde plek;
En 't was een voorjaars-adem die u kwam doordringen,
Een voorjaars-tafereel waardoor ge u zaagt omringen,
Gelukkige ! met Bertha vroolijk in gesprek.
En sámen dreven, op den zonneschijn gedragen,
Uw stemmen over 't stille water heen,
Dat, door het zachtblauw oog der heemlen gageslagen,
Eén enk'le teed're glimlach scheen.
Een waas van wordend groen bewolkte de oeverboorden;
Een luwe geur woei over uit de wei;
En zangerige klank van onverstane woorden
Golfde uit de verre verte als droomgerucht voorbij.
Verstaanbaar klonk somwijl 't geluid van kinderlippen:
Die helderste aller spraak deed beider hart zoo wel f
Dan zweegt ge, opdat geen lach, geen kreet u zou
[ontglippen
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En hoorde' uw kindsheid in het ongeziene spel 1
Uw gezellin herriep haar zorgelooze jaren
Aan IJsel, Waal en Rijn en schilderde u het schoon
Van Veenendaal tot Beek en bleef dan peinzend staren ... .
Schrikte op 1.... glimlachte, en liet haar zinnen waren,
Te gast gaan weêr, te feest, op voorjaars-tint en toon.
In 't prille gras, den voet dier lieve omspelend,
Zwierf dommelig gegons om 't allereerst gebloemt;
En hoog, hoog boven uwe hoofden 1 zwierde kweelend
Verdween 1 die, zóó gehoord, het innigst wordt geroemd."

STEM VAN HET VERLEDEN, EN BENJAMINS OPROEP.

» »Wien stelt ge hooger (vroegt ge, van het antwoord zeker)
Den leeuwrik of den nachtegaal?"
» » » Naar onze stemming frisscher is of weeker,
Vertolken zij om beurte onze ongesproken taal:
En daarom loof ik beide als evenzeer begeerlijk ;"
»Dus Berthe ... .
En bij haar stemgeluid
Docht u geen zang of zaak ter wereld onontbeerlijk Mits ge mocht vrijen naar zóó'n Bruid ... .
Dit drukte (of 't mocht of niet 1) misschien uw blik wel uit?
Vlug in de boot, greep Bertha een der spanen
U-samen wuifden nog deze elzen na,
Die zesmaal zouden keeren in hun wa^,
Aleer ge met verkropte tranen
Tot hunne kille dorheid u een _weg kwaamt banen ... .
Alleen, verminkt, en schier een voorwerp van gená,
Zóó zag u Bertha door haar sluier, uit haar slede ... .
Gods zegen over haar 1 ...."
—
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En weg was weêr 't Verleden In Bens persoontje, met een kleur als bloed,
Sprong me iets der werk'lijkheid van 't Heden tegemoet,
Zoo heerlijk stralend! dat ik me af moest wenden ...
't Geluk, het schoone, de edelmoedigheid,
Al wat verheffende verblijdt
Vindt me eer ontroerd, en dieper, dan de ellende;
Zijn we al wat naar omlaag trekt meer gewoon?
En noopte ons 't lot, het leven, meer tot dulden,
BERUSTEN, dan het ons met eedle Drift vervulde?....

---r Nog bij den naklank van Verledens toon
Vervoerd door 't Kind dat van een sleê-vaart smulde,
Gevoelde ik in mijn HART onze afkomst van de Goón, -In 't OOG iets .... dat het dwong vreemd tegen 't licht te
[knippen
Weg scheen 't ... ,
» Oom (neusde Ben al gauw)
Wat vriest daar, kijk'res 1 op uw mouw ? ... .
Een sterretje, oom ? ...."
Ik wist het weg te tippen ... .
» Kwam 't sterretje uit de lucht ? of 66k al uit den boom ?"
» »In elk geval van Boven," glimlachte oom,
En hing verrukt aan kinderlippen,
En voelde zich van 't ijs niet stijf meer, niet meer loom 1

EER BENJAMIN INSLIEP.

Ben drukte ooms ééne in bei' zijn kleine handen,
Toen oom (»beste oompje l" klonk 't aldoor)
Den moeden vleier neêrvleide op één oor,
Om zelf in de' armstoel naast het bedje te belanden:
»Nu slapen, Ben 1"
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» » Met de oogen toe, zie 'k toch nog ijs. .
»Ik — open water," maakte ik neefje wijs,
»En in de zoele lucht een zwerm kapellen,
En alles groen rondom den plas;
En blootshoofds zitten we op ons eiland in het gras
Aan 't visschen-volk van 't volkje te vertellen
Dat over 't water heengleed met een duffeljas
En stalen schoeisel aan, en paarsche neuzen;
— Niet mooglijk t klotst (zoo heftig dat het ons bespat)
Met flikk'rende oogen 't golvend nat;
Toch welt jij waart toen schijndood, sussen hem twee
[reuzen
Van boomen., met een buiging van belang;
Heusch waar ? ...
En van verbazing slaat het gras zijn hooge
Kinds-lange halmen over ons heen in e lkaár ;
— Van alles weet dat oude paar,
Verzeekren, met haar vroolijke oogen
Weêr de onze ontmoetende, die vlinders op één been ---De bonte bloemen ..
Mag 'k er één?
Waagt Benjamin:
Pluk, pluk ons 1 dart'len ze allen,
En schik ons net als bruidegom en bruid ! ...
Ben gaêrt een ruiker, en verheugde blikken vallen
Door 't ruischend loover op den binder en zijn buit:
-- Jou beste bloemenmaakster l knikt de jongen,
Opziende, en tusschen de uitgespreide vingers door
Schuilvinkje spelend met den zonnegloor...
Maar zich bedenkend is hij alweêr opgesprongen,
En zoekt goudhanen:
Naar de roode spanen doos,
Doorpriemd, voorzien van voêr, verhuizen nu juweelen
Die we onder 't glazen deksel leven zien en spelen ..."
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»»Hou' 't dicht, oom 1" soesde Ben, en kijk -- sliep als
[een roos!

BENJAMINS ONTWAKEN.

Een lach-tooneeltje nog.
De stad ontwaakt
De wagens rollen als verheugd
de huistrap kraakt
'k Hoor luiken openen, broêr Just al zingen --En Ben, zich de oogen wrijvende en door 't schaatsenpaar
Begroet, die heel den nacht te drogen hingen,
Verbaast zich dat hij droomde ---» van een vlinderschaar
En vonk'lende goudhanen, en van gouden regen ;
Van zilv'ren visch ; en van een bloemendal
Op 't wonder-eiland, waar de boomen stemmen kregen,
En wij, in 't hooge gras gelegen,
Niet merken
dan te laat 1
dat van den wal
Ons bootje wegdrijft, ver den Plas in ...
Oom kan zwemmen:
Ik klauter op ooms rug, ga juist zijn hals omklemmen -» » Stil 1" fluister ik, » » wie floot daar ? . .
Gauw de struiken in 1"
» Oom zeult me er heen : geen roover vindt ons ; wij -- geen eten 1
Geen bramen 1 Niets dan nacht en onweêr ...
Benjamin
Heeft toen oom Tom, en hap ! oom 't neefjen opgegeten."
Z66, droomend of verzinnend, haalt de kleine man
Uit ooms vertellinkjes geregeld een roman ;
Daar steekt een dichter in hem, valt te vreezen ...
Oompje 1 op romantisch slaapgoed moet ge zuinig wezen.
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Purperwolk met gouden randen 1
Mocht ik op uw donze lagen
Over meren, bergen, landen,
Over afgelegen stranden,
Over wereldzeeën jagen ...
Maar de wolk verschiet van kleuren,
Vaart en vormen gaat ze derven;
Opwaarts ziet ze een vogel zwerven
Niet bij machte zich te beuren,
Daalt ze en komt in regen sterven.
Wolken-SPIEGEL werd mijn schoone
Purperwolk met gouden randen ...
Dank voor zulke losse tronen!
Zulk een luchtpaleis bewonen
Doet in zulk een plas belanden.
Alles volgt zijn lotsbestemming:
Wolken maken nat, of laven;
Wij, naar 't uitvalt, gaan of draven
Tot we vrij van hartbeklemming,
Los van lot en huis en have Vredes donker Diep zien blinken,
Waar een elk zich mag gerieven,
En vergetelheid moet drinken ...
Ach 1 geen buur ter rechte of linke
Die 't vervolg zal overbrieven.
Aan den wal staan onze neven
Kolk en , wolken te ondervragen ...
Valle er, tot wat troost in 't klagen,
Een gedacht'nis aan ons Leven —,
Geest'lijke Erfschat weg te dragen!
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G. VAN HULZEN.

DE VROUW MET MOLENTJES.

Ze stond nu op den Dam, geheel wèg in den rein-lichten
dag, schonkig en zwaar als een rauw beeld van vleesch
gestold in de realiteit, stag en strak tusschen de waffelende,
wemelende, wiemelende menschen.
Boven haar wiekten de molentjes.
Zij zag niet, dacht niet aan die molentjes, klatermolentjes,
gepluimd op een staak, waar ze waaiden en draaiden boven
haar hoofd, en die ze zou verkoopen.
Geen zon zag ze, geen licht zag ze ; ze zag niets, ook
hèm niet waarvoor ze leefde.
Haar oogen, wit-grijze dwaaloogen, gaapten, verglaasden
tot steriel grijs, dat blind bolde uit den beenigen kop. De
menschen waasden haar voorbij, als schaduwen, als vreemde
wezens zonder ziel en in nevel.
Voor haar, óm haar warrelde de menigte, gromden, suisden
en zoemden de geluiden zij hoorde niet, keek niet.
Zij dacht niet, verlamd door den schok van herinnering,
een flits van leven voor dit leven, in ééns gekomen de
herinnering als een schok van schrik door 't schonkig lijf,
nu zij stond terug op den Dam na vele jaren van zwerven.
»Van eerbre vrouw, nu een zwerfster, die men tartte," zoo
vloot het door haar. En de huizen schenen haar te strakken
als sparkende riffen en 't geschreeuw en gestommel leek haar
'n onweer dat woelde. Zij gevoelde scherp wat zij in vele jaren
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had teruggedrongen, dat zij was een te kloeke vrouw om
molentjes te verkoopen, dat zij kon werken, hier niet behoefde
te staan. En de schaamte te worden nagewezen als een
boeleerster mengde zich schamper door haar ergernis.
Dat duurde eenige tellen ; toen beheerschte zij zich, strakte
steil-op in de drukte, als een steenige verstarring, versteening
van leven in 't bloed-warme lijf. Zij werd nu nog forscher,
brutaler dan zij er al stond een star staketsel tusschen
de roddelende menschen, niet anders willend, onverzettelijk.
Hij kwam nu vroolijk aangeloopen : een miezig kereltje met
spits konijne-gezicht, en klapte van pret dat het verkoopen
zoo goed ging. En zij lachte gewillig, was nu over haar
ontroering heen ... en ventte nu ook.
En in den rein-lichten dag wiekten en draaiden de molens.
I.
Zij, een forsch-vinnige vrouw, vleezig en tevens schonkig,
de heupen breed, rijzig op d'r beenen, de trekken onder
't vettig-gestreken haar groevig als een polderwerker, het vel
tanig, bruin van de zon en met handen die 't werken verstonden, had zich getrouwd aan een metselaar, een grof
goede kerel, ruw en gul, alléén bij buiën wat wild zooals
zij zelf. Hij verdiende behoorlijk, had vast werk, bracht 't
meeste ervan thuis, ook als zij te erg treiterde en hij aan
de zwier ging.
In dolle drift van hem weggeloopen ging zij nu met een
zwakke, die zij onderworpen diende en verzorgde in onzeker,
sjovel bestaan. De uittartende vrouw was geworden een
deemoedige zwerfster, die met hem meetrok door wind en
regen, van markt tot markt, door hei en polder.
Maar ze voelde er geen spijt van, hield van hèm en niet
van den sterke. Door het grof-vleezig lijf woelde een vertrilling zacht en teer als zij aan hèm dacht. Zij was nu de
sterke, zij had meer voor hem te zorgen dan hij voor haar. Dit
besef ontkiemde in haar een tot-koesteren-gezinde teederheid.
Nu zij niet te strijden had verging haar uitbulderend meerder-
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heidsgevoel tot een braveerende zucht van weeke bescherming,
vroeger door heftigheid tegengehouden.
In verrukking had ze eerst opgekeken naar den stoeren
driftman. Dat was er een als er niet veel waren, een kerel
naar haar verlangen, de man uit haar droomen. Van kind-af
voelde ze kleineerend het zwakke, het nietige. Haar forsch
lichaam kon er zich niet meê gelijkstellen ; zij keek op het
geringe van boven neer. Op school en cathechismus was
het haar meermalen als zonde aangerekend wanneer zij d'er
op los troefde, maar zonder baat.
Zij zocht het kloeke, het sterke en vond dat in hem.
In 't begin van het trouwen ging 't uitmuntend ; ze waren
gelijkgezinden en zwelgden er in. Maar bij het eerste verschil
kwam er al heftig gekribbel, werd het strijd.
Hij wou en zij wou.
Hij gaf niet toe en zij deed het evenmin. Al haar felheid
drong dadelijk samen op dat ééne : zich niet te geven. Zij
schreeuwde en hij tierde. Onder zijn driftige woede bleef ze
onverzettelijk, deed wat ze goeddacht, en als ze niet kon
winnen geniepte zij wel op andere wijze.
Er kwam dan opnieuw ruzie en zoo ging het door.
Haar grof beenderig lichaam kon hij knauwen, haar narrigheid niet. Die bleef.
Alleen als ze samen dronken was het anders, vooral wanneer hij gul en grif haar evenveel inschonk z'n goed-vanhart-zijn trof haar. Dan deden ze teeder, beloofden elkaar
met dronke-menschentranen alle brave dingen »ze hielden toch van elkaar ... waarom moest de een de ander
nekken?"
Uit haar schonkig lijf dreef dan het barsche weg, kwam
het sentimenteele aanvloeien, eerst langzaam en nog terug- •
gehouden, dan feller tot het uitlaaide, zij haar rooie .arm om
zijn groven nek sloeg en hij aangedaan d'er zoende, haar zijn
goed wijf, zijn klabberdoes noemde.
Een paar dagen bleven ze meestal in rust. Maar het zakte
al bij het eerste norsche woord. Gewoonlijk begon het : als
zij kort-kribbig vroeg, of als hij met straatvoeten binnen kwam.
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Al gauw werd het snauwen, snerpen, tot hij het gesar beu,
zijn grove handen ophief.
Een bonte plek of schram stilde dan de atmosfeer, venijnig.
Zij wrokten dan met ingehouden drift tot één van beiden
opstoof en er uit zwatelde wat er moeielijk in blijven kon.
Dan ging het : zij de nagels krampend als een kat, tegen
hem opschreeuwend van smeerlap, rooie ploert 1 hij met een
smak haar en de boel dooreengooiend, de rommel tot scherven.
-

Bij zoo'n scène was het gebeurd.
Onder een tirannieke treitering, razend het niet te kunnen
winnen, in overkropping van woede, machteloos nu hij alleen
sarde en niet sloeg, liep ze weg, rammelde de deur achter
zich toe, »liever had ze een slag in der smoel dan dat
valsche getreiter ... verrekke kon-ie ... zoo'n gluiper ... ze
had goddank nog goeie handen aan d'er lijf !"
Het kwam niet in haar op, dat zij nooit anders deed, en
hij haar nu priemde met dezelfde wapens. Zij was in schuimende drift en vond hem laf en gemeen.
In haar koppigheid ging zij zich verschansen ; ze bouwde
heele torens op van verzet. »Teruggaan deed ze nooit. Het
was nou erg genoeg ... wat dacht-ie wel ... ze had hem niet
noodig ... liever zou ze zich kapot werken dan zoo genegerd
te worden door 'n kerel. Ze wou niet ... ze zou niet en ze
dec het niet."
En hij kwam evenmin.
Een vaag besef van spijt krieuwelde eerst in haar op toen
hij niet kwam. Zij onderdrukte het in ergernis. Zij dacht
dadelijk aan zijn treiteren, zijn bonkige handen, zijn norsche
prikkelbaarheid, en nijd-ophoopend verhardde zich, nu voor goed.
Den volgenden morgen, toen hij goedsmoeds aan 't werk
was, in de meening dat ze wel terug zou komen, pakte ze
haar huisboel. Wat hèm hoorde liet-ze. Ze nam alleen meê wat
ze zelf had meegebracht, geen draadje meer. Instinkmatig
begreep ze als ze meer nam, hij haar de boel tot gruizels
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zou slaan - en ze wou nu buiten hem blijven, niets meer
met hem te doen hebben.
Ze huurde een beneden-achterkamer voor niet te veel geld,
een holle, vierkante ruimte met nieuw gestreept-bloemig
behang en uitzicht op een triest-verweerde plaats.
Ze wachtte een dag voor zij 't huisgerij begon te schikken,
waarom wist ze zelf niet.
In de haast had ze alles maar z66 moeten meenemen ; scheef
en hort stond het boeltje door elkaar. Wat zij 't eerst noodig had
lag onderaan. Den eersten nacht sliep ze het bed op den
grond gespreid, maar ze sliep vast en zonder droomen.
Een paar weken later hoorde zij dat-ie 't zijne had verkocht
voor »'n prikkie aan een jood" en er een dag of wat meê
in de lorem was gegaan. Het interesseerde haar niet. Zij
haatte alle mannen.
In 't huis noemde men haar » Kribbe Ka".
Een enkelen keer welde wel iets in haar op van eigen-toedoen, merkte ze, dat het uit-schoonmaken-gaan ook niet alles was,
» want naar den zin van die prutsmadams, dee j e nooit genog",
maar deze overwegingen dwalesprietjes van 'n ontevredenheidsbui over twee ruggen-uit-een-varkensnijdende mevrouwen
duurden niet langer dan de ontevredenheidsbui zelf.
Al spoedig redeneerde ze anders, dat het nergens volmaakt
was, dat je niet in den hemel kwam met kousen en schoenen
aan en dat er toch ook nog goeie huizen waren. De slechten
nam je op den koop toe, of je liet ze vliegen.
Als 't erg was bleef ze liggen, den .. geheelen dag, sliep de
balsturigheid weg. Zoo leefde ze een egaal-kalm werkleven.
Alleen 's Zondags voelde zij zich wat eenzaam, dacht dan
hoe ze vroeger met hem naar de komedie ging.
Later ging ze meê met buren en kennissen.
Overigens bleef het gelijk, zij werkte, at en sliep.
II.
Op een grauwen dag, een dag vol sijpelenden regen kwam

er verandering.
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Een man door een kar omgereden werd binnengebracht
-- het huis kwam in opstand. Men kwakelde en schreeuwde
door elkaar ; iedere vrouw dacht dat het haar man was.
Ze was nog thuis en uit haar humeur. Men had haar op
't nippertje een werkdag laten afzeggen, wist nu niet, wat ze
met den tijd zou doen. Bij het stemmengeraas schoof ze
haastig een wit, kort jak aan, bond het haar los op, narrig
maar toch benieuwd wat er gaande was.
De gang rommelde vol bereddering. Men sjouwde hem
binnen, opgestuwd door de buurt, die aan de deurpost bleef
hangen en kleven.
»Daar heb-je onze Ka ook, »Kribbe Kal" riep een der
jongens toen zij naar voren drong door de menschen.
Met een nijdig gezicht smakte ze de deur toe, waarop de
jongens nu gingen bonzen met kletterende klopdreuningen.
Hij hing tusschen twee mannen in en kromp van pijn. Het
rad was over zijn been gegaan. Men keek waar men met den
gekwetste heen kon.
»Leg hem maar zoolang in mijn kamer," zei ze, nu groot
door haar dichtslaan van de deur.
Hij leunde ingezakt tegen den muur en maakte een afweerend gebaar.
» Wel zeker, nog komplimenten ook 1
nee, die is goed ...
dan maar vooruit ... naar boven l"
Van achteren drong men nu op om te kijken. Een kruiersknecht die meê geholpen had, tilde aan de voeten, zij nam
hem onder de armen en een ander steunde nog in 't midden.
Maar op de nauwe kronkeltrap, die kraakte in zijn versleten
treden was geen ruimte voor drie. Met zijn tweeën moest-ie
naar boven.
Men vorderde tree voor tree. Zijn flets hoofd, vies van
gespatte modder, steunde tegen haar wit, helder jak, waarachter 't hijgde van inspanning.
Hij kreunde en kermde zwakjes.
Zij tilde flink, »'t was een vrachie ... hij liet zich z66
zwaar hangen," zei ze aamechtig. »D'r kun je warm van
worden 1"
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Op den overloop kwam de vrouw van » voor" en de vrouw
van den snorder en van den stoker. »Blij waren-ze, dat het
hun man niet was 1" en vol belangstelling gaven ze raad en
schudden de hoofden van deernis. »'t Is toch wat te zeggen ...
je leven ben je niet meer zeker ... hoe 't gekomme was?"
Ka trok de schouders op »ze wist het niet ... overreje,
geloofde ze."
De man beneden duwde wat 'al te forsch op, de gekwetste
verwrong zijn gezicht door den schok, het gezicht mager
en geknepen als een konijn.
»La-we even ruste," hijgde ze, moe van de zwaarte. Men
liet hem glijden met den rug tegen het beschot. De kruiersknecht vertelde nu breedsprakig hoe 't was gebeurd. » Als hij
hem niet had weggetrokken was-ie er heelemaal ondergekomme,
gelukkig nog dat 't een leege wagen was 1"
De kruiersknecht nam nu 't zware eind, en zij duwde
aan de voeten, zoo ging 't vlugger. De trap dreunde
onder het zware op-stappen.
Boven viel er meer licht op de trap en ze kon hem nu
zien. Hij was leelijk en gewrongen. Over het bemodderde
gezicht krieuwelde een pijntrekking van smart en ellende, een
trekking die doorsidderde in 't verschrompelde magere lichaam.
Zijn kamertje, onder de pannen afgeschut met ouwe planken,
was op den achterzolder. 't Licht kwam er met vale vegen.
Half tastend kwam men binnen ; ze leiën hem op 't bed, dat
hij zelf opmaakte voor-ie uitging.
Met de punt van een doek bette zij z'n gezicht, wiesch het
vuil af en vroeg waar hij pijn had. De kruiersknecht keek in
't rond, zei : »het is me een karweitje van 't armehuis".
Hij was nu geheel bijgekomen, wees beneden naar zijn
knie. Voorzichtig, met pijn in 't gezicht stroopte hij 't been
bloot, door haar geholpen. Ze zagen alléén wat schrammen,
't leek wat opgeloopen. Zij deed er een kompres van koud
water om.
Dèn volgenden morgen was 't been dik opgezet.
De busdokter kwam, uit z'n humeur door het hooge klimmen,
gromde hij : »had hem maar naar 't Gasthuis gebracht 1" Even
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w achtte hij, keek naar 't beschot alsof daar het antwoord
van zou komen, bukte, betastte en kneep het gezwollen been.
De zieke kermde, wrong om zich goed te houden, volgde
alle bewegingen van den dokter met een pijntrekkend, angstig
gezicht, vroeg toen bangig:
» Zou het erreg weze ?"
Zij stond op een afstand, eerbiedig afwachtend.
De dokter schokte de schouders ije kunt hier niks zien,
misschien een verstuiking ... kan ook een breuk wezen."
Hij betastte en kneep opnieuw het gezwollen deel, kwam
niet tot een verklaring.
De zieke kromp en wrong onder zijn handen.
»Nog ergens anders pijn ?"
Hij wees naar zijn geschaafde, gekneusde handen.
Verachtend duwde de dokter die op zij. »Anders niks ?"
Hij schudde van »nee".
»Nou, dan maar voortgaan met kompressen". De dokter
lei nu zelf het verband, keek toen rond, zoekend naar een
handdoek. De zieke zag zijn beweging, wees naar een kastje,
en zij schommelde er een doek uit. Van den overloop haalde
ze een kom frisch water.
Zij liet de dokter uit, die nog even omkeek en zei dat hij
morgen terug zou komen.
Weer op het kamertje, voelde zij zich kribbig. Ze was
kwaad op den dokter, maar ook nijdig op zich zelf. »Die
dokters laten een mensch maar als een hond liggen", en als
een dokter het deed, waarom moest zij dan anders wezen?
Aan alle mannen had ze een hekel, en deze leek haar al
heel leelijk. Zijn haren hingen sluik, en als vlas over het
groezel-gore gezicht, zoo sponsachtig doorvloeid. Aan de oogen,
flets en grauw, zonder brauwen, zag ze een kruisnet van
zorglijnen en in de wangen groefden diepe hangvoren. Om de
gele tanden, klein en brokkelig, kwalde een breede mond
en de asch-grauwe snor, onverzorgd, met plekkerige punten,
hing er over, slap naar beneden.
Zij had hem geholpen in een onberedeneerde opwelling
van medelijden, in haar gevoel van groote sterkte, ook omdat
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ze uit nijd de deur had toegeslagen voor de jongens, moeielijk
kon ze hem nu laten krimpen, dat begreep ze.
Ze hielp hem dien dag zooals ze een hond of kat, die den
poot had gebroken, zou helpen, en bracht hem eten.
Hij was haar dankbaar, maar durfde het niet goed zeggen.
Alleen vroeg-ie, of ze nog eens terugkwam.
Zij knikte van ja.
Den volgenden dag was het been erger geworden. Op
het donkere, klamme portaal vroeg zij het den dokter.
»Je had hem naar 't Gasthuis moeten brengen, wat hebben
jullie daar toch tegen ?"
»Er tegen ? ... ik ? ... wat zou ik er tegen hebbe ?"
»Als 't niet verandert moet-ie er toch naar toe".
» Mij goed ... 't kan mij niks schelen!
De dokter ging, herhaalde nog eens dat hij er weinig aan
doen kon.
Op het wrakke kamertje lag hij met verdofte oogen. Hij
keek op toen ze binnenkwam, vroeg Wat de dokter gezegd had.
Zij voelde medelijden met hem, maar zei toch hard en
scherp dat het inwendige kneuzing was, misschien wel »gebroken". Als het niet veranderde moest-ie naar 't Gasthuis.
Het zou wel een operatie worden.
Even keek hij treurig op, nikte toen van ja.
Toen rammelde ze, dat een mensch daar alles op zijn tijd
kreeg, en dat je er goed behandeld werd.
Hij knikte nog eens van ja, de oogen heelemaal weg in
moeë berusting. »Wat kon het hem schelen, 't was hem
onverschillig wat er met 'em gebeurde."
Dat hij zoo weinig tegenstribbelde viel haar meé, o jé !
zoo'n armoedzaaier most nog kaskenade-maken ook 1 "... » maar
hij dee het dan ook niet" en nog eens, hard-op zei ze:
»dat het in 't Gasthuis zoo goed was."
En weer knikte hij van »ja."
Beneden zou ze nu informeeren. De vrouw van den stoker
beweerde : »dat je bij den buurtsecretaris moest wezen." Mie
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zei : »eerst most-je een brievie van 't armbestuur hale. Gut
mensch je hebt daar wat 'n last mee, dat zal je es zien."
De vrouw van den stoker hield vol: eerst naar den buurtsecretaris,
» Nou goed" zei Ka, 'k zal eerst naar den buurtsecretaris
gaan, en sloeg haar doek om. Buiten bedacht ze nog dat
ze z'n naam had vergeten en moest weer naar boven.
Bij den buurtsecretaris was hij niet ingeschreven. »Waar
hij 't laatst had gewoond ?" Zij wist het niet. Dan kon men
haar niet helpen ; en zoo moest ze terug.
Hij herinnerde zich maar vaag ... o, ja 1 't was al zoo lang
geleje ... 't zou toch wel in de Lazarussteeg weze. "
» Nee in de Lazarussteeg is 't niet, daar kom ik pas vandaan !"
» Ja ... la'k es zien, waar hè'k laatst gewoond : in de
Karthuizerstraat, toen op 't Bickersplein en toen in de Gerard
Dou ; dan zou ze op 't Leidscheplein motte weze."
Op 't Leidscheplein bleek 't ook niet te wezen, maar ze
konden haar terecht helpen. Van 't ééne kantoor werd ze
gestuurd naar 't andere, eindelijk kreeg ze het bewijs.
Een » halve dag," een mak'lijk huis, dat ze niet kwijt wou,
schoot ze met het loopen nog in. » Dat komt er van," narde ze,
»als je anderen helpt 1" Maar toen hij gewasschen en geschoren
in 't ziekenhuis lag, de vlasharen geknipt en gekamd, was ze
toch blij 't gedaan te hebben. Dat was haar werk ... heel
anders zag hij d'r uit ... 't had haar wel 'n vigelante gekost,
maar afijn, ze was er nou ook af l"
Toen zij zich 's avonds onder de dekens schoof maakte zij
onwillekeurig de opmerking, dat hij nu even frisch lag als
zij. En ze herinnerde zich zijn dankbaar-wit gezicht. Het
gaf haar ,een prettig, vreemd gevoel, een gevoel om lang over
na te denken. Maar zij viel spoedig in slaap, sliep rustig
door tot den volgenden morgen.
Twee dagen later, bezoekdag, was ze vrij. Ze ging opgewekt, maar het viel tegen. Hij was geopereerd en had koorts.
In zijn pijn keek hij niet op, zag haar bijna niet.
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Zij stond verlegen bij het ijzeren bed, wist niet wat te
zeggen, hoe zich te houën.
Scherp voelde ze haar teleurstelling, niet zijn pijn.
Zij zei het niet, maar ondankbaar was-ie-toch ... alle kerels
waren het ... dat was nou voor haar moeite 1 ... hij keek
niet eens. Maar wat kon het haar ook schelen l ... een vreemde
vent ! ... Ze kwam niet weerom ... nee 1.... zoo'n lamzak 1"
Maar 's nachts dacht ze er toch aan, misschien was het wel
héél erg? Nieuwsgierigheid borrelde er dooreen, »ze deed het
ook eigenlijk niet voor hem" zei-ze »ze dee' het voor haar
zelf." De menschen in huis wouën er ook meer van weten,
en zij ook 1
»Ze moest toch Zondag maar gaan, dan had ze zoo goed
als niks te doen . . . " en 't stond wat sjiek en gewichtig voor
de anderen. Zij voelde zich.
»De beste bullen zou ze dan antrekke."
,

In het ziekenhuis glansde 't licht. Het licht dat scheen
langs de witte muren, over de heldere spreien, dat gloorde
langs de zieke gezichten. Bloemen met rose kappen om de
potten zwierden fleurig in de middenrij. De zusters stevenden
rustig langs de kribben, spraken zacht in opgewekte aandacht.
Hij lag te wachten, met oogen die haar van verre al zochten;
ze waren minder grauw -- het grijs thans met een doorschijn van week blauw.
Met zijn gemagerte van handen, nu blank, wriemelde hij
over de dekens, greep de hare en drukte ze erkentelijk. De
knokelige aanvatting deed haar even griezelen, maar terugtrekken durfde ze niet goed »het leek zoo hatelijk." De koorts,
vertelde hij vlugjes, was minder, de operatie al voorbij. Hij
vroeg naar zijn kamertje, of 't goed gesloten was ? »net of de
prullen die er hingen van goud waren." » Hoe grappig" dacht ze.
Bij het weggaan brokte hij uit zijn keel een paar woorden
van dank ; ze wouën er moeielijk door. Niet duidelijk hoorde
ze wat-ie zei, maar in haar kwam zoo iets, dat een goede
daad altijd belooning meebrengt. En heel wat luchtiger dan
ze gekomen was ging ze heen, met een gevoel van behagelijk-
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heid in de leden, en de andere zieken kregen ook een knikje
extra.
Den volgenden Woensdag kon ze moeielijk. Toch vroeg
ze even vrij, zei dat ze een broer in 't gasthuis had. Want
in de dagen tusschen Zondag en Woensdag was het in haar
opgekomen hem eens uit te hooren »ze mocht toch wel wat
van hem weten ..."
Maar, ze kon niet lang blijven, en z66 uit het werk ging
het niet te best »daar most je op je gemak voor wezen."
Nu Zondag zou ze het bepaald doen 1
Zij beeldde zich verschriklijke dingen in. In haar leven
was het al zoo vreemd gegaan, hoe moest het dan wel bij
hem zijn S De buren spraken er ook mal over. Zij droomde
ervan, en in haar denken kreeg hij nu de grootste plaats.
Maar, hoe ermeê te beginnen?
Zij zou er wel wat op vinden »zoo'n begin was altijd
lastig 1" Het hield de geheele week haar gedachten bezig,
maar ze vond niet het geschikte begin.
Aan 't bed vroeg ze toen voor de vuist-weg » of-ie geen
familie had, of zijn moeder nog leefde ?"
»Nee," zijn moeder was dood, zijn vader een ketellapper,
die veel dronk en weinig thuis bracht, was ook al dood, in
de jenever gestikt. Eén zuster had-ie nog, wist niet waar
ze was, wou het ook niet weten »ze zou wel begrijpe
waarom." De anderen waren jong gestorreve, an de tering .. .
d'er kwam ook niet te veel in. Toen ze zijn vader thuisbrachten, ging zijn zuster er van door, de boel uit elkaar.
»Nou veel was er toch niet. Getrouwd was-ie niet geweest...
met vrouwen had hij zich nooit opgehouën ... Nou wist ze alles."
't Was gegaan, zoo z66, zuchtte hij nog eens na, en lachte
treurigjes.
De geschiedenis viel niet mee, 't was wel droevig, maar
niet bijzonder of ontzettend, vooral zoo egaal als ie 't vertelde.
Dat hij niet met vrouwen had geleefd, werd voor haar gevoel
wat het zien van fel wit is voor een half blinde. Het wekte
wat in haar op. 't Was of haar afkeer voor mannen er door
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minderde, of hij nu niet zoo leelijk leek, zooals hij daar lag
met de oogen zacht op het sneeuw-witte kussen.
Rein en onschuldig scheen hij haar, een verongelukt, groot
kind, versleten en verdord in de realiteit, een lange schakel
van lijden en gebrek, waarvan hij 't schrijnende zelf niet
meer voelde door het langdurige. Het deernisbegrip van
gezonde, frissche vrouw dook in haar op, spreidde zich weldadig
uit. In haar breed, vleezig lijf kwam een zucht tot hulp voor
den zwakke, nu zij door hem werd herinnerd aan haar eigen
wêe van vroeger. Hij was een stumper, zei ze zich-zelf,
maar dan toch een stumper te goed om verstopt te worden.
Hij tipte nog even aan met een zwakkende zucht van
berusting, dat hij aldoor op zij werd gezet, in een hoek
geduwd of de zon hem niet mocht beschijnen, er voor hem
geen plaats was. En weer zag ze in zijn ergernis, vooral
nu 't zoo gelaten werd gezegd, een zwakke afkaatsing van
't geen zij zelf sterk voelde : het recht van eigen wil en leven.
In vlijmende herinnering dacht ze aan haar lot, aan haar
man met zijn op-loopend, onwillig karakter, zijn Nero-aard,
z'n smalende terg-lach en ruwe handen, waarmee hij haar
toen gedurig vernederde en klein hield. »De sterke moest
beschermen, niet kwellen," bedacht ze, nu voor 't eerst en
al 't goede in zijn grove natuur, waarvoor zij onwillens toch
nog wel voelde, verduisterde daar door. Zij vaagde het
weg, voor goed, als met een streek van haar breede hand,
en 't zachte, het beschermende streek binnen.
Meer dan ooit en inniger kreeg ze een af keer van den
groven, sterken man.
Die daar, zoo ging het in haar denken, zou dat nooit
kunnen. Hij was niet zoo één ; ze moest hem dus wel
helpen. Hij had behoefte aan wat vriendschap.
Hij leek haar een jongste broer, al was-ie ook ouder, een
opgeschoten jongen - waarvoor je goed kon zijn, zonder
meer die het water zou aandragen zonder morren »één,
die blij was iets voor haar te doen, als zij wat voor hem
deed." En door haar goedig denken weefde zich de berekening:
hij zou voor haar kunnen worden een goed, tam - huisbeest.
-
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Als hij 't Gasthuis uitkwam zou ze hem helpen, » een man
alléén was toch ook niks, en zij hád dan iemand om meê te
praten." In zijn dompig leven een beetje gezelligheid te
brengen zou hem aanhankelijk maken.
Zij hield haar gedachten voor zich, maar het kreeg vaster
vorm voor haar. Met het eigenbelang dreef de bescherming
,aan, en de begeerte van goed en gezellig te wezen brandde
in haar op. Zeker 1 ze zou hem helpen.
III.
Het was voor hem een zwaar-tillende dag, die aankwam.
De lucht hing vol grijs, een egale, klamme mist. 't Grijs
drukte op de daken, omzwachtelde de brokkelige gevels en
waasde langs den grond ; alleen 't middengedeelte der huizen
toetste door, als schimmige brokken zonder hoofd en voeten.
Met voor-gevoelden angst was die dag gekomen. Eerst
nog van verre, kwam hij dichter bij, en toen was hij er ineens, die dag. Nu kon hij gaan tobben, moest hij zich zelf
weer zien te redden.
In 't Gasthuis leek het s hem goed : het frissche bed, 't
smaaklijk eten, »wel niet te veel maar toch genoeg", de
zorglijke zachte • zusters en haar wel-gemeendheid, het had_
hem gestoofd tot een zonnig aanvoelen van het leven. Hij
had dat gevoel lang vastgehouden, maar nu hield het op. Er
zakte wat uit zijn bestaan weg, toen hij 't warme, heldere
Gasthuis uitging en in de kille, grauwe mist kwam.
Het hoofd werd hem leeg, en 't grauwe van den dag
maakte hem nog triester. Waar zou hij heengaan ? naar zijn
zolderkamertje waar bijna geen zon kwam?
Hij gevoelde aandrang, ergens . op een bank ver-weg te
gaan uitschreien, maar hij bedwong zich en liep recht op
huis aan.
Zij was er niet. Hij ging naar boven, stil, zonder gezien
te worden, rommelde wat door elkaar. Hij deed moeite zich
in te denken wat hij morgen doen zou, keek moedeloos
rond 't werd hem eng en leeg.
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In den namiddag brandde de zon nog even door ; met
bevreemding zag hij voor 't eerst, dat het licht tusschen de
hooge pakhuizen door nog in zijn hokkamertje vief. Dat
deed hem weer denken aan 't ziekenhuis. Een blij verlangen
de zon te zien, de zon te voelen in het kille najaar, warm,
lekker, kwam in hem op. Langzaam liet hij zich naar beneden zakken, de trap af. Even dacht hij eraan hoe ze hem
hier naar boven hadden gedragen, en een zuchtje van tevredenheid waaide bij hem op.
Buiten was het grijze waas geheel weggetrokken ; alleen
aan 't noord-oosten dreef nog zwaar grauw. Hoog in de
lucht boog zacht het blauw met sliertjes van blank gewaas.
Verderop waar de zon stond als een cirkel van wit, fellichtend platina-wit, wolkte teer een lange warrelveeg van
sneeuwig zwanendons. En even onderaan drapeerde als sombere
franje nog het wegtrekkend grauw. Het licht trilde er door heen.
Maar, tegen den avond, toen de zon onderging, en 't licht
verdween, viel ook weer het grauw, klam en zwaar als kwam
er regen. Hij had nog den tijd, »zij kwam niet voor negen
uur,' ' kon nog wat ronddrentelen, zoo schoof hij over de pleinen,
door de straten die hem treurig toeschemerden, met vroolijkheid en lichtschijn in de huizen.
Toen hij thuis kwam was zij er. Bedremmeld wist hij
niet dadelijk wat te zeggen. Zij maakte het hem gemakkelijk,
zei, dat-ie maar moest gaan zitten : ze zou koffie zetten en
deed heel opgeruimd. Een levenslust leefde weer in hem op
toen de buren de kamer kwamen vullen met hun belangstelling. Ze vroegen hem of-ie niet blij was weer terug te
wezen, en parmantig loog hij van »ja" »vrijheid, blijheid".
Maar toen ze wegwaren en zijn gedachten weer neerstreken
op den dag van morgen, wat hij dan zou doen, voelde hij
zich gedrukt en zweeg.
Alleen de vrouw van den stoker was nog gebleven, kledderde
dat zij het toen toch wel geweten had, dat je eerst naar den
buurtsecretaris moest, en of-ie nou heelemaal beter was?
Toen ze alleen waren zei ze effen, zonder opkijken:
,
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>'k Heb een betrekking voor je."
Hij keek op, vreemd en blij sprak niet.
»Wel niet veel, maar je kan er de winter mee rond komme."
»Mooi ... dat is mooi, hè ?" schaterde hij, nu loskomend.
»'t Is bij de hoedenmaker op de Breestraat, goeie menschen. Ik maak er schoon, zie je."
»Mooi, mooi 1 en hoeveel geeft 't?
»Nou vijf gulde."
»Vijf gulde, niet bar, maar 't gaat. Ik zal 't maar doen eh?"
»As-je morrege met me meegaat is 't zoo in orde."
Hij grinnikte achter zijn dampende koffie. Nou I hij zou
't doen 1" De warmte en de koffie wasemde door hem heen.
Heerlijk !
Een uur later ging hij naar boven, wenschte tot morgen,
dankte haar nu meteen voor de moeite. »Het had niks om
't lijf," zei ze terug »menschen moeten elkaar helpen."
Den eersten nacht op zijn kamertje versliep hij rustig. Hij
droomde van vette koeien, vette landen en zware boomen,
en haar zag hij als een groot, vet koebeest.
Hij ging met haar mee naar de betrekking, en werd aangenomen.
's Avonds wachtte hij haar af hij had eerder gedaan
dan zij. En hij wachtte haar nu eiken avond. Als zij ergens
anders werkte ging hij haar halen. Hij achtte het zijn plicht
vroolijk tegen haar op te praten, en dat gepraat beurde hem
zelf ook op. Het was z66 toch beter dan uren op 't land te
loopen om wat centsmolentjes te verkoopen in den winter
ging dat heelmaal niet. Hij had het nu warm, gezellig ! Als
zij naast elkaar voortgingen keek hij tegen haar op, en zij
voelde zich groot en breed en moederlijk. Ze zei dan graag
wat aardige woorden tegen hem.
Bij haar forsch breed vrouwelijf, de heupen breed uitgezet
door wijd-zwiepende rokken, schrielde zijn magerte nog meer.
Dat deed haar behagelijk aan.
In zijn slappe, armelijke karkas kwam toen een wereldje van
leven bloeien. De asch-grauwe haren gulden zich, het spitse
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konijne-.gezicht werd wat voller en de diepe ruilen in het
tanig vel vervlakten, vervloeiden tot minder scherp.
In de afleggertjes van »Mijnheer", die zij met een smeuïg
praatje wist los te krijgen zag hij er patent uit. Alles paste
hem of 't voor hem gemaakt was - alleen de broeken leken
wat wijd. Daar lei ze dan een zoom in.
Zij bleef dezelfde, werd door het werken nog wat grover.
In haar groote werkvrouw-passen had hij moeite haar bij te
houden. Aan 't eind gaf hij 't meest op, zweeg, trippelde dan
mee als de jongen, die geduldig het etenspannetje draagt.
Ze leefden als vrienden.
In huis onder de groote lamp, de ruime, ronde koffiekom
in de kromme werkhanden zaten ze warmpjes. Zij luisterde
zich geheel weg als-ie voorlas uit de krant. Dan kweelden
haar oogen van zoetigheid en welbehagen. 't Was of de
bloemen van 't behang in haar hart gingen geuren. Hij deed
alles wat zij vroeg ze hoefde maar even te »kikken".
»Dat was anders dan haar eerste leven van rebellie. Maar zij
zorgde dan ook voor hem."
Zijn goede hoedanigheden zag ze duidelijk ; huiselijk was-ie,
hij dronk weinig en kon z66 raak praten. Het leelijke bekeek
ze van den andren kant, of in 't geheel niet.
Als hij lachte, deed-ie idioot-grappig en het schunnige
werd dan bijna komiek. In zijn kleinheid schurkte hij leuk
achter de groote kom wasemende koffie, zij vond dat recht
kneuterig. Ze kon er om lachen tot het water haar naar de
oogen kwam. Zijn zoeken naar grappen sterkte haar in 't
gevoel van groote en alles-te-zeggen-hebbende vrouw. Hij
deed het toch voor haar.
't Was wel het tamme huisbeest, dat zij zich had voorgesteld ; en hij zag in haar de vette, dikke melkkoe uit zijn
droom. De avonden gingen prettig om.
Als hij haar ge-nacht zei, de deur aarzelend dicht trok en
de donkre trap opklauterde naar zijn zolderkamertje, bedacht
ze hoe grauw en eenzaam het hem daar verging --- en hoe
gezellig het beneden straalde. Meermalen wou ze hem terug-
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roepen, maar zij deed het niet ; als hij 't vroeg was 't wat
anders, maar zij wist ook dat hij niet vragen zou. Hij bleef
er te beschroomd voor. En als ze dan, een kwartier later,
onder de dekens schommelde, naar de schaduw-wiebelingen
van 't lamplicht keek, zei ze zichzelf, dat het beter z66 was,
een mensch moest zijn zelfstandigheid bewaren." Dan
draaide ze 't logge lichaam om, en trok de dekens om
haar heen.
Maar eens, op een Zondagavond, toen ze laat aan 't lebberen
waren geweest bij kennissen brandewijn met rozijnen was
er — zei zij, in een bui van aandoenlijkheid, dat het boven
toch wel erg koud zou wezen.
»As-je blieft of 't koud is l" antwoordde hij, de bedoeling
half vattende. Hij ging zitten,, de ellebogen gesteund op de
tafel, en snaterde door over 't pretje, over Trui en Hein, die
zoo ongegeneerd deden, en 't lieten doorgeniepen, dat zij 't ook
samen wisten.
Zachtjes-aan werden zijn oogleden zwaar, even zwaar als
zijn tong, die al dubbel sloeg. Toen vielen de oogen toe,
en met het hoofd op tafel gezakt, dommelde hij in, snurkte
weldra het vertrek vol geluiden.
Zij bleef eerst wat treuzelen, met zichzelf niet eens wat
ze doen zou. Er kwam een schuchterheid over haar, waarover
zij zich verwonderde. Ze regelde het vaatwerk, schikte de
kopjes voor morgen, liet ook in 't zinken keteltje water
schokken. Het water plonsde met een straal uit de leiding
op het zink, verdofte naar het vol liep. Ze luisterde er na,
zonder denken. Wat zou ze doen ? Ze wist het niet.
Ze draaide 't licht wat af, zou boven-op het bed gaan
liggen. Half ontkleed overpeinsde ze 't geval, dat zij hier nu
lag, in 't zelfde vertrek waar een man was. Maar dan herinnerde zij zich, dat je hem eigenlijk geen man kon noemen,
en er geen gevaar bestond.
En dan soesde ze door, in 't lijf de nawerking van drank,
dat het toch vreemd was ... lekker vreemd ... gezellig ...
huiselijk, veel huiselijker dan alleen.
IS
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Zijn geronk en het tikken der kleine klok scandeerde haar
gesoes, »doovig werd ze ervan." Ze zou zich toch uitkleeden,
zei ze nu, »ze most morrege vroeg op ... as je j slaap
niet kreeg was je niet lekker !" Handig schoof ze uit het
rokkengewriemel en gleed onder de dekens.
Haar warm lijf - tusschen het kille linnen rilde even. Zij
trok daarop de dekens over de - schouders en hoofd. Maar
na een poosje duwde ze terug ... hu ! 't gloeide. Ziezoo, dat
frischte 1 Zij merkte nu, dat ze óok gedronken had, al kon
ze d'r ook beter tegen dan hij.
Het bloed vloeide heet door 't vleezig lijf. Het prikkelde.
In de kamer schemerde het lamplicht, half neergedraaid.
Zij zag de kast in de half-glimming, de stoelen met de rommel
kleeren in de haast uitgegooid ; de tafel waarop hij gezakt
neerboogde, het hoofd omlaag tusschen de armen en
daarachter 't witte gordijn, waartegen zijn romp schaduwde.
Zij zag zichzelf, stijf in 't mulle bed, met opboldering van
dekens waar haar beenen strakten en ze had weer medelijden met hèm.
Ze gooide haar lichaam om. Hij werd wakker door het
gekraak van het ledekant. Snel kneep ze de oogen dicht,
deed of ze rustig sliep. Hij richtte zich op, oogwrijvend, de
schriele schouders ingekrompen, rekte zich toen, ging voetstomm'lend staan en keek suffend rond. Hij begreep vrij
vlug waar-ie was, ook dat-ie nou goed deed stil heen te
gaan. Hij had ontzag voor haar, voor haar goedheid, voor
d'r groot lichaam.
Nog in versuffing riep hij haar naam, schrok toen in de
geluidlooze ruimte zijn eigen stem hard neer viel.
»Hij wou dat-ie maar weg was, naar boven." Vreemd
draaide het in zijn hoofd.
Voorzichtig minderde hij 't licht : een vale schemer bleef.
Toen hief hij zich slap op de teenen, keek heimelijk rond
en tipte schuchter naar de deur. Het slot klikte even, »als
ze maar niet wakker werd ?" ... nee, 't ging . goed.
In de gang koud en donker, met een aanslag van vocht,
merkte hij geen lucifers te hebben, ook, dat de deur van
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binnen moest gesloten worden » ze kon toch niet met open
deur slapen ?"
Zonder veel gerucht kwam hij terug. De deur zoog wind.
Voor haar bed riep hij haar naam, eerst zacht zonder
beven, bedremmeld, daarop luider, keek tegelijk naar lucifers.
Zij antwoordde gerekt, de stem dik alsof ze wakker werd,
zei dommelig dat ze wel sluiten zou. Hij ging toen heen
nog eens verlegen ge-nacht zeggend.
Tree voor tree hoorde zij hem opblokken : zware stappen
met schoffelschuiving en nog geslif van handen er tusschen,
maar het opblokken toch het sterkst.
Boven knauwden de scharnieren en het huis werd daarop stil.
Klaar wakker lag ze te luisteren, sloeg de dekens open
met een flap, gleed er uit, wipte den sleutel om en frommelde
zich weer in bed.
Het huis lag nu leeg in de nachtgeluiden. In de kast
hoorde zij 't kraken, boven verschoof iets, en tegen het - raam
ritselde 'et : een verdwaald blad van 't najaar nog. Zij
tuurde weer naar de kast met de donker gewulfde kap, met
de paneelen in valsche glimmingen, naar de vaasjes van
zwart geciseleerd glas in parade er boven op, zij keek ook
naar de klok, die nu harder tikte ; naar de stoelen, naar het
gordijn, zoo doodsch wit nu zijn lichaam er niet tegen
afbolde en 't gordijn, de kastglimmingen, de leege stoelen,
de kamer, de behangen muren waarvan zij nu de strepen
gluiperig door de bloemen zag neerlijnen, het leek haar
alles valsch, spookachtig en kil.
Er droop iets in haar op van spijt hem te hebben laten gaan.
Zij liet zich het bed nog eens uitzakken, bleef even op
den rand zitten denken, besluiteloos. »'t Gaf niet."
Toen draaide ze het licht heel laag.
Zij hoorde nu opnieuw het gekraak in de kast, keek schichtig om of er iemand was, zag zich-zelf in 't lange hemd,
van onderen wijd : een aangekleede schim van hard wit, de
voeten breed gedrukt in 't molle fluweele kleedje. Kleumend
greep ze de waterkraf, stortte. in het glas, heftig met een
gulp, z66 dat 't water over den rand stoof en slokte schielijk.
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Het koude water ijsde dun om haar tanden, die nu even,
klapperden. Toen schoof ze zich met kleine drukte, kouwelijk
schurkend onder de dekens, het breede hoofd knoeiend in
de mulle, blanke kussens. » Nou nie meer kijke ... nee 1 ...
nergens an denke .. , slape-gaan ..."
Maar, na een poos lag ze weer te kijken.
Het vertrek was nu bijna donker, alleen boven de tafel
een schemerschijn van 't lichtje, dat zwak afkringde op het
plafond. Zij zag zich zelf weer, recht gestrekt onder de witte
sprei, een vlak als een doodsveld die sprei, » as ze nou ès
ziek werd, dood ging? ... geen mensch zou 't merken, kon
haar helpen. Zoo alleen was toch schimmig.
» Maar, was ze dan ziek ? Wel nee 1 Hoe kwam ze d'er an ...
en dan, ze kon toch roepen ... er waren nog buren als er
iets scheelde ... ze zou de slaap zien te krijgen, tellen,
een... twee... drie, vier.., vijf...
Hij kwam al vroeg, bleek-gelig, katterig, onder de oogen
uitgezakte dellen »hij had slecht geslapen " 1"
»Dat komt er van," spotte ze, zonder opkijken, bezig aan
het vuur.
Hij grinnikte, keek naar een stoel, voelde zich rillerig in
den rug. Bij de koffie klaarde hij weer op, werd lostongig.
Zij ging ook zitten, roddelde kwaad : of-ie 't gistren gezien
had ? ... en lange Hein en Trui, wat deeën die mal ... nou
die wisten êt samen!
En hij grinnikte weer. Het werd knusjes, stoof warmtjes
tusschen hen tweeën. De koffiewasem walmde in hun gezichten, waarvan de lippen begeerig slurpten.
Midden in een ontboezeming vroeg hij op-eens of ze de
deur vannacht nog op slot had gedaan ? » Natuurlijk had ze
dat 1" » Maar eigenlijk toch stom, éh 1 ... best had-ie
beneje kunnen blijven !"
Ze lachten en giegelden om 't geval, om het aartsdomme
van hen beiden »ze leken wel kinderen ... als ze de boel
bij elkaar gooiden was het één bed-opmaken 1"
En hij gaf het toe in schunnig lachen »wat kwaad stak
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er in ? ... Voor de menschen hoefden ze het niet te laten."
»Die zeien het toch al 1"
Maar, 's avonds, sjokten ze moe en slap naast elkaar voort,
was die opwelling gezakt, hoopte hij dat zij er niet meê zou
beginnen. Hij bleef maar even treuzelen, zei dat-ie boven
wat te doen had en kwam niet beneden.
Zij sprak ook weinig, was blij dat-ie naar boven ging, er
niet meer aan dacht »asje 'n heele dag voortmoest ben je
's avonds bek af, vooral nou ze niet veel had geslape 1"
Trui
Maar toen ze weer eens van 'n pretje kwamen
en lange Hein hadden aangeteekend
en ze beiden jolig
en half-teut waren, maakten ze al die omslag niet.
»Hij zou maar benede blijven," »Of 't goed was." vroeg-ie.
En zij knikte:
Het was goed.
IV.
Den volgenden morgen kwam hij te laat op 't werk. Zij
had geen werkdienst, bleef nog doorsoezen »of-ie zelf de
koffie wou warmen, er stond nog van gisteren." Maar hij
voelde daar weinig lust in, ging nuchter heen, zou in de
steeg wel een tikkertje nemen, overlegde hij. Toen hij weg
was kreeg ze er spijt van hem geen koffie te hebben gezet.
Op het tikkertje werd-ie lamlendig, was zoo vroeg geen
sterke drank gewoon, liep nu met een zwaar hoofd en leeg
lijf 't geval te overpeinzen, nog drabbig van de punch -van
gisteravond.
Op 't werk kreeg-ie een opfrissching : »als 't weer gebeurde
kon-ie ophoepelen ... zoo iemand moest nog te laat komen
ook ... 't was toch al halfwerk wat-ie dee 1"
De woorden gingen als stekelige priemen door zijn rammelig hoofd. Hij zweeg, benepen als een hondje, maar zijn
spichtig konijnegezicht trok stroef en narrig. Hij voelde zich
gekookt en 't kwakkelbeen deed hem zeer. Narrig kreeg
hij lust om ook eens te treiteren.
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Traag deed hij zijn boodschappen. Hij zou 't er van nemen ...
wat dachten ze wel? In zijn hoofd bleef het razen en binnen
was het meer dan wee. Het kwalde hem naar de keel of
alles er uit moest. Nee 1 zoo lam en mislijk was-ie nog niet
geweest 1
's Middags zakte het, maar de ontevredenheid bleef. Hij was
pies-nijdig, vloekte op zijn patroon, op zijn maats, op zich
zelf het meest. Waarom niet op z'n tijd gelet ? Het gebeurde
hem anders nooit ... enfin 1 troostte hij weer, 't kon toch
iedereen overkommen, moste ze voor dat half uurtje zoo'n
herrie make ? ... Nou, veel kon 't hem niet schele ook 1 ...
Voor vijf honderd cente een heele week sjouwe ... Voor zijn
part konden ze ook ophoepele ...
Met opzet bleef hij lang weg, slenterde langs de straten.
Hij had er plezier in ze nou ook te pesten, »hij zou ze wel
krijgen 1" Maar hij werd moe van dat gesleur en kreeg een
gevoel of-ie middendoor zwikte. Hij voelde zich leeg en weê.
Hij kocht nu een half krentebrood --- 't was hard, nog
van den vorigen dag. Met hompen duwde hij het naar binnen;
in de keel bleef het haast steken.
Nu raakte hij aan 't peinzen. Zijn toestand leek hem zeer
ingewikkeld goed of niet goed, hij wist het niet. Dat hij
het gedaan had bevredigde maar half. Er was veel tegen,
maar ook veel voor, eigenlijk was er alles voor. Ze was toch
een flink wijf l en goed, zeker 1 dat was ze, en fideel ook 1
En zijn konijnegezicht trok zich koninklijk.
Maar een paar weken verder en hij verlaatte zich weer,
kreeg opnieuw harde woorden, werd weer wrevelig en keek zuur.
Hij bleef verrassend lang uit, deed zijn boodschappen als een
slak. Dat gebeurde nog eens, en hoe meer standjes hij kreeg
des te langzamer werd hij.
Hij vond het zelf gemeen, maar kon er zich niet tegen in
zetten. Tegen grove woorden en ruw gejacht was hij niet
bestand. Narrige traagheid was het gevolg er van. Het kroop
als een fatum tegen hem op. Hoe meer woorden hoe koppiger hij werd.
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Op een Zaterdag zei zijn patroon, dat-ie niet terug hoefde
te komen.
De vijf zilverstukken klam en kil in de warme hand, de
schijven wreed-op-elkaar geknepen, sijpelde het in hem op
te vragen of-ie nog mocht blijven »beter zou hij opletten,
meer z'n best doen." Maar toen herinnerde hij zich snel een
lange, magere vent in 't •vertrek van den patroon te hebben
gezien en 't flitste in hem op »dat die zeker de nieuwe
loopknecht was" »net iets voor zijn baas : eerst een ander
aannemen voor hij hem wegdeed l"
Hij bedankte kort-af voor zijn loon, ging stijf heen, scheef
van gedwongenheid, blij dit nog bijtijds te hebben bedacht,
de eer aan zich gehouden.
Op straat had hij er weer spijt van ; misschien was het
z66 niet ... maar afijn, nou toch te laat 1 Toen dacht hij wat
tehuis te zeggen. Hij begon zich in te denken en zocht
naar leugens : zijn gebroken been ... dat sjouwen ... meer
sleet-ie aan schoenen, en hij wou zich niet laten ringelooren!
zoo zou 't gaan!
Maar toen hij op de stoel zat, voelde hij dat het niet ging.
Met een spoog kwam 'et eruit : »ze hebbe me gedaan gegeven."
Hij deed zoo barsch en nijdig, dat zij niets dorst tegen te
zeggen. In zijn grimmigheid leek hij groot en het gele van
zijn tanig vel kleurde aan tot bruin. Zij wist wel dat hij
voor niet veel deugde en instinktmatig begreep ze : het telaatkomen had het gedaan. Dat hij het daar niet op gooide, er
zelfs niet op zinspeelde en geen omwegen gebruikte, maakte
hem in haar oogen eerlijk en flink.
Zij zei nu, dat het niks was ... hij had schoon gelijk ...
zoo errig was 't ook niet, en dan zij verdiende toch met het
schoonmaken ... voor de eerste kouë dagen hadden ze wel.
Maar hij schudde leeuwachtig het konijnehoofd en staarde
idioot-woest voor zich uit.
Hij liep nu op een andre betrekking, plunderde de advertenties, zocht alles af maar kon niet vinden. Voor drie
gulden wouën ze hem zelfs niet nemen. Hij leek hun te
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min, met het wit-geknepen gezicht »ze waren juist voorzien"
zeien ze dan, maar hij voelde wel waar 't stak.
Zij werkte van de zeven dagen er zes, en hielp Zondags
nog bij buren. Zij deed het in berustend, goedig opofferen,
maar hem kwelde het. Thuis vergruwelijkte hij zich, was
ook bang dat haar vorige man mocht komen. Als zij er
was om niet haar breed, vrouwelijf hem te dekken, ging het,
maar alleen bibberde hij en werd klein en bang.
Wanneer hij 's avonds naast haar voortging met het pannetje waarin het eten schommelde dat zij meêbracht, kreeg
hij een gevoel als van een afgejakkerde hond, die elk oogenblik opnieuw striemen kan verwachten.
In zijn verbeelding zag hij door een vergrootglas al de
opbruischende woestheid van den man, die voor hem grooter
en wilder werd naarmate hij zelf inschrompelde.
Het kwam als een verschrikking en telkens heftiger ; zijn
geheel bestaan werd er door opgeslurpt hij zag en dacht
niets anders, dorst haar er niet over spreken uit vrees te
worden uitgelachen.
Maar de man kwam niet, liet weinig van zich hooren.
En toch, ééns kwam de bullebak. Ze waren 's Zondags
naar de komedie geweest, bij Stoel en Spree, voor veertig
cents in de stalles. Hij was er ook zij had hem wel
gezien, maar 't niet gezegd. Met een lichte roes aan kwam
hij nu den volgenden dag tegen den avond, lomp-plomp in
't schemerdonker.
Hij wist niet precies in welke kamer ze woonde, tierde in
de donkere gang en schreeuwde haar naam.
In rillerig staroogen zat hij angstig te beven, stuipschrikkend voor die lollende mannenstem, bang dat hij er in zou
komen.
Zij stoof naar de deur, bruut, botste tegen hem op. Hij
deinsde een pas achteruit, schreeuwde : sloerie ... »als zij met
'n ander hokte, wou hij die ander wel'es zien, hem op z'n
boddy komme !"
Zij gilde, rauw vinnig : ije liegt ét 1"
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»Zoo, lieg ik, en wie zit daar dan ?"
» Dat gaat je niks an l"
»Nou dat zulle we ès zien."
»Ja, dat sulle we net ès zien ... wie de baas is jij of ik ?"
Haar groot schonkig lijf stond voor hem, driest zwaaiend
met haar pootige werkhanden »je hebt niet zóóvéél met me
te maken, niks," schreeuwde ze, en ze wipte met haar nagels
langs de tanden, »niet zooveel : jij bent vrij en ik ben vrij,
versta-je 1"
Ze werd nu nog grover, nog beeniger, bijna kerelachtig.
Met een driftigen kwak smakte zij de deur toe.
Hij stond verbluft, had niet genoeg gedronken om door
te zetten, de deur in te trappen. Ook voelde hij, dat ze niet
geheel ongelijk had en bedacht ook tegenover twee te staan.
»Die lapzak" meende hij, beteekent wel niks, maar zij telt
dubbel. Hij beukte voor afscheid dat de deur kraakte »stik
maar 1" schorde-ie, »ik krijg jullie wel," en ratelde toen door
de gang weg.
In 't vertrek plofte een neerdrukkende stemming, de
beklemming dat hij nog niet weg was, of terug zou komen.
Hij was in elkaar gezakt van kleinheid, kwam nu wat bij,
maar dorst niets te zeggen, begreep dat zwetsen hem niet
kon helpen. Hij voelde zich erg baloorig, wou graag zijn gal
uitspuwen, maar hield zich wijsvoorzichtig terug, en zweeg.
Achter de angst trilde met venijnige schokjes de nijdigheid.
Zij zwatelde los : bang was ze voor niemand »hij most nog
'es ' terugkomme, zoo'n gemeene vent, zoo'n patjakker 1"...
Maar zijn neerdrukkende angst ging daarmee niet weg,
vermeerderde nog door de veelheid der scheldwoorden. Het
gevoel zich ellendig en laf te hebben gedragen bleef,
maakte hem barsch »hij was eigenlijk geen kerel 1" Het
konijnehoofd in rimpels getrokken zat hij star voor zich uit
te kijken, en zei geen woord.
Zij zette nu het eten op tafel, een pan boerekool.
»Nee 1" schorde hij en schoof ruw het bord op zij. »Nee,
het mot maar uit weze 1"

228

ZWERVERS.

Zij keek onthutst op, zei:
» Nou l nou wat is er ?"
»Ik wil niet 1"
»Wat wil je niet?"
»Van jou te level" 't mot gedaan weze."
Zij schokte de schouders. »Maak nou geen malle kuren 1"
Maar hij wond zich op, brieschte woedend over den doorgestanen angst.
Zij wist niet hoe zij 't had — hij leek nu een fel hatend,
venijnig mannetje, een egel die zijn pennen opsteekt, maar
zij voelde dat hij gelijk had.
. Een oogenblik verder toen zij geruststellend wou sussen
sloeg zijn drift door, werd het een rammeling van haast en
zenuwen. De woorden galoppeerden er uit ; thuisblijven, geen
denken ... de boer ging hij op, nou was 't voorjaar ... en
je kon er genog mee verdiene, met die molentjes ... en met
hun tweeën zou 't nog beter gaan ... we hebben dan geen
last meer van die lamme kerel ook, en 't was veel gezonder
dan 't luiwammesen.
Hoekig trok hij zich op in zijn geschonkte, schriele schouderkas, de ellebogen op tafel, de handen wriemelend onder
het hettende hoofd, dat groefde en wasemde van opwinding.
Hij had nu gezegd wat al lang in hem woelde en de woorden waren gekomen vinnig en rauw.
Nu blij en verwonderd dat-ie 't gedurfd had hield hij zich
narrig. Dat leek hem 't best.
Zij antwoordde niet, keek ontevreden, niet gewoon aan
zulke uitvallen, maar toch bang, dat hij zou gaan.
Toen hij bot-weg zei : 't moet uit zijn, dacht ze dat hij
't af wou maken. 't Was of ze een slag in haar gezicht
kreeg. In eens had ze toen gevoeld de leegheid van haar
bestaan, de kilheid van haar kamer, als hij 't niet vulde met
zijn kleine kriebelheid. Haar meerderheidsbesef van sterke
vrouw slonk, dreef heen voor het vage begrip van verlaten
te worden. In haar breed, vleezig lijf trilde het zenuw-teer
toen hij zoo driftig sprak. Het was of 't beste van haar zou
afsterven.
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Maar toen zijn bitterheid zakte en hij ging spreken van kermisventen, was 't ook in haar gezakt, de verschrikking. De angst
gleed weg nu 't ergste niet gebeurde. Ter nauwernood luisterde ze nog naar zijn woorden. Over al 't andere was
nog te praten, dacht ze, als hij maar niet heenging. Dat
was 't voornaamste, het verdere zou zij wel zien te plooien.
Zwijgend ging ze nu aan 't eten, want heel veel lust had
ze niet in zijn plan. Ze hield van werken. Dat kon ze, had
ze van jongs-af geleerd ; dat molentjes venten was toch maar
landlooperij, al zei ze het nu niet. Ze zou 't hem wel uit het
hoofd praten. Dat rijpte bij haar.
Maar hij bleef starrig vasthouden. Voor 't eerst van zijn
leven kreeg hij vasten grond onder dat leven, werd het hem
klaar en duidelijk wat was en wat worden móest. Tot nu
was hij geweest de man bij een vrouw, hij zou zich-zélf worden, en niet toegeven.
Het hoofd vol zware plannen gingen ze te bed. Ze voelden beiden dat er weinig te overtuigen viel, en ieder hoopte
dat de andere zou toevallen.
Dagen bleef het tusschen hen zwangeren. Er onstond
lijdelijk verzet.
Hij zweeg en wachtte. Zij begon, stelde dit voor, dan dat,
probeerde op alle wijzen hem van zijn idee terug te brengen.
Maar, hij bleef er bij. »Als zij werkelijk van hem hield
moest ze meegaan, anders ging ieder zijn eigen weg."
Dan bedacht zij een compromis. Als hij eerst eens begon
met kleine markten, zij kon dan zoolang blijven schoonmaken
en zoo hadden ze beiden hun zin.
Hij zei dat dit niet ging, in den omtrek kon-je maar
weinig halen. Dat was ook niet noodig, zij verdiende
toch ook, meende zij. Maar hierop werd hij weer korrelig,
zei dat hij dat juist niet wou »ze moesten saam voor den
kost werken 1"
Toch dorst hij niet te stijfhoofdig doorzetten, ook zijn
aangeboren meegaandheid verzwakte hem tot toegeven : Hij
zou 't dan alleen probeeren.
Ze beloofde, blij dat hij 't eerst toegaf, mee te helpen als
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ze een misse dag had. Opgeruimd en vol moed begon hij
zijn molentjes te maken en 's avonds hielp ze hem.
De eerste dag toen ze meeging beviel haar slecht. Ze was
't slenteren niet gewoon en 't vermoeide haar, meer dan het
grove, harde werk. Ook het verkoopen leek haar eer
bedelen. Maar het ging d'er goed af en doorgaans verkocht
ze meer dan hij. Dat prikkelde haar ijdelheid. Hij zei : ze
had geluk 1 Als hij 't alleen deed verkocht-ie weinig en dat
maakte hem dan wrevelig.
Ze raakte eerst een werkhuis kwijt, later nog één, ook al
door het ongebonden leven, dat niet miste. Toen gaf zij het
schoonmaken er geheel aan en ging met hem mee. Zij kon
hem dan ook beter verzorgen, bedacht ze.
Voor de buren hield ze het stil ; ze wou het niet weten.
Zij had nog altijd het begrip een fatsoenlijke vrouw te
wezen, en dat was nu geschokt, nu ze met een zwerver
leefde. Ze wist wel, dat de meesten zouën zeggen : je hebt
gelijk, maar ook wist ze, dat er anders gesproken wordt
als je er niet bij bent. Daarom verzweeg zij het. Maar
altijd kon 't niet geheim blijven en juist omdat ze het
verzweeg, maakte men toespelingen op haar verhouding, en
dat voelde ze.
Zij meende nu, dat men haar aan alle kanten begluurde
en ieder over haar sprak. Aldoor waren ze nog 's avonds
thuisgekomen, niet verder gegaan dan de dichtbijë plaatsen,
maar die waren eindelijk platgeloopen. Toen verkocht ze
een deel van haar huisraad om geld over de hand te
hebben. »Geld in de zak gaf moed en vertrouwen." De
andre meubelen kon ze bij een kennis bergen, en dat deed
ze om als de nood drong, weer naar stad te kunnen.
Z66 dwaalde ze nu hoe langer hoe verder het land in.
Zij hield de beurs en voelde zich daarbij groot. Meer dan
vroeger was ze thans de baas en dat verzoende haar met
het minder aangename.
Naar Amsterdam durfde ze niet terug komen, uit vrees
voor haar man. Zij dacht zich nu werkelijk schuldig. Zij
was toch een weggeloopen vrouw. Als zij voor haar man
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even toegevend en meegaande was geweest als voor dezen
zou het heel anders zijn gegaan. Dat begreep ze nu.
Eerst toen hij naar Transvaal wegtrok gevoelde zij zich
vrijer. En 't leek haar toen even of zij werd verlaten.
Zij ging nu geheel in den zwerver op, begreep niet waarom
zij vroeger anders was. Hij voelde zich enorm en krachtig;
zijn bleek, spichtig konijnegezicht bruinde door de zon. Als ze
naast elkaar voortsjokten was hij niet meer de afgejakkerde hond,
meer een oudste zoon. Met haar moederlijk pathos overwon
zij hem en hij verteederde haar door zijn makke gedweeheid.
In smeeïg woordgepluim wist ze te verkoopen, en hij maakte
er grappen bij. Samen zwoegden als ploegpaarden. Als het
moest zou zij ook nu voor hèm willen werken, ploeteren tot
het bloed haar uit de knokige vingers krieuwde, maar hij
verkoos dat niet. Hoe slap en kwakkelend ook, hij wou
altijd meehelpen, niet teeren op haar. Soms dacht ze, dat
ze daarom zooveel van hem hield, hem zoo zacht, zoo liefjes
kon vertroetelen, koesteren zijn gesleten lichaam. Maar, als
hij even uit zijn humeur wat narrig keek, voelde zij grif en
scherp, dat ze evengoed hekel kon krijgen aan hem als aan
ieder ander. Zijn aangeboren goedlummeligheid en 't besef
van zwakte brachten nooit opstand. Dat was het.
En welgemoed zwierf zij met hem voort, blij, dat het bij
't oude bleef, zich hechtend aan den zwakke, omdat hij aan
haar hing, altijd de minste was en het ook wou blijven. Zij
hield van hem, zooals zij hield van een ouwe rok, die makkelijk
plooide. Zij werkte meê aan zijn molentjes, het eenige werk
dat hij verstond, om ze dan samen te verkoopen en weer
nieuwe te gaan maken.
Ze scharrelden hun eigen leven in het aparte leven van
kermissen en jaarmarkten alleen 's winters waren ze
ergens in een stad. Hadden ze geld, ze dronken samen,
was het er niet, dan leed zij alleen honger. Hij kreeg van
alles het eerste en het beste en wat er overschoot bleef voor
haar. Zij was groot en sterk, redeneerde zij en hij maar
zwak en spichtig. Met zich-zelf-te-kort-doende teederheid,
drabbig van overlading, verlekkerde zij hem.
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Zij gaf vrijwillig en alles, en in deze totale overgave fleurden
haar betere gevoelens op. Het kietelde fijntjes haar eigenliefde „ze was toch niet zoo'n „loeder" als men zei en als
ze zelf wel dacht." Haar vleezig lijf doorademde van lust
en welbehagen.
Zelfs als hij sliep werkte zij voor hem, waschte, verstelde
zijn kleêren „hij moest er knapjes uitzien." Dat werd haar trots.
Soms verwonderde zij er zich over. Vroeger had zij haar
man 't geniepig onthouden om het dan zelf dubbel te nemen,
zich zelf te mesten, nu deed zij het tegendeel. Zij voelde
het verschil maar gaf zich geen verdere rekenschap van dezen
omkeer. Zooals nu ging 't best. Als hij goed was, bleef
zij het ook. Tegen den ruwen man had ze heftig gestreden,
een nijdigen strijd om de macht, haar sterkte van wil gezet
tegen den nog sterkeren, onwilligen man. Dàt was haar
recht, haar plicht geweest. Misschien had het anders kunnen
worden ? mogelijk ook niet 1 Was het dan alleen haar schuld?
Tegenover den zwakke voelde zij zich zwak en toegevend,
ze zou met hem kunnen huilen, zooals ze vroeger met den
ander vocht.
Het lag dus niet aan haar.

En weer stond ze op den Dam, het rommelplein van
haar stad.
Zonnig bloeiden in haar herinneringen, als bloemen die
opengaan voor de zon een luw aanvoelen na dagen van
wissel-ruw weer.
Hier was ze niet geweest sedert ze met hem optrok,
van huis-eerbre vrouw werd de vrouw van een zwerver.
In de rommelzuiging van dit leven kwam het haar voor
of ze was een weggewaaid blad door den wind teruggebracht
een kind na langdurige ziekte voor 't eerst weer buiten.
Ze stond er nog vaag in haar denken, maar fijner en teer
van gevoel, betastend met de oogen al het bekende van
vroeger. Daar was : Zeemanshoop, de Beurs, het gat er
naast, het Paleis het was alles nog het oude, alleen de huizen
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bij den Nieuwendijk veranderd, maar de Dam toch nog
dezelfde, en drukker; met veel tramwagens en veel kledderjuffrouwen en veel haastig en warrig gedoe.
Maar dadelijk daarna strakten haar oogen : verloor haar
zonnig denken zich in nevel.
Ze herkende menschen, zag bekenden, bekenden van haar
vorigen man, die schamperig gluurden, en haar na-ritselden
met verdacht vingerbewegen alsof 't gold een boeleerster.
Zij zag ze nog eens kijken met geniepoogjes, venijnlachend,
naspeurend of zij het wel was.
Haar grove trekken scherpten, en werden als steen. In
haar priemde 't als distels dat zij niet was de vrouw om te
zwerven, dat ze beter kon, dat ze kon werken, niet behoefde te
venten, dat ze graag wou werken en 't alleen liet voor hem
en ze voor hèm daarom alléén nu stond te venten.
Geen zon zag ze, en geen licht ; ook hem niet. Wezenloos
stond ze met de molentjes die draaiden en wiekten boven
haar hoofd, in zon-door-lichte lucht, felle kleurtjes klaterend.
Ze dacht er niet aan. Alles strakte om haar heen als
sparkende riffen in steile geraamten.
Een verwijt doorrilde haar, dit alles te hebben gedaan.
Toen zeeg de miskenning in haar en strakte nog meer haar
leden. Een masker gleed over 't beenig gezicht, dat versteende. Haar forsch lijf, breed van heupen, slank op de beenen, rees nog in lengte en lijn. Als versteende verstarring
staarde ze, de oogen blind. Ze stond er gehouwen te
midden van het gewemel en dacht niet aan de menschen,
die haar nu leken vreemde wezens in een vreemde stad.
En het geraffel en gegrinnik slonk als een onweer van verre.
Het duurde minuten eer zij weer dacht ..
Hij riep, vroolijk om 't vele al verkocht.
... ze lachte, en ging nu ook aan 't venten.
En de goud-lichte lucht lachte heen door haar denken : ze
had gewild, en al 't andere kon haar niet schelen.
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Eene historische studie
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TWEEDE GEDEELTE.
>Ein grosser Mann verdammt die Menschen
dazu, ihn zu expliciren."
HEGEL.

» Dat Hegels philosophie in den loop der wereldgeschiedenis niet de laatste zoude zijn, heeft hijzelf heel goed geweten
en met den blijgeestigsten humor uitgesproken." i) En dat
hij naar de zijde van het verledene eerst uit zijne voorgangers
recht te begrijpen is, dat wist hij ook. »Wij hebben het van
Hegel bij herhaling op een briefje, hoewel hij het tegenover
zijne tijdgenooten zeer zeker niet luidkeels heeft uitgeroepen,
dat hij zich zeer wel bewust was, voort te werken aan eene
zaak genaamd de Kantische philosophie." 2) » Hegel heeft het
samengestelde algemeene uiteengezet, dat besloten lag in
Kant ; het geheim van Kant is het geheim van Hegel." 3)
Om dit te leeren inzien, overwege men om te beginnen
het volgende. In zijne Kritiek der Rede zegt Kant, » dat er
twee stammen van menscheljke kennis bestaan, die allicht
uit een gemeenschappeljken ons onbekenden wortel ontspruiten"
(B 29), waarbij hij dan de zinnen ter eene, het verstand ter
-

i) Rosenkranz in zijne »Psychologie of wetenschap van den subjectieven geest"
(Koningsb. 1837).
2) Stirling : »het Geheim van Hegel" II 458.
3) Dezelfde, t. a. p.: 1 xi en I 145. aLe système de Hegel n'est que celui de
Kant débarassé de ses inconséquences." G. Noël, »la Logique de Hegel" ( 1897) P. 5•
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andere zijde op het oog heeft. »Het transcendentale object,"
of onwaarneembaar iets, zoo spreekt hij, »dat aan de uitwendige verschijnselen, zoomede het iets, dat aan de inwendige waarneming ten grondslag ligt, is noch materie noch
een denkend wezen op zich zelf, maar een ons onbekende
grond" (A 379-380), en »zoo konde toch wel het iets, dat

aan de uitwendige verschijnselen ten grondslag ligt, ook tevens
het subject der gedachten zijn." (A 358.) Men hoore nu al
aanstonds Hegel. » Alles komt naar mijn inzicht, hetwelk zich
maar door de uiteenzetting van het stelsel zelf moet rechtvaardigen, hierop aan, dat het Ware niet als Substantie maar
evenzeer als Subject worde opgevat en uitgedrukt." (II, 14.)
Door de kategorieën van Zijn en Wezen heen gaat de Substantie, vindt hij, als al-eenheid van aanleg en objectiveerende
zelfverdubbeling, van in zich zelf en voor zich zelf, van binnen
en buiten, van algemeenheid, verscheidenheid en verbijzondering uiteraard in het Subject over als ons eigen ... zelfbewustzijn, dit punt van verbijzondering der Substantie zelve,
wat dan geschiedkundig wil zeggen, dat Spinoza en Kant hier
aan Hegel ineenvallen. In zijne onaanschouwelijkheid wordt
de eenheid van subject-object als het (begrijpende begrepene)
Begrip gestatueerd, want » met het woord Begrip, in den
ruimen zin, dien hij eraan toekent, bedoelt Hegel de inwendige werkzame Natuur, het zich zelf tot aanzijn drijvende
wezen, datgene alzoo, wat hij ook subject, subjectiviteit
noemt." i) »Ik ben absoluut concréét Ik," zoo stelt hij, »een
zich in zich bepalend denken, ik ben als het Begrip."
(XI, 149.) »De vrije (= zelf bewuste) geest, of de geest als
zoodanig, is de Rede, zooals die naar de eene zijde in den
zuiveren oneindigen vorm, in het perkenlooze weten, en naar
den anderen kant in het daarmede eenzelvige object uiteengaat." (VII, 2 : 289.) Want »de ware objectiviteit van het
denken is deze, dat de gedachten niet blootelijk onze gedachten zijn, maar tegelijk het op zichzelf der dingen en van het
objectieve in het algemeen." (VI, 89.) »De objectiviteit is zoo als
i) J. E. Erdmann, > Grondtrekken van de Gesch. der Phil." , Ir 584.
3

Y6

236

HEGEL.

het ware slechts een hulsel, waaronder het Begrip verborgen
ligt. (VI, 384.) »Het Begrip is het volslagen concrete . .
Hoewel het abstract is, is het (tevens) het concrete, en wel
het onvoorwaardelijk concrete, het Subject als zoodanig. Het
absoluut concrete is de Geest." (VI, 324.)
Ten aanzien van het onderscheid tusschen ziel en lichaam
had Kant erop gewezen, »dat beiderlei soort van zaken niet
innerlijk zijn onderscheiden, maar enkel in zooverre het eene
aan het andere uitwendig zich vert6dnt, en gevolgelijk, datgene, wat aan het verschijnsel der materie als ding op zich
zelf ten grondslag ligt, wel eens niet zoo ongelijkslachtig
zoude kunnen wezen" (K. d. z. R. B 427-428) ; »wel verre,"
zegt hij, »dat indien men de materie wegnam, daardoor elk
denken en zelfs het bestaan van denkende wezens zoude
worden opgeheven, wordt veeleer helder aangetoond, dat,
wanneer ik het denkende subject wegneem, de heele wereld
van lichamen moet vervallen, dewelke niets is dan verschijnsel
in de zinnen van ons subject en eene soort voorstellingen van
hetzelve." (A 383.) Volgens H. Cohen in » Kants Theorie
der Ervaring" (I 87 I , blz. 2 5 3) leert het formeele idealisme
van Kant »de degelijkste realiteit, die van de mogelijkheid
der ervaring uit te verlangen is", wat men vergelijke met
Kants opmerking, » dat dit leven niets is dan blootelijk verschijnsel, eene zinlijke voorstelling van het zuiver geestelijke
leven, en de heele wereld onzer zinnen enkel beeld, dat voor
onze huidige kenniswijze zweeft, doch, gelijk een droom, op
zich zelf geen zakelijk bestaan heeft." (A 780.) »Het transscendentale object, dat de grond mag zijn van het verschijnsel
dat wij materie noemen, is een zuiver »iets", waarvan wij
niet zouden begrijpen wat het is, al konde ook iemand ons
dat zeggen." (B 333.) »Vergelijken wij het denkende ik niet
met de materie maar met het intelligibele, dat aan het uitwendige verschijnsel, hetwelk wij materie noemen, ten grondslag ligt, dan kunnen wij, dewijl wij van het laatste niets
weten, ook niet zeggen, dat de ziel zich er in eenig opzicht
van onderscheidt." (A 360.) »Al onze voorstellingen worden
door het verstand tot het een of ander voorwerp in betrek-
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king gesteld, en daar verschijnselen niet dan voorstellingen
zijn, stelt het verstand ze in betrekking tot »iets" als voorwerp der zinlijke aanschouwingen. Doch dit iets is in zooverre
slechts het transcendentale (of onwaarneembare en blootelijk
gedachte) object ; dit echter beteekent iets = X, waarvan wij
niet het minste weten, noch heelemaal iets kunnen weten."
(A 250.) »Ten slotte is de mogelijkheid van zulke noöumena
(of blootelijk gedachte zaken) niet eens te bevroeden, en de
omvang buiten den kring der verschijnselen is voor ons ledig."
(B 3 i o.) »Ook door het Ik of Hij of Het (het ding) dat
denkt wordt verder niets voorgesteld dan een transcendentaal (of onaanschouwbaar) subject der gedachten X."
(B. 4 04).
Wel heeft dus Kant van »een corpus mysticum der denkende wezens" (B 836) mogen spreken 1 Is er een veelvoud
van onderling gelijkslachtige en in gemeenschap verkeerende
bewustheden aan te nemen, dan wordt »het Bewustzijn in
het algemeen waarvan hij bijwijlen (B 143, Proll. § § 20 en
29) gewaagt, »de synthetische verééniging der waarnemingen
in een bewustzijn in het algemeen", in weerwil van hemzelven
tot eene gedachte waarbij ons in den letterlijken zin des
woords het hooren en zien vergaat. »Het algemeene hoort
men (dan ook) niet en ziet men niet ; het is slechts voor
den geest." (Hegel, VI, 42.) »Mysterie noemt men het
onbegrijpelijke. Wat onbegrijpelijk heet, is juist het Begrip
(of Bewustzijn) zelf." (XI I, 235.) » Al het vernuftige (of
waarlijk verstandige) is als mystiek te qualificeeren" (VI, 16o) ;
»men meent gewoonlijk dat (het mystieke als) het Absolute
ver aan gene zijde moet liggen, maar het is juist volmaakt
praesent." (VI, 5o.) Kants opvatting sluit het geloof in aan
eene tijdeloos vaststaande onlichamelijke overeenstemming
van bewustheden in den zin der »harmonia praestabilita" van
Leibnitz, volgens welke »les monades s'accordent entre elles
étant des miroirs d'un même univers à 1'infini". (Erdm. 746 a.)
Dit geloof is onvermijdelijk en tevens ... esoterisch, want,
»het esoterische is het speculatieve, hetwelk ook in geschreven en gedrukten staat en zonder dat het wordt geheim ge-
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houden, eene verborgenheid blijft voor wie geen aandrang
voelt zich er moeite voor te geven." (H, XIV, 214.)
Bekend is van Kant de volgende passus. »Tot dusverre
nam men aan, dat al onze kennis zich naar de voorwerpen
heeft te richten, doch alle pogingen om er van te voren
iets door begrippen over uit te maken, dat onze kennis
zoude verruimen, gingen bij deze onderstelling te niet. Men
beproeve daarom eens, of wij in de taak • der Metaphysica
niet verder komen, bijaldien wij aannemen, dat de voorwerpen zich naar onze kénnis moeten richten, hetgeen zoo reeds
beter strookt met de verlangde mogelijkheid eener kennis,
die van te voren iets over zaken vast zal stellen, aleer zij
ons gegeven zijn. Het is hiermede evenzoo gesteld als met de
eerste gedachten van Copernicus ; toen het met de verklaring
der hemellichamen niet goed wilde vlotten, zoolang hij aannam dat het heele starrenheir zich om den toeschouwer draait,
beproefde deze, of het niet beter ging, ingeval hij den toeschouwer liet draaien, en de sterren daarentegen met rust
liet." (K. d. Z. R., B XVI ; vgl. A I 14.) Zoo nam Kant dan
aan, dat de wereld der verschijnselen aan algemeene normen
gehoorzaamt, die in het bewustzijn zelf zijn op te diepen,
omdat het verschijnsel in zijnen aard door de natuur van
het bewustzijn wordt bepaald, niet omgekeerd ; alleen is hem
daarbij nog niet helder geweest, dat hij tusschen onbewuste
voortbrenging en bewuste overdenking had te onderscheiden,
en in verband daarmede van toepasselijkheid der verstandsnormen op de verschijnselen had kunnen spreken, zonder
dat toch de' verschijnselen maaksels der kategorieën behoefden
te zijn. Kant heeft de onberedeneerde productieve geestesfunctie met het kategoriale begrip verward, en Schopenhauer
statueert daarom te recht » eene kolossale tegenstrijdigheid,
die door de heele transcendentale logica gaat als eigenlijke
bronwel van de duisternis die haar omhult." (I 561; vgl. I 558.)
»Ik heb aangetoond," zegt hij, »dat Kant in grooten strijd
met zichzelven de kategorieën nu eens als bestaansvoorwaarde
der aanschouwde voorstelling opvat, dan weder opstelt als
functie van het blootelijk afgetrokkene denken" (I 6o6), en
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het is in overeenstemming hiermede, dat Fr. Paulsen de heele
Kantische argumentatie in het midden in tweeën ziet breken. i)
Stippen wij aan, dat Kants gedachte in den zin van het
aangeduide onderscheid thans over kategorieënleer en zielkunde pleegt verdeeld te worden : »Evenals in het synthethische oordeel aan het onderwerp een nieuw gezegde wordt
toegevoegd en bij chemische synthese uit bepaalde elementen
eene verbinding met nieuwe eigenschappen ontstaat, zoo
levert ook (volgens de opvatting van nieuwere zielkundigen)
de psychische synthese als nieuw product de ruimelijke ordening der in haar binnenkomende gewaarwordingen." 2)
Kants revolutionaire opvatting heeft in de zoogenoemde
»transcendentale deductie der zuivere verstandsbegrippen"
haar middelpunt. Daar wijst hij op den samenhang der kategorieën in de eenheid van het zelfbewustzijn, hetwelk hij
met eene van Leibnitz geërfde benaming ook wel »apperceptie"
noemt ; bij Leibnitz namelijk is »apperception" de naam voor
de »connaissance réfléchie de l'état intérieur". (Erdm. 7 t 5 a.)
Eigenlijk is zijne afleiding der zuivere verstandsbegrippen uit
»de transcendentale eenheid van het zelfbewustzijn" (B 132),
uit de »transcendentale eenheid der apperceptie" (A io8,
B i 39), in het geheel nog niet wat zij heet te zijn : de stelselmatige ontvouwing der kategorieënleer is eerst in Hegels
Logica (=speculatieve philosophie : II 22) geleverd ; het ware
kiempunt echter van het »absolute" idealisme is met dat al
toch hier te zoeken. »Wij zijn ons uit onszelven," zoo heet
het in de eerste bewerking, »de doorloopende eenheid van
onszelven bewust ten aanzien van alle voorstellingen, die ooit
tot onze kennis kunnen behooren, en daarin dus ten minste
verbonden moeten kunnen worden." (A i 16.) »Alleen doordat ik alle waarnemingen tot eenzelfde bewustzijn (de oorspronkelijke apperceptie) reken, kan ik bij alle waarnemingen
zeggen, dat ik ze mij bewust ben." (A 122.) » Het verstand
haalt zijne wetten (a priore) niet uit de Natuur, maar schrijft
i) »Inleiding tot de Philosophie" 4 (196), blz. 416.
W. Wundt, >Physiologische Psychologie" (887), II 33. Vgl. Hegels Enc.: § 448.
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ze daaraan voor," zoo leest men naar aanleiding van dien in
§ 36 der Prolegomena, eene opmerking, die dan rechtstreeks
samenhangt met Kants principieele vraag, hoe a priore synthetische oordeelen, of vereenigingen van het als onderscheiden
gedachte, mogelijk zijn. i) In den tweeden druk van de
Kritiek der Zuivere Rede praeciseert hij aldus : » Het menigvuldige in eene zinlijke aanschouwing gegevene behoort
uiteraard onder de oorspronkelijke eenheid der apperceptie,
wijl alleen door deze de eenheid van aanschouwing mogelijk
is. De handeling nu van het verstand, waardoor het menigvuldige van gegevene voorstellingen, het mogen aanschouwsels
of begrippen zijn, in het algemeen gesproken onder eene
apperceptie wordt gebracht, is de logische functie der oordeelen. Alzoo is al het menigvuldige, zoover het in eene
empirische aanschouwing is gegeven, bepaald ten aanzien
van eene der logische functies van beoordeeling, waardoor
het gebracht wordt tot een bewustzijn als zoodanig. Nu zijn
echter de kategorieën niets anders dan juist deze functies
van beoordeeling, in zooverre het menigvuldige in eene gegevene aanschouwing te haren aanzien is bepaald. Alzoo
staat ook het menigvuldige in eene gegevene aanschouwing
uiteraard onder kategorieën." (B 143)
De wijze, waarop men zich dat te denken heeft, beproeft,
Kant nader aan te duiden »in het wonderlijke hoofdstuk
over het schematisme der zuivere verstandsbegrippen, hetwelk,"
volgens Schopenhauer, » als uiterst duister beroemd is, omdat
niemand er ooit wijs uit heeft kunnen worden" (I 574) ; de
tegenstelling tusschen voorwerpen en gemoedstoestanden in
aanmerking nemende, stelt hij daarin, »dat er een derde iets
moet zijn wat van den eenen kant met de kategorie (of
onaanschouwbare en niettemin schematische verscheidenheid
van verstandsverrichting, en) van de andere zijde met het
verschijnsel in verband moet staan en de toepassing van de
eerste op het laatste mogelijk maakt." (B i 77.) Hij vindt
-

z) Hegel: »Synthetische Urteile a priori sind urspri ngliche Beziehungen Entgegengesetzter." VI, 85. Vgl. XV 506, V 21, V 273.
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dat tertium in een transcendentaal schema der kategorieën
in den Tijd, die meteen de verschijnselen in de Ruimte
mogelijk maakt, wat dan door Hegel geroemd is als » eene
van de schoonste zijden der Kantische philosophie, naardien
de zuivere zinlijkheid en het zuivere verstand, die eerst als
volstrekte tegenstellingen werden voorgesteld, er door vereenigd worden." (XV, 5 i6.) » Overigens is (reeds) de Ruimte
zelf met al zijne verschijnselen als voorstellingen slechts in
mijzelven" (Kant, A 375) ; ook »de Tijd is .. , op zichzelven,
buiten het Subject, niets" (B . 5 i) ; »zoo is de synthetische
eenheid der apperceptie het hoogste punt waaraan men elk
verstandsgebruik, de heele Logica zelfs, en daarna de transscendentale philosophie heeft te hechten, ja dit vermogen is
het Verstand zelf." (B T 34.)
»Deze oorspronkelijke synthesis der apperceptie is een der
diepste gronden voor de ontwikkeling der bezinning ; zij
bevat het beginsel voor de ware opvatting van de natuur
des Begrips." (Hegel, V, 21.) »Het Begrip is, in zooverre
het tot eene existentie is geraakt, die zelve vrij i) is, niets
anders dan Ik, of het zuivere zelfbewustzijn. Wel hèb ik
ook begrippen, d. w. z. bepaalde begrippen, maar (het) Ik

is het zuivere Begrip zelf, dat als begrip tot aanzijn is
geraakt ... De volstrekte algemeenheid, die even rechtstreeks
volstrekte verbijzondering is, een in en voor zich zelf zijn
hetwelk volstrekt gesteld zijn en alleen door de eenheid met
het gesteld zijn dit in en voor zich zelf zijn is, maakt de
natuur evenzeer van het Ik als van het Begrip uit ... Het
behoort tot de diepste en beste inzichten van de Kritiek der
Rede, dat de eenheid, die het wezen des Begrïps uitmaakt,
als de oorspronkelijk synthetische eenheid der apperceptie,
als eenheid van een : Ik denk, of van het zelf bewustzijn
wordt erkend. Deze stelling maakt de zoogenoemde transcendentale deductie der Kategorie uit, en heeft van den
i) »Vrijheid bestaat hierin dat ik geen absoluut »ander" tegen mij over heb,
maar afhang van eenen inhoud die ik zelf ben." (VI, 83.) >De vrijheid is dit, in
het andere van zichzelf bij zichzelf te zijn, van zichzelven af te hangen, het
zichzelf bepalende te zijn." (VI, 49.)

242

HEGEL.

beginne als een der moeilijkste stukken in de Kantische
philosophie gegolden, vermoedelijk om geene andere reden,
dan wijl zij vordert, dat boven de bloote voorstelling der
verhouding, waarin Ik en het Verstand of de begrippen staan
tot eene zaak met hare eigenschappen en toestanden, nog
tot de Gedachte worde uitgegaan." (II, i 3 I 5.)
» Men zoude de vraag op kunnen werpen, waarom, wanneer
in de speculatieve logica het Begrip eene zoo geheel andere
beteekenis heeft, dan men anders met het woord pleegt te
verbinden, dit geheel andere hier niettemin begrip heet,
waardoor aanleiding tot misverstand wordt gegeven. Op zulk
eene vraag ware te antwoorden, dat, hoe groot de afstand
zij tusschen het begrip der formeele logica en het speculatieve
Begrip, bij nadere overdenking toch blijkt, dat de diepere
beteekenis des Begrips geenszins aan het algemeene taalgebruik zoo vreemd is als dit zoo aanstonds het geval schijnt.
Men spreekt van de afleiding eens inhouds, bijv. van de
rechtsbepalingen den eigendom betreffende, uit het begrip
van eigendom, en evenzoo omgekeerd van herleiding van
zoodanigen inhoud tot deszelfs begrip. Daarmede wordt
erkend, dat het begrip niet blootelijk een op zich zelf zonder
inhoud blijvende vorm is, daar van den eenen kant niets uit
zoo iets zoude zijn af te leiden, en van den anderen door
de herleiding van een gegeven inhoud tot den ledigen vorm
des begrips die inhoud slechts van zijne bepaaldheid beroofd,
maar niet beter kenbaar zoude worden." (VI' 316-317;
vgl. V 2 I 7 I I 72.)
Aan de hoorders van het eerste deel zijner Encyclopaedie,
voor wie deze uitlegging bestemd is geweest, heeft Hegel
blijkbaar hier de echte verklaring van zijn spraakgebruik niet
willen geven. De waarheid is, dat Kant ons had leeren
onderscheiden tusschen soortbegrippen en zuivere verstandsbegrippen ; »een zuiver begrip," zoo leert hij, »is een begrip,
dat niet uit de ondervinding is getrokken, maar ook wat
zijnen inhoud aangaat uit het Verstand ontspringt." (Hartenst.
VIII, 89.) . Daar de soortbegrippen voor Hegel slechts
afgetrokkene voorstellingen zijn (VI, 324), blijven als ware
-
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begrippen alleen Kants » zuivere" begrippen in zijn systeem
der Rede over (kategorieën = begrippen V, 37) ; als systeem
van begrippen echter bleken zij tezaam te hangen in een
enkel algemeen en ten eenen male » zuiver" of onaanschouwelijk
begrip, dat zich in zijne absolute negativiteit of onvoorstelbaarheid bij Kant als transcendentale eenheid van apperceptie
had aangekondigd, en als al-eenheid der zuivere begrippen
bij Hegel uiteraard nu worden moest tot »het Begrip" bij
uitnemendheid : WW V 2 50-5!.
Beter bevredigt Hegels afdoening der vraag, waarom hij
met eene verklaring omtrent »het Begrip" zijne Logica niet
is begonnen. »Daarop dient als antwoord, dat waar het te
doen is om denkende kennis, al hierom niet met de Waarheid ( het resultaat) kan begonnen worden, wijl de Waarheid, wordt zij vooropgesteld, op bloote verzekering moet
berusten, en de gedachte Waarheid zich in het denken heeft'
waar te maken. Werd het Begrip aan hét begin der Logica
gesteld, en, zooals naar den inhoud volkomen juist is, als
eenheid van het Zijn en Wezen omschreven, dan zoude de
vraag rijzen, wat men zich bij het Zijn en bij het Wezen te
denken heeft, en hoe die beiden ertoe komen, dat zij aan het
Begrip ineenvallen. Hiermede ware dan enkel in naam, niet wat
de zaak betreft, met het Begrip het begin gemaakt ; het eigenlijke begin zoude gemaakt worden met het Zijn, zooals bij mij
ook gebeurd is, met dit onderscheid slechts, dat de eigenaardigheden van het Zijn en evenzoo die van het Wezen rechtstreeks uit de voorstelling zouden zijn op te nemen, terwijl wij
daarentegen het Zijn en het Wezen in hunne eigene dialektische
ontwikkeling hebben nagegaan, en bevonden hebben, dat zij van
zelf tot de eenheid des Begrips ineenvallen." (VI, 3 1 3 3 1 4.)
De lezer weet nu wat hij te denken heeft van eene bewering als deze, dat er van Hegels metaphysica nog geene
verklaring bestaat die gezegd kan worden te bevredigen,
omdat het eerste metaphysische beginsel bij Hegel niet het
Begrip maar het Zijn is. i) Dat het zoowel in de kleinere
i) P. Barth, ede philosophie der geschiedenis bij Hegel en de Hegelianen"
(Lpz. 890), blz. 4.
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logica der Encyclopaedie als in de grootere Logica eerst laat
aan het licht treedt wat eigenlijk het Begrip is, heeft zijn
deugdelijken grond in den gang van Hegels Begripsontvouwing als zoodanig, al is het waar dat de groote moeilijkheid,
die - ieder ondervindt, wanneer hij den zin van Hegels Logosleer beproeft te grijpen, voor een aanzienlijk deel uit de
bedoelde omstandigheid is te verklaren. » Wie Hegels woord
Begrip verstaat, verstaat I3egel " i) ; menige vermaarde, weliswaar alleen in »verstandig" denken geoefende, schrijver is
erin te kort geschoten, en zelfs voor Goethe, Schopenhauer,
Haym is het nooit recht duidelijk geworden, wat Hegel met
»Begrip" in zijne Logica bedoelt. Schopenhauer gewaagt
van »Hegels voorgewende wijsheid, ... dat de begrippen in
het geheel geenen oorsprong hebben, maar zelf de oorsprong
der dingen zijn" (II 54 ; vgl. I 646), en heeft daarbij allicht
gedacht aan uitspraken als deze, » dat het Begrip in het
algemeen in het geheel niet als iets gewordens is aan te
merken" (VI, 322), doch toont erdoor, dat Hegel hem te
machtig is geweest. Trouwens, zelfs E. v. Hartmann heeft
geschreven : »Alleen onder een door de bleeke gedachte zoo
verziekelijkt volk als het Duitsche konde het bijgeloof zich
uitbreiden, dat het begrip de substantie is der dingen, en
het grimmige op elkander botsen der zakelijkheden slechts
tegenstelling van verschillende momenten des begrips inhoudt." 2) In der daad zegt Hegel, dat het Begrip het ware
eerste is, en dat de dingen door de werkzaamheid van het
erin wonende en zich erin openbarende Begrip zijn wat ze
zijn (VI, 323), doch hij zegt even uitdrukkelijk, dat van het
Begrip in speculatieven zin te onderscheiden is wat men
gewóónlijk aldus noemt. Men bedenke ook, dat voor - Hegel
het Doel in zich zelf de aandrift zijner verwerkelijking is
(V, 214) ; in dien zin dan zegt hij bijv.: » Het Begrip is de
aandrift om zich te realiseeren, het Doel, dat zich in de
objectieve wereld door zich zelf objectiviteit geven en zich
verwerkelijken wil." (V, 3 1 o.) »Plato zegt, dat aan het waar1) J. H. Stirling, 'het Geheim van .Hegel" I 8o en II 4o1 ; vgl. voorr. LXIX
2) >Nieuwkantianisme, Schopenhauerianisme en Hegelianisme", blz. 269.

HEGEL.

245

lijk zijnde beweging, leven, ziel en denken niet "is te ontzeggen, en de heilige geest nergens en in niets kan zijn wanneer
hij onbeweeglijk is" (XIV, 209 ; vgl. Soph. 246-249), en
Aristoteles maakt in zijne Dierkunde (VI, 3) melding van het
hart dat in het wit van vogeleieren als bloedrood punt zichtbaar wordt, zeggende »dat dit punt gelijk iets levends springt
en zich beweegt", naar aanleiding waarvan dan Harvey
(1 578 1657) de Generat. Animal. XVII van het bloedroode
»punctum saliens", le point saillant, gewaagd heeft. Zoo
zegt nu Hegel : » Het Begrip als zoodanig is niet, zooals het
(gewone) Verstand meent, zonder verloop in zich verblijvend,
maar werkzaam als oneindige vorm, het springende punt als
het ware van alle Leven, daardoor zich onderscheidende van
zich zelf." (VI, 328.) Want »het zelfbewustzijn, het in aanzijn
verkeerende, dus empirisch waarneembare zuivere Begrip als
absolute betrekking op zich zelf" (VI, 258), is nog slechts
verbijzondering ; »bij de uiteenzetting van het zuivere Begrip
is (door Hegel) nog verder aangeduid, dat het (eigenlijk) het
absolute goddelijke Begrip zelf is" (V, I 70) ; » leven, ik, geest,
absoluut begrip zijn niet slechts algemeenheden als hoogere
klassen, maar concreta, wier bepaaldheden óók niet slechts
soorten of lagere klassen zijn, maar in hare realiteit volslagen
slechts in zich en daarvan vervuld zijn. In zooverre leven,
ik, eindige geest ook wel slechts bepaalde begrippen zijn,
valt hunne absolute oplossing in het Algemeene, dat als
waarlijk absoluut Begrip, als Idee van den oneindigen Geest
is op te vatten, welks gesteldheid de oneindige doorzichtige
realiteit is, waarin hij zijne schepping en in haar zichzelf
aanschouwt." (V, 40---41.)
»Het Begrip is het algemeene, dat zich van de eene zijde
tot bepaaldheid en verscheidenheid verloochent, en van den
anderen kant die verscheidenheid als verloochening van het
algemeene even zoo zeer weder opheft. Want in de verscheidenheid, die slechts de bijzondere zijden van het algemeene zelf is, komt het algemeene niet tot iets volstrekt
anders, maar het herstelt in het bijzondere zijne eenheid met
zich zelf als met het algemeene.... Zoo is het de ware een-
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heid, als de algemeenheid, die zich in hare verscheidenheid
slechts met zich zelve vereenigt." (X, i : 13 8.) Weliswaar,
»in de Natuur verbergt zich de eenheid des Begrips." (VII,
1 : 24.) Doch »het Begrip is (niettemin) het in de dingen
wonende, waardoor zij zijn, en eene zaak begrijpen wil dus
zeggen zich het begrip ervan bewust worden." (VI, 328329.) »Indien wij eenige kategorie, welke dan ook, aan een
ding als gezegde kunnen toekennen, zijn wij daardoor gerechtigd er de absolute Idee r) aan toe te kennen. Nu kunnen
wij de eene of andere kategorie als gezegde toekennen aan
iedere zaak, en de absolute Idee is eenvoudig de beschrijving
in afgetrokkene bewoordingen van den menschelijken geest.
De menschelijke geest, m. a. w., is de incarnatie der absolute
Idee. Hieruit volgt, dat de geest, zag hij slechts helder genoeg,
in alles eene natuur zoude kunnen zien gelijk aan zijne
eigene." 2)
Daarmede zijn wij weder aangeland bij de »Copernicaansche"
gedachte van Kant. Intusschen had Kant erkend : »Voor tal
van wetten, zooals die, waarop in het algemeen gezegd eene
Natuur berust als règelmaat van verschijnselen in Ruimte en
Tijd, is ook het zuivere verstandsvermogen niet toereikend
om door bloote kategorieën den verschijnselen van te voren
wetten voor te schrijven. Bijzondere wetten, daar zij empirisch
gekenmerkte verschijnselen betreffen, kunnen daaruit niet volledig worden afgeleid, hoewel zij er altegader onder staan.
Er moet ondervinding bij komen, om de laatsten te leeren
kennen." (K. d. Z. R., B. 165.) In het wezen der zaak hebben
wij in die uit eigene Rede niet afleidbare wetten hetzelfde
als het irrationeele, dat Hegel, zooals wij gezien hebben, als
i) »Idee in het algemeen gesproken is niets anders dan het Begrip, de realiteit des Begrips èn de eenheid van beiden. Want het Begrip als zoodanig is nog
niet de Idee ... maar alleen het in zijne realiteit tegenwoordige en daarmede
voor zich zelf in eenheid gebrachte Begrip is Idee." (X, i : 135) >De Idee of
het Absolute" (Enc. § 14) is »het volslagen met zich zelf identische denken, en dit
meteen als werkzaamheid om zich tegenover zich zelf te stellen, ten einde voor
zich zelf te zijn, en in dit andere aldoor bij zich zelf te zijn." (Enc. § 18.)
2) J. M. E. McTaggart, 'Studiën in Hegel's Dialektiek" (Cambridge 1896)
blz. 1 43, § 124.
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»het toevallige" heeft besproken. Trouwens, in weerwil van
den strijd, waarin hij daardoor met zichzelven geraakte, heeft
Kant voor zijn deel altoos vastgehouden aan »het ding op
zichzelf", waardoor ons het verschijnsel wordt »gegeven".
Fichte, die zelf anders ook weer tot een onverklaarbaren
»aanstoot" heeft moeten besluiten, heeft naar aanleiding van
dien geschreven : »Alle pogingen tot het denken van eenen
samenhang op zich zelf, van een ding op zich zelf, dat met
het ik op zich zelf te zamen hangt, beteekenen enkel afzien
van ons eigen denken, een zonderling vergeten, dat wij geene
gedachten kunnen hebben, zonder ze te denken. Het ding
op zich zelf is eene gedachte, die eene degelijke gedachte
heet, zonder dat toch iemand ze wil gedacht hebben." (I, 2 39•)
Schelling schrijft in den beginne : »Kant heeft door het ding
op zich zelf, dat hij in de wijsbegeerte heeft ingevoerd, althans
den eersten stoot gegeven, die haar boven het gewone bewustzijn konde verheffen, en ten minste aangeduid, dat de grond
van het in het bewustzijn voorkomende object niet zelf weder
in het bewustzijn kan liggen. Alleen heeft hij het niet eens duidelijk gemaakt, laat staan dat hij het zoude verklaard hebben,
dat de aan gene zijde des bewustzijns liggende verklaringsgrond ten slotte toch slechts onze eigene ideëele, tot ding ,op
zich zelf slechts in onze gedachte verzelfstandigde werkzaamheid is." (i , III : 461.) » Het standpunt der wijsbegeerte is
(echter) het standpunt der Réde ; hare kennis is eene kennis
van dingen zooals die op zich zelven, dat is zooals zij in de
Réde, zijn." (1, I V: 1 r .)
Bij dit gezichtspunt is Hegel blijven staan. »Wanneer de
kritische philosophie," zoo spreekt hij nog den 7den November I 83 I, »de verhoudingen der drie bewoordingen zoo verstaat, dat wij de gedachten tusschen ons en de zaken in het
midden stellen, in dien zin, dat dit midden ons van de zaken
eer afsluit, dan dat het ons ermede verbindt, dan is tegenover die zienswijze de eenvoudige opmerking te stellen, dat
juist die zaken, welke aan gene zijde van onze, aan gene
zijde van de er op betrokkene gedachten aan het andere einde
heeten te staan, zelve gedachte dingen, en als geheel onbepaald

248

HEGEL.

slechts ééne gedachte zaak, het zoogenaamde ding op zich
zelf, in de ledige abstractie zelve zijn." (III 2 1 5.) »De ware
verhouding inderdaad is deze, dat de dingen, waarvan wij
rechtstreeks weten, niet alleen voor ons maar ook op zich
zelven blooteljfk verschijnselen zijn, en dat dit het eigene
wezen der, eindige dingen is, den grond van hun zijn niet in
zich zelven maar in de algemeene goddelijke Idee te hebben.
Deze opvatting der dingen is dan eveneens als idealisme,
doch ter onderscheiding van het subjectieve idealisme der
kritische philosophie als absoluut idealisme aan te duiden."
(VI, 97.) Intusschen, al wordt hiermede de geheele werkelijkheid voor gedachte verklaard, wij vernemen niet, hoe eene
menigte van bewustheden in onderlinge gemeenschap kan
verkeeren, zonder dat er in ieder afzonderlijk iets repraesentiefs gedacht wordt, hetwelk zijnen zin zoude moeten verliezen,
werd er niets betrekkelijk onafhankelijks door vertegenwoordigd. »Gelaatsuitdrukking en gebaar," had Hegel anders zelf
geschreven, »een geluid of ook eene zuil, een paal, die op
een onbewoond eiland is opgericht, geven terstond te kennen,
dat er nog iets anders mede gemeend is dan datgene wat zij
rechtstreeks zijn ; zij geven zichzelven voor téékenen uit" (II, 242),
en tot de hoorders zijner natuurphilosophie heeft hij zelfs gezegd,
dat de natuurdingen niet denken en ook geene voorstellingen
of gedachten zijn : VII, i : 13. Zullen wij voor ons als absolute idealisten in zijnen zin niettemin hebben te stellen, dat
de wandelstok, dien ik een uur geleden in de kast heb gezet,
en waaraan niemand op dit oogenblik denkt, voorloopig tot
niets is geworden ? Is hij daar voorloopig eene ongedachte
gedachte, of denkt hij bijgeval zich zelf? Het ding op zich
zelf in den zin van Kant kan zeer zeker alleen buiten het
verbijzónderde denken bestaan, en in hetzelve wederom slechts
ontkennender wijze gesteld zijn ; volstrekte loochening van
een bestaan buiten ons op en in zich zelf geschiedt niettemin
in gedachte uitbreiding van het afzonderlijke tot het absolute
Denken, dat in zijn alomvattenden samenhang niets vreemds
meer buiten zich heeft. Is er tegenover het absolute Denken
niets op zich zelf, de afzonderlijke bewustheid verkeert toch
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in eene beperktheid, waarin haar tot aan hare oplossing en
vervluchtiging toe steeds voelbaar blijft, dat onzeggelijk veel
anders neven haar bestaat ; is door de leer van Kant de
» verstandige' s vervréémding vereeuwigd, waarin verbijzonderingen ten aanzien van verbijzonderingen verkeeren, Hegels
absoluut idealisme is op zijne beurt een greep in de lucht
naar het mystieke ideaal van kennis en religie, daar het met
hen, die in den driedeeligen rhythmos der dialektische methode
bereid zijn mede te denken, na ettelijke schreden op het standpunt van het absolute weten zoude willen staan. In beginsel
wil Hegel geen raadsel aan gene zijde van eigen denken
erkennen, en toch is »het absolute weten", waartoe hij geraakt,
slechts de eenheid van het ob- en subjectieve zijner eigene
gepolariseerde apperceptie, die hij bij wijze van .. , geloofsdaad als verbijzonderde praesentie des Begrips repraesentatief
te denken heeft.
»Buiten mijne gedachten is aan de zaak niets, en buiten
de zaak zijn mijne gedachten niets," zoo heeft hij eens geschreven (»Hegels Leven" : R. 295), al heeft hij zijn Systeem der
Rede in deszelfs afgetrokkenheid »het Rijk der Schimmen"
genoemd (III 44), en bijwijlen te kennen gegeven, dat de dialektische beweging aan de stof wordt in het licht gesteld, zooals
bijv. aan de stof der wereldgeschiedenis de gestalten der Idee.
»Verkeerd is het," zoo beduidt hij ons, »subjectiviteit en
objectiviteit als eene vaste en afgetrokkene tegenstelling te
beschouwen ; beiden zijn volslagen dialektisch. Het Begrip,
dat in eersten aanleg slechts subjectief is, gaat zonder behoefte
aan uitwendig materiaal, aan »stof", overeenkomstig zijne
eigene werkzaamheid tot zelfobjectivatie over, en evenzoo is
het voorwerp niet star en zonder verloop, maar zijn verloop
is dit, dat het tegelijk het subjectieve blijkt, hetgeen den
overgang uitmaakt tot de Idee." (VI, 367.) »De Rede is de
zekerheid des bewustzijns alle realiteit te zijn ; zoo spreekt
het Idealisme haar begrip uit. Het zelfbewustzijn is (weliswaar) niet enkel voor . zich maar ook in aanleg eerst daardoor
alle realiteit, dat het die realiteit wordt, of liever zich als
zoodanig doet kennen." (II, 170.) »In zijn zelfgevoel heeft
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het levende de zekerheid der nietigheid op zich zelve van
het er tegenover staande anders zijn. Zijn aandrift is de
behoefte, dit anders zijn op te heffen, en zich de waarheid
(z= uitkomst) dier zekerheid te verschaffen ; ... het is de
aandrang, die voor hetzelve andere wereld voor zich, aan
zich zelf gelijk te stellen, ze op te heffen en zich zelf te
objectiveeren." (V, 248.) »De aandrift is om zoo te zeggen
de zekerheid, dat (ook) het subjectieve slechts eenzijdig is en
geene waarheid heeft, zoo weinig als het objectieve ; de aandrift is verder de uitvoering van deze zijne zekerheid." (VI,
377.) Hierbij blijkt dan, »dat wij alle reden hebben, om er
mede ingenomen te zijn, dat wij in de dingen, die ons omringen, blootelijk met verschijnselen, en niet met vaste en
zelfstandige existenties te doen hebben, daar wij in dat geval
zoo lichamelijk als geestelijk aldra zouden verhongeren" (VI,
263) ; »aangaande eene in onzen tijd te zeer verbreide opvatting, volgens welke wij de dingen niet leeren kennen,
omdat zij tegenover ons volslagen vast zijn, zoude men
kunnen zeggen, dat niet eens de dieren zoo dom zijn als de
bedoelde metaphysici, want die gaan op de dingen toe, om
ze te grijpen, te vatten en te verteren." (VII, i : 16.) »De
werkelijkheid, van het bloote verschijnsel voorloopig als eenheid van binnen en buiten te onderscheiden, is zoo weinig
aan het Logische als iets anders tegenovergesteld, dat zij
veeleer het volstrekt rationeele is, en wat niet rationeel is,
is juist daarom ook niet als werkelijk aan te merken." (VI,
283.) » Het logische der absolute Idee kan (voorzeker) ook
eene wijze er van heeten" (V, 3 r 8), gelijk dan van de
Metaphysica, die met de Logica tot speculatieve philosophie
ineenvalt (VI, 45 en II 29), de beschrijving wordt gegeven,
dat zij als omvang der algemeene denkbepalingen om zoo te
zeggen »het diamanten net" heeft te heeten, waarin de stof
gebracht wordt en verstáánbaar wordt gemaakt. (VII, i
18-19.) Intusschen vervloeit »de logische Idee" (V, 3 19) in
»de absolute dialektiek" (V 339) van Hegels al-oplossend
denken tot iets algemeens wat nergens vat meer geeft, wat
niet eens meer te houden is voor eene idee van het een of
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ander, zoo weinig als het Begrip blootelijk is bepaald begrip.
Als eene tot »alles" en »niets" uiteengeblazene ikheid is
Hegels Idee het volslagen mystieke Absolute. »Zoo is (voor
hem) de Logica in de absolute Idee (aan het einde) tot de
eenvoudige eenheid teruggekeerd, die (als het abstracte Zijn)
haar aanhef is ; de zuivere gegevenheid van het Zijn, waarin
aanvankelijk alle bepaaldheid was uitgewischt, of door de
abstractie was weggelaten, is de door de bemiddeling (van
het objectieve anders zijn), door de opheffing namelijk dier
bemiddeling, tot hare correspondeerende gelijkheid met zich
zelve gekomene Idee." (V, 341.) » Op deze wijze blijkt de
Philosophie een in zich zelven wederkeerende kring." (Enc.
§ '7; vgl. III 6o-6i.)
De vraag blijft met dat al, of de logica in de feiten het
volstrekt logische is der feiten, al valt hier te bedenken dat
het Logische bij Hegel niet het star en stijf eenzelvige maar
het Dialektische is. Men kan het toegeven, dat Hegels
Logica de gedachte bevat »in zoo verre" zij even goed de
zaak op zich zelve, of de zaak op zich zelve » in zoo verre"
deze even goed de zuivere gedachte is, zonder toch met
orthodoxe Hegelianen aan eene onafhankelijke inwendige
zelfverdeeling en bezinning, eene zuivere zelfontwikkeling en
zelfverheldering des Begrips te gelooven ; » de zelfverdeeling
van het Eene" (III t 85), de vraag : van waar het Vele ? is
door Hegel niet verklaard. (Vgl. III i 6o i6 i .) Zeer zeker
is het overigens eene fijne opmerking, dat het zinlijke »dit"
als eenheid van »nu" en »hier" in de tot het bewustzijn, het
als zoodanig algemeene, behoorende taal uiteraard onbereikbaar blijft (II 71 82) ; al bedoelen wij iets bijzonders, wij
denken toch in weerwil van ons zelven volgens het zich
weersprekende schema dat het bijzondere het algemeene en
het algemeene het bijzondere is, en reeds van zelf vervluchtigt
zich het »dit" als »nu" en »hier" tot eene algemeene denkrubriek in de onbepaalde eindeloosheid van Tijd en Ruimte.
»Een ding in den eenigen zin waarin een ding kenbaar is,
is niets meer of minder dan een zeker stel algemeenheden,
of, in Platonischen spreektrant, ideeën. Natuurlijk is er aan
'7
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een ding als waarneemsel meer ofte min iets wat het groote
onderscheid uitmaakt tusschen het ding als het blootelijk
gedachte en het ding als feitelijk voor de zinnen tegenwoordig;
uiteraard echter vermag niemand ooit verstaanbare rekenschap
te geven van wat dit iets nu is." r) »Wat is een afzonderlijk
ding meer dan een punt van samenkomst voor algemeene
eigenschappen ?" 2) Niemand die het zeggen kan ; »wij hebben
geene voorstelling van zelfstandigheid afgescheiden van die
eener vereeniging van afzonderlijke hoedanigheden", 3) en » de
Substantie zelve is uiteraard het negatieve." (H, II 29.) Van daar
dat ook Stirling bijv. van het afzonderlijke sprekende gezegd
heeft, dat kategorieën alles zijn wat voor hem deszelfs wezen
uitmaakt, en dat hetgeen het boven en behalve die kategorieën
nog mag zijn, als niets is ; »geen object", zoo schrijft hij,
»zelfs het allerstoffelijkste, is in waarheid iets meer dan eene
verzameling van gedachten." (H. G. v. H., II 8i.)
Het absolute van Hegels idealisme brengt uiteraard ten
aanzien van Kant eene afwijking mede in de opvatting van
Tijd en Ruimte, dewijl bij ontstentenis eener tijdelooze wereld
van onruimelijke dingen de Kantische aard van eenzijdige
menschelijke subjectiviteit dier vormen van zelf vervalt. Wel
heeft Hegel niettemin in de Phaenomenologie geschreven,
dat de geest noodzakelijk in den Tijd verschijnt, en in den
Tijd zoo lang verschijnt, tot hij zijn zuiver begrip leert vatten
en den Tijd te niet doet, wat dan Liebmann in zijne
jonge jaren vlugweg heeft doen opmerken : » Een van beiden,
Ruimte en Tijd worden voorondersteld, dan is de Geest niet
absoluut. Of hij is absoluut ; Ruimte en Tijd worden niet
ondersteld : dan is hij ruimteloos en tijdeloos, eene voorstelling
alzoo, die zich niet laat voorstellen, ding op zich zelf." 4)
Doch in diezelfde Phaenomenologie heeft Hegel volkomen
duidelijk »het eenvoudige wezen van den Tijd, dat in zijne
i) A. E. Taylor over de uitlegging van Plato's Parmenides in >Mind" : 1896,
blz. 484.
2) D. G. Ritchie in >Mind" : 1894, blz. 241. >Darwin & Hegel" 1893, blz. 97.
3) D. Hume, in zijne »Verhandeling over de Menschelijke Natuur" : I, 6.
4) QKant en de Epigonen" (1865), blz. 109.
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gelijkheid met zich zelf de degelijke gestalte der Ruimte
heeft," zelfs als... Substantie aangeduid (II 130), wat op de
onderstelling eener samenvalling van het niet te onderscheidene
niet eens zoo onverwacht behoeft te komen. Bij Hegel geldt
de stelling, »dat in het algemeen in het negatieve de grond
ligt van de onrust der zelf beweging" (III 177), van de werkelijkheid alzoo ; » het Begrip is .... als absolute negativiteit
(of onvoorstelbaarheid) het vormende en scheppende" (V, 38),
en ook »ik in deze eenzaamheid met zich is .... de absolute
negativiteit." (III 260.) »De Substantie is (al evenzeer) uiteraard het negatieve" (11 29), en »de Tod .... is het negatieve
in het zinljke" (IX, 95) ; mag ál het absoluut negatieve
Subhetzelfde heeten, dan volgt, dat Tijd - - Substantie
ject
Begrip. Wat in zijn wezen positief is, zegt Hegel,
dat is het Redelooze (XII, 200) ; het Begrip is als Subject in
absolute negativiteit, identiteit, tegenover al het nietige en
vergankelijk bijzondere » de waarheid" der Substantie (11126o;
V, 36), waarbij het dan aan en in en door zijne absolute
negativiteit van zelf als Tijd ook weder .... buiten zich zelf
geraakt. Zoo heet het dan bij Hegel, dat de dingen zelve
in waarheid tijdelijk (en ruimelijk) zijn, en deze (dubbele)
wijze van het buiten elkander hun niet eenzijdiger wijze door
onze aanschouwing wordt aangedaan, maar door den negatief
altoos aanwezigen oneindigen Geest, door de scheppende eeuwige
Idee, in allen oorsprong is aangeschapen. (VII, 2 : 317.) Het
is uit de realiteit van Tijd en Ruimte bij realiteit eener metaphysische al-eenheid des Begrips dat Hegel zijne wereldbeschouwing ontwikkelt ; grondslag van Hegels wereldbeschouwing is de eenheid van het Begrip met Tijd en Ruimte.
Was het groote doel van Kants Kritiek der Rede het eleatizeeren van het echte Zijn geweest, Hegel is door diepgaande overdenking der »transcendentale logica" tot de
bewering geraakt dat Tijd en Ruimte allerwezenlijkste bestanddeelen van het dialektisch zich ontvouwende Absolute
zijn ; stelt de Tijd de mogelijkheid van des Geestes ontwikkeling:
in den zin van Hegel is hij eigenlijk niets dan de zich
negeerende en daardoor ontwikkelende Geest zelf. »De Tod
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is hetzelfde beginsel als het Ik Ik van het zuivere zelfbewustzijn, doch datzelfde of het eenvoudige Begrip nog in
zijne algeheele uitwendigheid en abstractie als het aanschouwde
zuivere Worden, het zuivere in zich zijn als een volslagen
buiten zich zelf komen." (VII, i : 53.) »De Tijd is het reine
Worden als aanschouwd, het zuivere Begrip, het ééne, dat uit
volstrekte tegendeelen harmonisch is ; zijn wezen is Zijn en
Nietzijn in ééne eenheid, en heeft verder niets bijzonders.
Niet alsof de Tijd is of niet is : de Tijd is dit, in het zijn
rechtstreeks niet te zijn en in het niet zijn rechtstreeksch
te zijn." (XIII, 309.)
De lezer ziet in welk een mystieken zin Hegel aan het
slot zijner Logica »eene volstrekteli*k voor zich zelve zonder
subjectiviteit bestaande uitwendigheid van Ruimte en Tijd"
(V, 353) heeft aangenomen. Zij zijn de existente tegenstrijdigheid, want ook de Ruimte, » eene onzinlijke zinlijkheid en
zinlijke onzinlijkheid" (VII, 1 : 47) is »eenheid van het buiten
elkander". (VII, 1 : 46.) »In de voorstelling heeft het voor
ons geene tegenstrijdigheid, dat het Hier der Ruimte en
evenzoo het Nu des Tijds gesteld worden als eene continuïteit
en eene lengte, doch het begrip ervan strijdt met zich zelf.
De gelijkheid aan zich zelf of continuïteit is volstrekte ondoorbrokenheid, een verdelgd zijn van alle onderscheid, van
al het negatieve, van al het voor zich (zelf) zijn ; het punt daarentegen is het zuivere voor zich (zelf) zijn, het volmaakte zich onderscheiden en opheffen van alle gelijkheid en allen samenhang
met anderen. Deze beide bestaanswijzen nu zijn in Ruimte
en Tijd ineengesteld ; Ruimte en Tijd zijn dus de tegenstrijdigheid, en het ligt voor de hand, die aan de Beweging
te doen zien, want in de Beweging is ook voor de vóórstelling het tegenover elkander staande ononderscheidenlijk
gesteld." (XIII, 289.) »Dialektiek noemen wij de hoogere
logische beweging waarin het schijnbaar volstrekt gescheidene
door zich zelf, door wat het is, in elkander overgaat" (III,
102), doch »de Beweging is (wel beschouwd) de dialektiek
van al het bestaande." (XIII, 288.) »Iets beweegt zich slechts,
niet doordat het in dit Nu hier is en in een ander Nu daar,
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maar doordat het in een en hetzelfde Nu hier en niet
hier, doordat het in dit Hier tegelijk is en niet is. Men
moet den ouden dialecticis de tegenstrijdigheden toegeven,
die zij in de beweging aantoonen, doch daaruit volgt niet,
dat daarom de beweging niet is, maar dat de beweging de
in aanzijn verkeerende onbestaanbaarheid zelve is." (IV, 67.)
»De algemeene gedachte, de kategorie, die tot bewustzijn
komt bij de rustelooze afwisseling van individuen en volkeren,
die een tijd lang zijn en dan verdwijnen, is (juist) de Verandering" (IX, 90), »de ironie, die allen objectieven inhoud
weet te niet te doen en tot iets ijdels weet te maken" (Enc.
57') ; reeds »voor het (afzonderlijke) bewustzijn kan (altoos)
slechts het graf zijns levens tot tegenwoordigheid geraken,"
en »deze tegenwoordigheid zijns grafs is slechts de strijd
eener bemoeienis, die verloren moet worden." (II, 16o.) »De
dood, indien wij die onwerkelijkheid (van het verstrekene)
zoo willen noemen, is het vreeselijkste, en het doode vast te
houden is datgene wat de grootste kracht vereischt." (II, 25.)
De wereld is »het voor zich negatieve moment van het
anders zijn, van het buiten zich zelf zijn, dat als zoodanig
geene waarheid heeft, maar slechts een moment is, wat den
Tijd betreft slechts een oogenblik en zelfs géén oogenblik,
maar enkel tegenover den eindigen geest deze wijze van
zelfstandigheid heeft, in zooverre deze zelf in zijne existentie
deze soort en wijze van zelfstandigheid is. In God zelf is
dit nu en voor zich zijn het verdwijnende moment van het
verschijnsel" (XII, 252) ; » het niet zijn van het eindige is het
zijn van het Absolute." (IV, 71.)
Doch hervatten wij de opsomming van gegevens, die licht
kunnen werpen op de Kantische afkomst van Hegel's systeem
der Rede. Over het bègrip der logica sprekende heeft Kant
gezegd : »Alles in de Natuur, zoowel in de levenlooze als
ook in de levende wereld, geschiedt naar regels, al is het
dat wij die regels niet altijd kennen. Het water valt volgens
wétten der zwaarte, en bij de dieren geschiedt de beweging
van het gaan ook naar regels. De visch in het water, de
de vogel in de lucht,, beweegt zich volgens regels. De ge-
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heele Natuur in het algemeen is eigenlijk niets dan een
samenhangsel van verschijnselen met regels, en nergens is
regelloosheid ; wanneer wij die meenen te vinden, kunnen wij
in dat geval slechts zeggen, dat ons de regels onbekend zijn.
Ook de uitoefening onzer krachten geschiedt volgens bepaalde
regels, die wij opvolgen, aanvankelijk ons des niet bewust,
tot wij allengs door proefnemingen en een langdurig gebruik
onzer krachten tot kennis ervan geraken, . ja ons er in het
einde zoo vertrouwd mede maken, dat het ons veel moeite
kost, ze in het afgetrokkene te denken. Zoo is bijvoorbeeld
de algemeene spraakleer de vorm eener taal in het algemeen.
Men spreekt echter ook zonder van spraakleer te weten, en
wie zonder kennis derzelve spreekt, hééft werkelijk eene
spraakleer en spreekt volgens regels, die hij zich niet bewust
is. Gelijk nu al onze krachten met elkander, zoo is ook in
het bijzonder het verstand bij zijne verrichtingen aan regels
gebonden, die wij kunnen onderzoeken. Ja het verstand is
in het algeméén te beschouwen als de bron en het vermogen
om regels te denken. Want evenals de zinlijkheid het vermogen der aanschouwingen is, zoo is het verstand het vermogen om te denken, d. w. z. de voorstellingen der zinnen
onder regels te brengen ; het is daarom begeerig naar het
zoeken van regels, en bevredigd wanneer het die gevonden
heeft. De vraag is dus, daar het verstand de bron der regels
is, naar welke regels het zelf te werk gaat?" (WW, Hart. V II I, i i.)
De vraag is ruimer. Zij betreft eigenlijk het systeem van
objectief-subjectieve Rede, dat Kant in zijne » Copernicaansche" transcendèntale deductie reeds door de nevelen heen
gezien, maar niet gegrepen heeft ; het geldt hier, wel bedacht,
het opzoeken van het Logische als een stel termen en normen,
te wier aanzien tusschen uit- en inwendige geldigheid geen
onderscheid valt te maken. Wat Kant in eene inleiding tot
de Logica hier eigenlijk ziet, is niet de oude schoolsche logica,
maar de logica die Hegel heeft willen leveren, niet meer het
dorre quasi-vaste schema van begrip, oordeel en sluitrede,
zooals de oude aristotelici ons dat leerden kennen, maar een
schematisme, dat in zijne algemeen menschelijke dubbelzijdige
-
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toepasselijkheid op de ondervinding in onze verbeelding tot
iets universeels en absoluuts wordt. Hoewel bestaande uit
onzienlijkheden, die volgens het spraakgebruik van Kant elk
voor zich als een »zuiver" begrip zijn aan te duiden, zal het
als stelselmatig geheel een »concretum" moeten zijn, ja, daar
de zinnen ons ieder voor zich in hunne eenzijdigheid met
niet meer dan ééne soort van hoedanigheden in kennis brengen,
moet het als het innerlijk tezaamgestelde in vergelijking daarmede het waarlijk concrete tegenover het abstracte kunnen
heeten. »Verkeerdelijk," zegt Hegel, » houdt het zinlijke voorstellen het zinlijke zijn des geestes voor het concrete, en het
logische voor het abstracte" (VIII § 52) ; »hoewel het (Begrip)
abstract is, is het het concrete, en wel het volslagen concrete,
het* subject als zoodanig." (VI, 324.) In zijne samengesteldheid zal het systeem in twee richtingen kunnen gedacht en
besproken worden, want » door voortgezette logische abstractie
ontstaan aldoor hoogere (of liever hollere), en daarentegen
door voortgezette bepaling aldoor lagere, (of liever vollere),
begrippen. De grootst mogelijke abstractie geeft het hoogste
of (liever leegste en) afgetrokkenste begrip, het begrip waaraan
zich geene bepaling meer weg laat denken ; de laatste voleindigde bepaling zoude een volledig bepaald begrip opleveren, een begrip, m. a. w., waar zich geene verdere bepaling
meer bij liet denken." »Het- afgetrokkenste begrip is dat
hetwelk met géén ervan onderscheiden begrip iets gemeen
heeft ; dit is het begrip van iets, want het daarvan onderscheidene is niets, en heeft met iets niets gemeen". Aldus
weer Kant in zijne Logica: Hartenst. VIII 96 & 92.
Uiteraard zal het systeem niet zonder methode kunnen
zijn. »Onder methode is de trant en wijze te verstaan, waarop
een bepaald object, tot welks kennis zij is aan te wenden,
volledig te kennen is. Zij moet aan den aard der wetenschap
zelve worden ontleend, en laat zich dus, als eene daardoor
bepaalde en noodzakelijke orde van denken, niet veranderen."
(Kant, VIII 20.) Van welken aard in dezen dat onveranderlijke wel blijken zal? Sedert Descartes met »redenen tot
bewijs van Gods bestaan en onderscheid van ziel en lichaam,
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op meetkundige wijze voorgedragen" zijn antwoord op het
tweede stel bezwaren tegen zijne »Meditaties" met definities,
postulaten, axiomen, proposities en corollarium besloot en
Spinoza van den meetkundigen betoogtrant in de wijsbegeerte
aan zijne Ethica of Zedekunde het klassieke geval opstelde,
is in wijsgeerige overdenkingen en betoogen over de vraag
langs welken weg de inzichten van den algemeenst logischen
aard te zoeken en te wekken zijn, nog al verwarring te bespeuren geweest. Onder den invloed der meetkundige methode
staat onder anderen ... Schopenhauer, wanneer hij, hoewel
in eigen meening vrij van het gewone bijgeloof aan de alleen
wijsmakende kracht van den stijf wiskundigen denktrant, zich
toch erg boos maakt over de »driestheid", waarmede Hegel
zich over de philosophische waardeloosheid van het » demonstreeren" heeft uitgelaten ; men zie Schopenhauers werken,
IV 36 bij Grisebach. » Het is niet moeilijk in te zien," had
Hegel gezegd, » dat de manier, eene stelling op te werpen,
gronden daarvoor bij te brengen en de tegenovergéstelde
meening met gronden evenzoo te wederleggen, niet de trant
is waarin de Waarheid op kan treden." (II 36.) »De Waarheid
is het geheel ; het geheel echter is slechts het door zijne ontwikkeling zich voleindigende wezen. Van het Absolute is te
zeggen, dat het in zijn wezen resultaat, dat het eerst aan het
einde is wat het in waarheid is, en hierin juist bestaat zijne
natuur dat het iets wérkelijks is, subject, of zich-zelf-wording."
(II i 5.) »Het ware en onware behooren tot de bepaalde gedachten die voor onbeweeglijk gescheidene wezens doorgaan,
wezens waarvan het eene hier en het andere daar zonder
wederzijdsche gemeenschap vast en verbijzonderd staat. Daartegenover is te beweren, dat de Waarheid niet eene gestempelde munt is, die als iets gereeds valt te geven en dan zich
op laat strijken" (II 29) ; » het dogmatisme van denktrant in
het weten en in de beoefening der wijsbegeerte is niets anders
dan de meening, dat het Ware in eenen zin bestaat, die eene
vaste uitkomst is, of ook rechtstreeks gekend wordt." (II, 30.)
»De ware gestalte, waarin de Waarheid existeert, kan alleen
het wetenschappelijke stélsel van waarheid zijn" (II 6) ; »een
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speculatieve inhoud laat zich niet in een eenzijdigen zin uitspreken" (VI l59), en »ware gedachte en wetenschappelijk
inzicht is enkel te verkrijgen in den arbeid des Begrips." (II 54.)
Hegel is hier beter Kantisch geweest dan Schopenhauer
zich tot bewustzijn vermocht te brengen. In zijne » transcendentale methodenleer" had Kant het reeds van noode geacht,
zijnen lezers te beduiden, »dat het volgen der wiskundige
methode in wijsgeerig weten niet het geringste voordeel kan
opleveren, behalve bijgeval het voordeel, dat hare eigene
onbruikbaarheid te duidelijker wordt onthuld, en dat meetkunde en wijsbegeerte, al reiken zij elkander in de natuurwetenschap de hand, twee geheel verschillende dingen zijn,
zoodat de wijze van doen der eene nooit door de andere
kan worden nagevolgd." (K. d. Z. R., B 747.) Den wijsgeerigen betoogtrant noemt Kant akroamatisch, of enkel op
het gehoor werkend, en zuiver discursief of redeneerend, daar
zij van enkel woorden zich bedient, en niet van de meer bepaaldelijk dus te noemene » demonstraties" der wiskundigen
(B 763) ; hij wijst op het onderscheid tusschen het discursieve
gebruik der Rede naar begrippen en het aanschouwend
gebruik derzelve bij constructie van begrippen. (B 747.)
Houdt een begrip uit zich zelf eene »zuivere" aanschouwing
in, dan laat het zich construeeren (B 747), en alleen dit doet
de wiskunde. De wijsgeerige kennis is redekennis uit begrippen, de wiskunde is kennis uit constructie van begrippen.
Een begrip construeeren wil zeggen, het eraan beantwoordende aanschouwsel uit onszelven . tot stand brengen ; tot
constructie eens begrips wordt dus een niet-empirisch, een
niet van toevallig voorkomende bijzonderheden afhankelijk
maar uit eigen inzicht tot stand gebracht aanschouwsel vereischt, dat als aanschouwsel wel een afzonderlijk object is,
doch niettemin als de verzienlijking van een begrip, eene
algemeene voorstelling, algemeene geldigheid in de voorstelling heeft uit te drukken voor alle mógelijke aanschouwselen,
die onder hetzelfde begrip vallen. (B 741.) De wijsgeerige
kennis beschouwt het bijzondere in het algemeene, de wiskunde het algemeene in het bijzondere (B 742) ; daarom laat
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de wiskundige methode van definieeren in de wijsbegeerte
zich niet navolgen. (B 760.) De meetkundige brengt volgens
zijne methode in de wijsbegeerte niet dan kaartenhuizen tot
stand, zoo goed als de wijsgeer met de zijne in het aandeel
der wiskunde slechts gebazel zoude kunnen verwekken.
(B 75 5.) Hiermede is gezegd, »dat men liet der wiskunde

in de wasbegeerte niet moet nadoen, de definitie voorop
te stellen, tenzij bij wijze van bloote proeve. Want daar
definities ontledingen van gegevene begrippen zijn, gaan deze
begrippen, zij het ook slechts verward, vooraf, en de onvolledige uiteenzetting gaat vooraf aan de volledige, zoodat wij
uit eenige kenteekenen, die wij uit eene nog onvoltooide
ontleding hebben getrokken, van te voren veel kunnen opmaken, eer wij tot volledige uiteenzetting, dat is de definitie,
zijn geraakt." Kortom, Kant leert, »dat in de Philosopliie

de definitie als afgepaste duidelijkheid liet werk eer moet
besluiten dan beginnen. (B 758.) »Konde men met een begrip
niets beginnen aleer men het had gedefinieerd, dan zoude
het met elke philosophie slecht staan. Wijl echter, zoover
de elementen (der ontleding) reiken, altijd daarvan een
goed en veilig gebruik is te maken, kunnen met veel nut
ook gebrekkige omschrijvingen gebezigd worden, zinnen die
eigenlijk nog geene definities, maar overigens waar, en dus
benaderingen daarvan zijn." (B 759•)
Zoo is er dan voor Kant eene transcendentale synthesis
of onaanschouwelijke samenvoeging van denkingen uit enkel
begrippen, die alleen den wijsgeer gelukt (B 747), al vermag
hij alsnog van den eigenaardigen denkgang eener methodisch
tot systeem ontwikkelde transcendentale philosophie niets te
zeggen, daar hij het nog slechts te doen heeft met eene
voorloopige beóórdeeling van ons denkvermogen : K. d. Z. R.
B 766. Toch heeft hij zelf een voorbeeld van zoodanige
synthesis geleverd ; aan de door hem opgestelde kategorieën
of zuivere verstandsbegrippen heeft hij een, om zoo te zeggen embryonisch, geval gesteld van den eigenaardigen gedachtengang die Hegels Logica kenmerkt. Hij had ze op vrij
simpele wijze gevonden, die kategorieën ; »naar bekend is,
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heeft de Kantische philosophie het zich met het vinden der
kategorieën zeer gemakkelijk gemaakt" (Hegel VI, 90), al
heeft hij zijne »transcendentale deductie", die geene deductie
is, bij gelegenheid het moeilijkste genoemd, wat ooit ten
behoeve der Metaphysica was ondernomen : Prolegomena,
voorrede, Hartenst. IV, 8. Het schema der oordeelen was
in dezen zijn eenige leiddraad geweest; »wanneer wij", zegt
hij, »van allen inhoud eens oordeels in het algemeen afzien
en enkel op den blooten verstandsvorm daarin acht geven,
dan bevinden wij, dat daarin de functie van het denken
onder vier titels" quantiteit, qualiteit, relatie, modaliteit
»kan gebracht worden, waarvan elk drie momenten onder
zich bevat." (K. d. Z. R., B. 95.) »De heele deductie van
Kant ligt in de woorden dan bevinden wij. Een slechte
grondslag voor eene leer, die het vermogen des verstands
zoude opmeten 1" (Herbart III, I 22.) »Fichte, die dit gebrek
heeft ingezien i) en den eisch eener 'afleiding der kategorieën
heeft uitgesproken, heeft tevens eene poging gedaan, om ze
werkelijk ook te leveren" (Hegel VI, i 24) ; » aan de philosophie van Fichte verblijft de groote verdienste, eraan te
hebben herinnerd, dat de kategoriale denkingen in hare
noodzákelijkheid zijn aan te toonen, dat zij wezenlijk moeten
worden afgeleid. (VI, 90). En »wat bij Kant slechts de titels
voor zijne kategorieën heeten te zijn, zijn zelve in wezenlijkheid slechts algeméénere kategorieën" (III 70) ; daar het
intusschen hier niet om Kantkritiek te doen is, heb ik mij
van nadere bespreking des betreffende te onthouden. Wat
hier ter zake dient, is Kants opmerking, »dat er overal een
even groot getal van kategorieën is in iedere klasse, namelijk
drie," en »dat de derde kategorie overal uit de verbintenis

van de tweede met de eerste harer klasse ontstaat" (B i i o),
waarmede de lezer dan zelf de Kantische tabel vergelijke
van eenheid, veelheid en alheid, realiteit, ontkenning en
beperking, zelfstandigheid-eigenschap, oorzaak-uitwerksel en
wederkeerigheid of gemeenschap (van werking en wederweri) Vgl. hier Fichte's werken : I, 478.
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king), en mogelijkheid-onmogelijkheid, aanzijn-nietzijn, noodzakelijkheid-toevalligheid. » Men denke daarom niet," voegt
hij erbij, »dat de derde kategorie een blootelijk afgeleid
begrip, geen stambegrip van het zuivere verstand is. Want

de vereeniging der eerste met de tweede tot voortbrenging
van het derde begrip vereischt eene bijzondere daad des Verstands, welke niet eenerlei is met die, welke in het eerste en
tweede geval wordt uitgeoefend." (B. I I i.)
Hegel heeft tegenover de onderscheidingsfuncties des Verstands zulk eene daad van vereeniging eene daad van »Vernuft" of hoogere Rede genoemd, waarmede hij tegenover
Kant dan weder gepraeciseerd heeft. Voor Kant was » Vernuft" »het vermogen, dat de beginselen van kennis uit zich
zelf (»a priore") aan de hand doet ; daarom is" voor hem
»zuiver Vernuft het zoodanige, dat de gronden bevat, om
iets volstrektelijk uit onszelven te leeren kennen." (B 24.)
»Het Verstand mag een vermogen van eenheid der verschijnselen door middel van regels zijn ; dan is het Vernuft het
vermogen van eenheid der verstandsregels onder grondstellingen." (B 359.) Bij gelegenheid onderscheidt hij dan »het
logische Vernuft" als het vermogen om middellijke gevolgtrekkingen te maken van »het transcendentale Vernuft" als
begrippen voortbrengend vermogen - (B 3 5 5) ; hiermede was
in het oudere Duitsche Rede-begrip eene splitsing aangebracht.
Wolff (1679-1754) bijv. had het Verstand omschreven als
het vermogen om duidelijk het mogelijke te denken, en de.
Rede als het vermogen om het verband der waarheden te
bevroeden (»Redelijke Gedachten" § § 277 en 368), en in
Baumgarten's Metaphysica (1739) staat boven het Verstand,
als algemeen kenvermogen, het »Vernuft" als bijzonder
vermogen om de connecties der dingen te beseffen (§ 468),
waaruit blijkt, dat de Duitschers der i 8e eeuw met »het
Vernuft" het syllogizeervermogen bedoeld hebben in den zin
van »het logisch Vernuft" bij Kant. Schopenhauer heeft het
taalgebruik tot deze beteekenis willen terugbrengen, wat dan
hemzelven in verwarring van spreektrant heeft gewikkeld,
daar wij nu eenmaal een woord behoeven voor het besef,

HEGEL.

263

dat zich boven het met »verstand" bespeurde onderscheid en
verband van eenzelvigheden verheft, om aan eenheid wezenlijke
verdeeldheid en in het onderling onderscheidene de eenheid
te bevroeden, en dat wel tegen verstandsreflectie in. Want » de
alomtegenwoordigheid van het enkelvoudige in de veelvoudige
uitwendigheid (bijv.) is voor de reflectie eene volslagene
tegenstrijdigheid" (Hegel V, 240), worden en vergaan zijn
voor het Verstand onmogelijke toestanden tusschen Zijn en
Nietzijn in, de samenstellende eenheden van continua zijn
»grootheden, welke in hun verdwijnen zijn" (III, i o t ), »de
grens is datgene, waarin de begrensdheden even zoo zeer
zijn als niet zijn" (III, i80), en wat dies meer zij. Dewijl in
onze taal »de Rede" te sterk doet denken aan de »raison",
de » verstandigheid" van rationalisten, ware het wenschelijk,
dat men zich onder ons in den aangeduiden zin aan een
wijsgeerig onderscheid in het gebruik van Verstand en
Vernuft gewende, zoodat wij gewagen konden van het vermogen, om aan de verstandige tegenstelling tusschen Zijn en
Nietzijn vernuftiger wijze de eenheid van het Worden te
ontwaren. In dien zin heeft bijv. Goethe de opmerking
gemaakt, dat het Vernuft op het wordende, het Verstand op
het gewordene gericht is (Spreuken 896, Eckerm. 1 3 F. i 829),
en het de uitsluitende bezigheid van den »vernuftigen"
mensch genoemd, het tegenover elkander staande te overzien en in overeenstemming te brengen. (W. M.'s Wj, i : 6.)
Stelt men, dat het Vernuft het algemeene in het door het
Verstand uiteengehoudene bijzondere bevroedt, dan begrijpt
men o. a. de uitspraak van Oken (1779-1851), dat het
Verstand mikrokosmos en het Vernuft makrokosmos heeft te
heeten (» Natuurphilosophie" § 2914), en men beseft meteen,
wat reeds Boëtius (*470-524) in zijn boek over de vertroostingen der Wijsbegeerte bedoeld heeft met de woorden,
dat de zinnen, de verbeelding, de rede (= het verstand) en
het vernuft) ieder op eigene wijze waarde intelligentie (
de
Intelligentie
dan » purá mentis aciê," met zuiver
nemen,
geestvermogen, »het oog des geestes" van Plato. (Staat, 5 33 d.)
Het is allicht niet nutteloos, op voorbeeld van den kerkvader
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Augustinus (3 54-430) aan te stippen dat Verstand en Vernuft, de lagere en hoogere Rede, alleen metterdaad (»non
nisi per officia") en niet als wezens of vermogens te onderscheiden zijn (de Trin. XII, 4) ; gelijk ook Thomas van Aquino
opmerkt is van »twee zielsvermogens" in den zin eenei
eigenlijk gezegde gedachtenverzelfstandiging hier niet te
spreken. Men vergelijke o. a. wat over »facultates" ook
gezegd is door Spinoza : Eth. 2 : 48, schol.
Opmerkelijker wijze heeft Kant den algemeenen naam van
»Kritik der reinen Vernunft" gegeven aan een geheel van
uiteenzettingen, dat in drie afdeelingen over het algemeenste
in waarneming, verstand én »vernuft" blijkt te loopen ; eene
kritiek op »het vernuft" wordt eerst geleverd in de derde
afdeeling, en wel uit een »verstandig" oogpunt. Met dat al
zijn Kants »transcendentale logica en dialectica" een voorspel
van de analytisch-synthetische dialektische logica van Hegel;
»door Kant is het onderscheid tusschen Verstand en Vernuft
(reeds) duidelijk naar voren gebracht, en in dezen zin vastgesteld, dat het eerste op het eindige en bepaalde, het tweede
daarentegen op het oneindige en onafhankelijke doelt." (Hegel,
VI, 96.) Van een »verstandig" oogpunt bezien, blijkt het er
voor Kant dan vrij donker met »het Vernuft" uit te zien;
immers, »er bestaat van het zuivere Vernuft eene natuurlijke
en onvermijdelijke dialektiek" (B 354), waarmede gezegd is,
dat wij bij voldoende bezinning tot besef komen van »sophisticaties, niet van menschen, maar van het zuivere Vernuft zelf,
sophisticaties, waarvan ook de wijste onder alle menschen
zich niet los kan maken, wijl hij, hoewel hij misschien na
veel moeite de dwaling kan verhoeden, toch nimmer bevrijd
vermag te geraken van den _ schijn, die hem onophoudelijk
plaagt en fopt." (B 397•) Kant statueert eenen strijd der
Rede met zichzelve (B 785), en zucht : »Het wekt bekommering en slaat ter neder, dat er zoo iets als eene antithetiek
der zuivere Rede moet bestaan, en dat deze, die toch het
hoogste gerechtshof over alle strijdigheden voorstelt, niet
zichzelve in strijd moet geraken." (B 768.)
En van dat innerlijk geestesconflict heeft hij betrekkelijk
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nog zoo weinig bespeurd 1 Veel scheelt er aan, dat wij alreede
van hem de omvattende uiteenzetting en stelselmatige blootlegging zouden bekomen van den trant, waarin de menschelijke geest bij voortgezet nadenken met zichzelven in verlegenheid geraakt. Toch spreekt hij het bereids uit, dat
verandering vereeniging is van wederzijdsch onbestaanbare
bijzonderheden in het aanzijn van een en hetzelfde ding
(B 291), en hij belijdt : »Hoe in het algemeen gesproken iets
veranderen kan, hoe het mogelijk is, dat op den eenen toestand van een (gegeven) tijdstip een tegenovergestelde toestand
in het andere volgt, daarvan hebben wij uit onszelven niet
het minste begrip." (B 252. Ja, »de mogelijkheid van verandering in het algemeen moet u aanstoot geven. Want
indien gij niet bij ondervinding wist, dat zij werkelijk is,
zoudt gij nooit uit uzelven kunnen verzinnen, hoe zulk een
onophoudelijk op elkander volgen van Zijn en Nietzijn mogelijk
is." (B 479.) Bij gelegenheid vermeldt hij de gelijkwaardigheid der beweringen, dat de maan zich niet en dat zij zich
wèl om hare as wentelt, omdat men naar verkiezing bedenken
kan, dat zij der aarde altoos dezelfde zode toont en der aarde
altoos dezelfde zijde toont ; hij ontwikkelt echter nog niet de
wederzijdsche onbestaanbaarheid tusschen de ondenkbaarheid
van absolute of ware beweging en het verschijnsel van feitelijke
afplatting bijv. aan een om zijne as wentelenden bol. Ook
brengt hij het niet onder een enkel samenvattend gezichtspunt,
dat van de eene zijde aan de onaanschouwelijke eenheid van
zelfbewustzijn het heele verstandsgebruik hangt (B r 34) en
van den anderen kant het Ik volslagen niets moet heeten
(B 404), dat met andere woorden »het Begrip, het concrete
algemeene" (Hegel VI, 374), tevens »absolute negativiteit"
(V, 38) moet blijven.
Methodisch heeft Kant alleen zijne bekende viervoudige
Antinomie ontwikkeld, waarvan de stellingen en tegenstellingen
hier volgen. I » De Wereld heeft een begin in den Tijd, en
is wat de Ruimte betreft ook in grenzen besloten." (B 454.)
»De Wereld heeft geen begin en geene grenzen in de Ruimte
maar is zoowel ten aanzien van den Tijd als van de Ruimte
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eindeloos." (B 45 5 •) II » Iedere samengestelde zelfstandigheid
in de wereld bestaat uit enkelvoudige deelen, en er bestaat
nergens iets dan het enkelvoudige of wat daaruit is saamgesteld." (B 462.) »Geen enkel samengesteld ding ter wereld
bestaat uit enkelvoudige deelen, en nergens in dezelve bestaat
iets enkelvoudigs." (B 463.) I II »De oorzakelijkheid naar
wetten der Natuur is niet de eenige, waaruit de verschijnselen
der wereld te zamen kunnen worden afgeleid ; er is nog eene
oorzakelijkheid door Vrijheid tot verklaring daarvan noodig."
(B 472.) »Er is geene Vrijheid, maar alles ter wereld geschiedt
blootelijk volgens wetten der Natuur." (B 473.) IV »Tot de
Wereld behoort iets dat, zij het als haar deel of hare oorzaak,
een volstrektelijk noodzakelijk Wezen is." (B 480.) »Er bestaat
nergens een volstrekt noodzakelijk Wezen, noch in de Wereld
noch buiten de Wereld als hare oorzaak." (B 48 1.)
In eene »Kritiek der Kantische Antinomieënleer (Lpz. i888)
heeft Fr. Erhardt (geb. in 1864) in jeugdige verstandigheid
ervan gezegd, dat indien Kant er niet mede voor den dag
was gekomen, leeringen als die der identiteit van Ik en
Niet-Ik, van Zijn en Niets nooit misschien het licht hadden
gezien (blz. 82), waarmede dan bedoeld zal zijn, dat voor den
heer Erhardt het sub- en objectieve twee afzonderlijke » naturen"
uitmaken, en »worden" niet de eenheid van zijn en niet zijn
is. De waardeering van Hegel zelven voor de Kantische
antinomie is voor het overige zeer betrekkelijk geweest. » De
gedachte," zegt hij, » dat de strijdigheid, die aan het Logische
door de verstandsbepalingen wordt gesteld, tot het wezen der
zaak behoort en onvermijdelijk blijkt, is als eene der gewichtigste en diepzinnigste vorderingen der nieuwere philosophie
te beschouwen. Zoo diepzinnig echter als dit gezichtspunt is,
zoo triviaal is de oplossing; ze bestaat slechts in eene teerhartigheid voor de wereldsche dingen. Het wereldwezen zal
het niet zijn, dat den smet der tegenstrijdigheid aan zich
heeft ; die zal alleen aan de denkende rede, het wezen des
geestes, eigen zijn." (VI, 102.) »De kritische oplossing door
de zoogenoemde transcendentale idealiteit van de wereld der
waarneming heeft geen andere uitkomst dan dat zij de zoo-
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genoemde tegenstrijdigheid tot iets subjectiefs maakt ; daarbij
blijft deze dan nog altoos dezelfde schijn, en even onopgelost
als vroeger." (III 2 18.) »De bewijzen, die Kant voor zijne
thesen en antithesen bijbrengt, zijn als bloote schijnbewijzen
te beschouwen, daar zij het , te bewijzene telkens reeds in de
vooronderstellingen bevatten (VI, to), en »de Kantische
oplossing der Antinomie bestaat alleen hierin, dat de Rede
de waarneming der zinnen niet moet te buiten willen gaan,
maar het verschijnsel te nemen heeft zooals het is. Deze
oplossing laat den inhoud zelven der Antinomie ter zijde
liggen ; ze reikt niet tot de natuur van het begrip harer eigenaardigheden." (III, 220.) Bovendien : »het diepere inzicht in
de antinomische, of liever gezegd dialektische, natuur der
Rede doet in het algemeen ieder begrip kennen als eenheid
van tegenover elkander gestelde momenten, waaraan men dan
den vorm van antinomische beweringen zoude kunnen geven"
(III 217) ; » de hoofdzaak, die valt op te merken, is dat niet
alleen in de vier bepaaldelijk uit de kosmologie genomene
zaken de antinomie zich bevindt, maar in alle zaken van elk
geslacht, in alle voorstellingen, begrippen en ideeën. Dit te
weten en de zaken in deze hoedanigheid te kennen behoort
tot het wezenlijke der wijsgeerige opvatting ; deze eigenschap
maakt uit wat zich nader als het dialektische moment van
het Logische bepaalt." (VI, 103.)
»Oneindig zinrijker en dieper dan de besprokene Kantische
antinomie zijn" volgens Hegel »de dialektische proeven der
oude Eleatische school, meer bepaaldelijk die, welke de
beweging betreffen" (III 226) ; door schrijver dezes zijn zij in
eene verhandeling over » Aanschouwing en Verstand" (Leiden
1 897) bereids behandeld. i) Intusschen ontstaat hier aanleiding
om in het algemeen eens even na te gaan, welke antecedenten de dialektiek van Hegel in de geschiedenis heeft ook
afgezien van Kant, en te dien aanzien valt dan o. a. mede
i) De heer •A. j. van Breen te Arnhem heeft mij in dat boekje eene tekortkorning aangewezen. Op blz. 48 zijn de woorden 'wier katheten met de tegenover
liggende groote evenwijdig loopen en' achter het eerste woord van regel 6 v. o.
in te lasschen.
18
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te deelen, dat in het Boeddhisme de voor de ingewijden
bestemde leer der Brahmanen zoo ongeveer bereids in den
trant van den aanhef der Logica van Hegel blijkt ten einde
gedacht, in zooverre het -volslagen afgetrokkene en ononderscheidene al- eene zijn der Oepanisjads daarin gesteld wordt
als een Niets, waarvan zoo weinig te beweren is dat het is
als dat het - niet is ; »de oude heilige schriften toonen met
onbetwijfelbare duidelijkheid, dat (de) Boeddha zelf de beantwoording der vraag, of het Nirwa^ nam een Zijn of een Nietzijn is, rechtstreeks afwijst, en zelfs verbiedt er naar te vragen." i) Dat hetzelfde is en ook niet is, dat alles is en toch
niet is, is op het duidelijkst beseft door Herákleitos den
Duistere van Ephesos (Aristot. Met. i oos b & i o i 2 a), terwijl
van Leukippos en Demokritos de bewering is overgeleverd,
dat even goed als het Zijnde ook het Nietzijnde bestaat,
omdat de Leegte niet minder bestaat dan de lichamen (Ald.
985 b.) Want zonder de Leegte, zoo zouden wij tot toelichting kunnen zeggen, is geene beweging en ook geene verijling of verdichting mogelijk, en als afmeting van ... Niets
is dus de Leegte het bestaande Niets, het zijnde Nietzijnde;
in dien zin is het dan ook door Ploutarchos (*46—*1 20)
overgeleverd, dat volgens Demokritos het Niets zoo goed
als het Iets bestaat. Verder hebben de Pythagoreeërs reeds
vroeg gezegd, dat de tegenstellingen den * grond der werkelijkheid inhouden (Aristot. Met. 986 b), waarop dan Protagoras herakleitizeerende de eerste heet te zijn geweest met
de bewering, dat in het algemeen in iedere zaak zich twee
beweringen tegenover elkander lieten stellen. (D. L. IX, 51.)
Middelerwijl had de Eleaat Zeno ter verdediging der Parmenideïsche al- eenheidsleer het eerste voorbeeld van methodisch dialektische vaardigheid tot zelf beschaming des Verstands
geleverd, en meer bepaald aan Hegel doet dan verder Plato's
Parmenides denken, door Hegel »het beroemdste meesterstuk
der Platonische" (XIV, 202), »het grootste kunstwerk der oude
dialektiek" (II 5 5) genoemd. »Plato leidt in Parmenides bijv.
1) L. von Schröder, >Indië's Literatuur en Beschaving in geschiedkundige ontwikkeling" (Lpz. 887), blz. 277.
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van het Eene het Vele af, en toont niettemin, hoe het vele
enkel dit is, zich als het eene te doen kennen." (VI, i 54.)
»De geheele uitkomst van een zoodanig onderzoek in den
Parmenides is aan het einde aldus samengevat : dat het eene,
het zij of het zij niet, zelf zoowel als het vele, zoowel voor
zich zelf als met betrekking tot elkander, altemaal volslagen is zoowel als niet is, zich vertoont en zich niet vertoont. Dit resultaat in den Parmenides kan ons misschien
niet bevredigen, omdat het van negatieven aard schijnt en'niet
als ontkenning der ontkenning de ware bevestiging uitspreekt;
niettemin zien de neoplatonici, met name Proklos, juist deze
uiteenzetting in den Parmenides voor de ware theologie
aan." (XIV, 205 en 206.) Voor het overige is »de dialektiek,
waarmede Plato het Eene in den Parmenides behandelt meer
als eene dialectiek van uitwendige reflectie te beschouwen ; ...
het is klaar dat de gedachtengang daar een vooroordeel heeft,
en uitwendige reflectie is." (III 96.) i) Behalve de »Parmenides" bevat ook »de Sophist" van Plato alsmede diens
»Philebos" dialektiek, waaraan ook het moderne verstand
zich nog vermag te 'oefenen; voor de juiste opvatting der
drie genoemde geschriften is veel gedaan door H. Siebeck
in drie studiën over »Plátoon als beoordeelaar van Aristotelische meeningen": Tijdschrift voor Philosophie en Philosophische
Kritiek, Io7e en 108e deel (1895 en 1896).
Merkwaardig is in dezen Proklos (410-485), door Schopenhauer »een oppervlakkige breedsprakige flauwe leuteraar"
(IV, 74) genoemd. Als dialektische systematizator der antieke voorstellingen is deze »scholasticus van het Hellenisme" 2)
een wonderlijk mengsel van schranderheid en fabelzuchtige
lichtgeloovigheid geweest ; het mysticisme eener drieheid die
ook eenheid, eener beweging die ook rust is, is door hem
het eerst uitgesproken in een bereids methodisch en stelselmatig toegepasten drieslag van »voortkomst ommekeer -i) ,Het vooroordeel (de vooronderstelling) is, dat verscheidenheid onbestaanbaar
is met eenheid; de uitwendige reflectie bestaat hierin, dat de beide vormen eenvoudig van buiten worden geteld.'' Stirling II 7t.
2) W. Windelband: »Geschiedenis der oude Philosophie" (Mtinchen 1894) blz. 226.

270

HEGEL.

verblijving". »Al wat van iets uitgaat," zegt hij, »keert
uiteraard terug tot datgene van waar het uitgaat, ... al wat
tot zich zelf wederkeert is onlichamelijk, ... het heeft kringachtige werkelijkheid ; ... al het veroorzaakte blijft in zijne
oorzaak en komt - eruit voort en keert ertoe terug (Inst. Theol.
§ § 3 1 , I 5, 33, 35.) Behalve door zijne triadische verblijving,
voortkoming en wederkeer doet Proculus aan Hegel ook
hierdoor denken, dat hij van eene »productieve ontkenning"
gewaagt, • de zelfstandigheid het door bepaling aan het onbepaalde »gemengde" noemt, eene »dynamis" als onbepaalde
en onbegrensde mogelijkheid van ommeslag of verandering
vermeldt, en dgl. meer. Zelfs wat zijne verdeeling in Logica,
Natuurphilosophie en Geestesphilosophie betreft, heeft Hegel
aan dien neoplatonicus eenen voorlooper, vermits Proklos
tegenover Plotinos (205-27o), die op het Logische den Geest
had laten volgen, op voorbeeld van zijnen meester Syriaan
de Natuur al in het midden had gesteld.
In de middeleeuwen vertoonen zich eenzijdige sporen van
wat wij nu als Hegels dialektiek tezamenvatten in » de Groote
Kunst" van den » doctor illuminatus" Raymond Lulle ( 17, 34
1315, die nog door eenen Leibnitz is bestudeerd; met name
is dit het geval ook in de disputeermethode van Johannes
Duns Scot (*1265-13o8). (Hegel XV, 156-1 5 7.) Nikolaas
van Kues (1401-64), die op het voorbeeld van Boëtius o.a.
tusschen Ratio en Intellect heeft onderscheiden, komt dan
met zijne beroemd geblevene gedachte van »het ineenvallen
der tegenstellingen", de coïncidentia oppositorum, die door
Giordano Bruno (i550—i600) wordt overgenomen en verder
gedragen, om dan in de hoogere wiskunde van den nieuweren
tijd eene voorheen ongedroomde en bewonderenswaardige
verstandig onverstandige toepassing te vinden ; ook Spinoza's
opmerking dat bepaling ontkenning is (50e brief), »daar alle
beperking ontkenning van het oneindige inhoudt" (Descartes
in resp. qu.), blijkt later in Hegels methode van schematizeering der kategoriale denkingen een gewichtig aperçu. 1)
i) Vgl. hier Hegels werken : III', I i i en IV s, i88.
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Locke heeft onder meer de opmerking gemaakt, dat de omvang van ons weten te kort schiet niet enkel bij de werkelijkheid der dingen, maar zelfs bij onze eigene voorstellingen
(IV, 3 : 6), en hij bekent : »Mocht men mij vragen, zooals
dat gewoonlijk gaat, of de Ruimte zonder lichamen gedacht
zelfstandigheid dan wel eigenschap heeft te heeten, ik zoude
volmondig belijden, dat ik dit niet weet." (II. 13 : 17.) Hume
zag nog scherper ; nadat Berkeley de zuivere voorstelling
van Ruimte zonder lichamen voor onmogelijk had verklaard
en van den Tijd gezegd had, dat deze niets is noodra men
afziet van de volgorde der voorstellingen in onzen geest
(Principles § § 1 i 6 en 98), stelt Hume de resumptie : » Het
voornaamste bezwaar tegen alle afgetrokkene redeneeringen
is te ontleenen aan de voorstellingen van Ruimte en Tijd,
voorstellingen, die in het gewone leven en voor een zorgeloozen blik heel helder en begrijpelijk schijnen, maar die,
wanneer zij het onderzoek ondergaan van de diepzinniger
wetenschappen
en ze zijn in die wetenschappen de voornaamste onderwerpen,
gronden leveren die vol schijnen
van ongerijmdheid en tegenstrijdigheid." (Inq., § i 2, 2e ged.)
Ten laatste komt dan Kant, en daarop Fichte, die op het
stuk van dialektische methode Hegels naaste. voorlooper is
geweest ; Fichte's thesis, antithesis en synthesis, waarbij het
(absolute) Ik (verbijzonderend) zichzelf en het Niet-ik stelt,
om daarbij in zichzelf te blijven (WW 191 vlg.), verschijnen
op nieuw in Hegels spreektrant als » aanvankelijkheid", » voor zich
zijn" en (een ontwikkeld) »bij zich zijn". Vergelijk ook Hegels
algemeene verklaringen van Logica als wetenschap van de
Idee aan en voor zich zelve, Natuurphilosophie als wetenschap
van de Idee in haar anders zijn, en philosophie des Geestes
als wetenschap van de Idee, die uit haar anders zijn weer
tot zich zelve inkeert. Hegels dialektische tegenstellingen en
hoogere eenheden zijn allen toepassingen van Fichte's aperçu,
dat het Wezen bij zijne zelfverdeeling of objectivatie in zijn
uiteengaan toch het eene blijft ; »een voorbeeld geeft (al
dadelijk) het Worden, want in het Worden is Zijn en Nietzijn
in onscheidbare eenheid, hoewel zij daarin ook het onder-
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scheidene zijn, dewijl Worden alleen hierdoor is, dat het eene
in het andere óvergaat." (XIV, 2o5—.2o6.) »Hegel heeft (dan
ook) altijd erkend, dat Fichte (eigenlijk) de uitvinder der
dialektische methode is geweest", i) wat overigens niet wil
zeggen dat wij er bij dézen meer van vinden dan eene enkele
algemeene toepassing als aperçu van de wezenlijke eenheid tusschen Ik en Niet-ik. Schelling heeft er bij gelegenheid in het
algemeen van geschreven, dat overgang van thesis tot antithesis
en van daar tot synthesis in het mechanisme van den geest van
den beginne gegrond is (i : III, 394), en zegt van den »gang der
synthetische methode : Twee tegendeelen a en b (subject en object) worden vereenigd door de handeling x. Doch in x is eene
nieuwe tegenstelling c en d (het gewaarwordende, en datgene,
wat het gewaarwordende gewaar wordt); de handeling x wordt
dus zelve weder tot object. Zij is zelve slechts verklaarbaar door eene nieuwe handeling z, die allicht op nieuw
een tegenstelling inhoudt, enz." (I : III, 41 z.) Bedenken wij,
dat Schelling het als een eerste beginsel van wijsgeerige
natuurleer heeft opgesteld, in de heele Natuur naar polariteit
en dualisme uit te zien (t : II, 459), dan kunnen wij . zeggen
dat zijne natuurphilosophie bereids geheel in Hegels richting
lag, al heeft Schelling zelf van de analytisch-synthetische
dialektiek geen verder gebruik gemaakt ; » romantische" denkers als Novalis (i 772 18o i) en Frederik Schlegel (1 772
829) hebben het dan ook al spoedig uitgesproken, dat het
met de denkwet der tegenstrijdigheid onvermijdelijk voortaan
gedaan was, wijl alle leven op tegenstellingen berustte, en
daarom met het beginsel der formeele logica niet was te
begrijpen. In zijne . voorlezingen van t 804— 1 8o6 had Fr.
Schlegel reeds voor het verschijnen van Hegels Phaenomenologie verlangd, dat men voortaan de denkmethode naar het
schema van drie-eenheid in Fichte's Wetenschapsleer strengelijk zoude toepassen, om op die wijze door tegenstellingen
en strijdigheden henen op te stijgen tot wat daarvan de
hoogere eenheid zoude blijken ; evenals Schelling de wet der
1) J. E. Erdmann, > Grondtrekken v. d. Gesch. d. Ph. s II 5 81 , § 329.
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polariteit eene algemeene wereldwet genoemd had (i : II, 489),
heeft toen verder L. Oken (1779-1851) in zijne Natuurphilosophie (i 809) de polariteit, door hem als ééne uit twéé
beginselen bestaande kracht omschreven (§ 76), de eerste
kracht genoemd, die in de wereld zich vertoont (§ 77), en in
alle beweging reeds het beginsel van polarizatie gezien. (§ 8 i.)
Zoodoende raakt Oken's natuurphilosophie aan de in tegenstellingen voortschrijdende kategorieënleer van Hegel.
Hegel beweert, dat de methode, volgens welke het systeem
der zuivere Rede te vinden is, een » dialektisch" moment
moet . inhouden, dat aan ieder naar verhouding nog afgetrokkener begrip zijn tegendeel doet ontwaren, waarop de tweeheid aan eene betrekkelijk concretere eenheid tot een nieuw
begrip ineenvalt ; de Dialektiek is in dien zin eene analysis,
welke uiteraard als synthesis zich voordoet, want explicitê
komt zoo te zamen wat in den geest implicitê bereids
aanwezig was. »Het Logische heeft drie formeele zijden:
het abstracte of verstandige, het dialektische of ontkennend
(resp. afwijzend) vernuftige en het speculatieve of stellend
vernuftige. Het denken als verstand blijft staan bij de vaste
bepaaldheid en hare onderscheidenheid tegenover andere;
zoo iets beperkt abstracts geldt dan als voor zich zelf bestaande en zijnde. Het dialektische moment is het eigene
zich opheffen van zulke eindige bepaaldheden en haar overgaan in eigen tegendeel, en het speculatieve of stellend
vernuftige beseft de eenheid der bepaaldheden in hare tegenstelling, het affirmatieve, dat in hare oplossing en haar overgaan vervat is." (Enc. § § 79-82.) »Dat de Philosophie het
Verstand (in den hier aangeduiden zin) niet vermag te ontberen, behoeft nauwelijks afzonderlijke vermelding ; tot philosopheeren is voor alles noodig, dat iedere gedachte in hare
volle praecisie wordt gevat. Doch het Verstand is niet iets
van laatsten aanleg, maar heeft zijne perken, en wel in den
zin, dat het, tot het uiterste gedreven, in zijn tegendeel
omslaat." (IV, i 5 r.) »Het inzicht, dat de natuur van het
denken zelve de dialektiek is, dat het als verstand in het
tegendeel van zich zelf, de tegenstrijdigheid moet geraken,

2 74

HE GE L.

maakt eene hoofdzijde der Logica uit" (Enc. § i i) ; » in de
speculatieve logica is de bloote verstandslogica vervat, en zij
kan er ieder oogenblik uit gemaakt worden" (Enc. § 82),
doch »in hare eigenaardige bepaaldheid is de Dialektiek de
eigene ware aard van verstandsbepalingen, de dingen en het
eindige in het algemeen." (VI, i 52.) »De wiskunde levert
het glansrijkste geval eener zuivere Rede, die zich zonder
behulp van ondervinding uit zich zelve met goed gevolg verruimt" (Kant, K. d. Z. R., B 740), doch, »wat zeer opmerkelijk is, de meetkunde komt al vorderende ten leste te staan
voor het onderling onmeetbare of irrationeele, i) waarbij zij,
indien zij door wil gaan met praeciseeren, boven het verstandsbeginsel wordt uitgedreven. Ook hier, evenals elders,
openbaart zich aan het spraakgebruik de omkeering, dat wat
i) Rationeel, ir ationeel. »Lógos" als verwant van » légein" (spreken, zeggen)
was voor den ouden Griek zoowel het gesprokene, het gezegde, als het sprekende,
datgene wat zich in het zeggen uit; was de kennis zelve »logos" (Aristot. Met.
io46b), ► logos" was ook wat wij eenen zin noemen in de spraakleer. (Aristot.
de Interpr. 4.) Bij Plato heet eene juiste doch niet op gronden steunende zienswijze >eene zaak zonder logos" (Symp. 202a), wat zich in twee richtingen laat
opvatten, en in den aanhef van het 4e evangelie is de Logos duidelijk zoowel
de goddelijke Rede als het (scheppings-) Woord. In de getallenleer werd de
Grieksche logos tot datgene wat zich als verhouding liet zeggen, uitspreken of
opgeven; er is een logos als »ratio numerica". Een logos van getallen heet de
»symphonie" (= het accoord) bijv. bij Aristoteles (Met. 1 : 9, de An. 3 : 2) ; » de
logoi der symphonieën" zijn bij hem concentuum rationes, getalverhoudingen in
het welluidend samenklinken van tonen. (De C. 2 : 9.) Als het zegbare steekt
de logos in de )symmetrie", want asymmetrisch noemt men de met dezelfde
maat te metene grootheden, en asymmetrisch heeten die, waarvan géén gemeene
maat te vinden is" (Eucl. Elem. X, def. 1, 2) ; in dien zin is »symmetrisch" hetzelfde als srheetós", logisch, rationeel, en »asymmetrisch" hetzelfde als sdrrheetos", alogisch, irrationeel. Daarbij is nog aan te stippen, dat in het oorspronkelijke
spraakgebruik met >logos" als uitspreekbare verhouding de »analogie" verband
houdt: analogie" met iets hebben = denzelfden logos, dezelfde verhouding met
iets hebben, en zoo beteekende >analogie" wiskundig gesproken oorspronkelijk
zooveel als evenredigheid"; in ruimeren zin is dan eene uitdrukking gelijk ,liet
oog des geestes" eene uitdrukking van de »analogie" besef: geest = gezicht:
lichaam. -- De »ratio" als uitspreekbare verhouding of ratio numerica is ook
wat het latinizeerende spraakgebruik betreft in de bedoeling scherp te onderscheiden van de »ratio" in Cic. de D. N. 2 : 7, de Off. i : i6, de Legg. i : to
en dgl. plaatsen, wat niet wegneemt dat het wiskundig alogische = irrationeele =
verhoudinglooze = onzeggelijke uiteraard in het »verstandiger" wijze dus te noemene
onredelijke overgaat.
-
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rationeel heet het verstandige is, en dat hetgeen men irrationeel noemt juist begin en spoor is van het vernuftige"
(VI, 404) in den zin van het redelijke, dat tegenstellingen
vereenigt. » Hoezeer het Verstand zich tegen de Dialektiek ook
pleegt te weren, het is volstrekt niet te beschouwen als enkel
voor het wijsgeerige bewustzijn voorhanden, maar steekt reeds
in ieder ander bewustzijn en in de algemeene ondervinding.
Al wat ons omringt kan als geval van het dialektische worden beschouwd. Wij weten dat het eindige, wel verre dat
het vast en van laatsten aanleg zoude zijn, veranderlijk en
vergankelijk is, en dit is niets anders dan de dialektiek van
het eindige, waardoor het als in aanleg het andere van zich
zelf ook over wat het rechtstreeks is wordt heengedreven en
omslaat in zijn tegendeel." (VI, 154 I 5 5.) De verandering
is de dialektiek der werkelijkheid, die als beweging zich aan
onzen blik vertoont, en » de eenheid van tegendeelen zweeft
voor ieder bewustzijn, al is het dat de gewone voorstellingswijze, waaraan het Vernuftige niet tot bewustzijn komt, de
tegendeelen daarbij altoos uit elkander houdt, als waren zij
slechts op bepaalde wijze tegenover elkaar gesteld." (XIV, 209.)
In zijn Systeem van (»verstandige") Logica (1843) zegt
John Stuart Mill bij gelegenheid, dat gelijkheid en ongelijkheid zich niet laten oplossen in iets anders. (I 3 , § i 1 .) Met
dat al is wat gelijk is ... ongelijk; vergelijken heeft geenen
zin zonder de onderstelling van voorhanden onderscheid,
evenals omgekeerd het onderscheiden de gedachte van meteen
gegevene gelijkheid insluit. Het getal is in de »verstandige" bedoeling het distincte, het vaste bij uitnemendheid ; niettemin is
het als gedachte de doorgaande onvastheid, het aanhoudend
buiten zich zelf gerakende zijn, waarbij het Besef zich
afvraagt, in welken zin eigenlijk de vastheid van alle mogelijke gedachte termen gegeven is. De eenheid van Zijn en
Nietzijn in de veranderingen van deze onze vergankelijke
wereld is »de onrust in zichzelve" (VI, 17 5), en » onbestaanbaarheid" is de ingeborene ziekte van al het bestaande.
Tegenover Hegels blootlegging van de eenzijdigheden of » onwaarheden" der kategoriale denkingen en den overgang dier op

276

HEGEL.

zich zelve niet bestaanbaar blijvende denkingen in eigen tegendeelen, heeft men meermalen de opmerking gemaakt, dat
tegenstellingen als zoodanig nog niet onlogische strijdigheden
of onbestaanbaarheden hebben te heeten. Zoover de opmerking
reikt, terecht. Doch het één zijn der tegendeelen sluit wèl
zulk eene tegenstrijdigheid in. De grondgedachte van Hegels
dialektiek zegt, dat het Absolute van zich zelf niet lichamelijk
is, dat het in het continueel-discrete anders zijn eener in
Ruimte en Tijd buiten zich zelve verkeerende Natuur in een
Zijn, dat tevens Nietzijn is, van zich zelf om zoo te zeggen
blijkt vervreemd, en dat het uit dat buiten zich zelf zijn in
de verbijzonderde bezinning des zich kennenden geestes met
bewustzijn als het onlichamelijke weder tot zich zelf komt,
zonder ooit iets anders dan een en hetzelfde Absolute te zijn
geweest of ... niet geweest. Dat is een inzicht van speculatief
'Vernuft", waarmeê »Verstand" nooit weg zal weten ; wanneer
tegenstellingen aan eene zelfde zaak openbaar worden, dan
is deze wat zij is tevens ook niet, en daar deze onverstandige
bestaanbaarheid in ieder één zijn eener veelheid schuilt, is
het Heelal als »het" Al-Eene ten slotte eene enkele groote
mogelijke onmogelijkheid. Hoe is uit eenheid wordend
onderscheid te halen, hoe zullen wij » met verstand" de
gedachte verwerken, dat eene wezenseenheid, die naar getal
en naar hoedanigheid anders wordt, eene éénheid is, die van
zich zélve onderscheiden raakt ? Wie onzer vermag » verstandig"
antwoord te verstrekken reeds op de simpele vraag, of twee
menschen hetzelfde denken, wanneer zij hetzelfde denken?
De wrevel, die zich zoo menigmaal geuit heeft in smaadwoorden tegen Hegels dialektiek, is de wrevel van het verstandige onverstand, dat . den spiegel stukslaat, waarin het
eigen doch leelijk gevonden gelaat ontwaart, dat is het
wat ik voor mij te zeggen heb van quasi-wijsgeerige ontboezemingen gelijk de volgende. » Hegels philosophie vertoont
zich oppervlakkig beschouwd als een universeel harmonisme,
dat geen tegendeel buiten zich heeft, en alle tegenstellingen
in zich heeft overweldigd en verzoend. Bij nauwlettender
ontleding blijkt zij eene staalkaart van tegenstrijdigheden en

HEGEL.

277

een maximum van verwarring ; zij is, om alles te zeggen, de
met list en handigheid tot vrede geproclameerde oorlog van
alles tegen alles." i) »Terwijl anders, wanneer er gedacht
zal worden, ieder begrip als zoodanig onveranderd moet
worden vastgehouden, gaat Hegels dialektiek er groot op,
dat zij boven deze zwakheid des Verstands verheven is en
de begrippen vloeibaar maakt. En in der daad is het haar
bij hare jongeren maar al te vaak gelukt, niet enkel de
vastheid der begrippen maar somwijlen ook heele begripsvermogens en breinen te verweeken." 2) »Al was het stelsel
volledig waar, het laat toch alle vragen, waartoe de wetenschap van nut is, even onopgehelderd als altoos, en is daarom
de aandacht niet waard van ernstige mannen, die werkzaam
zijn ten bate van het menschelijk geslacht." 3)
Met diergelijke tirades is niets gezegd, vooral niet met de
laatste, zoo er . ten minste menschen zijn, die Wijsheid willen
om haarzelve. Windelband beduidt ons : »De Dialektiek met
hare strijdigheden en hare onbepaalde veranderlijkheid van
den voorstellingsinhoud ligt in den onvermijdelijken aard van
het menschelijke denken, en de dialektische methode bestaat
nu hierin, dat dit psychisch onvermijdelijke verloop met het
logische wordt verward ; de psychisch onderlinge beweging
der voorstellingen gaat daarom voor haar over in een zakelijk
verloop van strijd en verzoening aan den inhoud der voorstellingen. Voor haar heeft de logische strijd en afwijzing
eene bovenzinnelijke beteekenis, en hare eigene rusteloos
scheppende en weer vernielende beweging projecteert zij in
eene wereldbeschouwing van het eeuwige Worden." 4) Dat
doet dus blijkbaar professor Windelband niet ; voor hem
geldt ontologisch slechts het Zijn, het vreedzame en onveranderlijke Zijn. Doch daarnaar laat zich wel verlangen, maar
constateeren laat het zich niet, en wie laat gelden dat er
i) Haym, >Hegel en zijn Tijd", blz. 461.
2) E. Dtthring (geb. in 1833), »Kritische Geschiedenis der Philosophie" (1869),
4e opl. (1894) blz. 455.
3) G. H. Lewes 1817-1878), ,de Geschiedenis der Wijsbegeerte", 5e druk
(1880) IE 597.
4) Geschiedenis der Nieuwere Philosophie" II (1880) 330.
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iets gebeurt, -erkent daarmeê de onbestaanbaarheid. Gelijk
zelfs Trendelenburg erkent, is de denkwet der tegenstrijdigheid op het allereerste en alomtegenwoordige gegeven van
verandering en beweging niet toepasselijk, maar worden
daardoor de gelegenheden harer toepassing juist eerst gesteld
en voortgebracht ; i) dit wil niet anders zeggen, dan dat een
grond van tegenstrijdigheid door alle betrekkelijke toepasselijkheden dier denkwet henenschemert, en dat elk » rationaliseeren" der Natuur een kortzichtig krabbelen is aan hare
oppervlakte. Biedermann (I 819 8 5) heeft Hegels dialektiek,
die toch zeer beslist de onbestaanbaarheid in strijdigheid als
de drijfveer van het veranderingsverloop des Heelals beschouwt,
tot de Aristotélische dialektiek herleid, die de onlogische
tegenstrijdigheid alleen laat gelden als prikkel tot zuivering
van iemands eigene denkingen, 2) en talrijk zijn de pogingen
van Hegeliaansche zijde tot dusverre geweest om de hardheid
van Hegels dialektiek voor »verstandig" denkende menschen
althans zooveel doenlijk te verzachten. 3) De denkwet der
tegenstrijdigheid, zegt de Fransche Hegeliaan Georges Noël,
wordt door Hegel geenszins verworpen ; » si en effet l'esprit
ne répugnait à la contradiction, s'il pouvait y demeurer et
s'y complaire, le procès dialectique s'arrêterait de lui-même,
ou pour mieux dire ii ne saurait commencer." 4) Zeer zeker;
doch is het streven uiteraard bevrediging, is willen uiteraard
ook kunnen ? Wordt de behandeling van eenen cirkel,als veelhoek
en de verhouding tusschen zijne middellijn en zijnen omtrek
»rationeel", omdat wij aan eene kromme en eene rechte lijn
zoo gaarne iets onderling meetbaars zouden vinden, en schuilt
het » onverstandige" niet onuitroeibaar in elk menschelijk denken
als zoodanig, zoolang het zich bewegen moet in het schema
dat het bijzondere het algemeene is ? Herbart erkent : » Dat
het denken zich in tegenstrijdigheden wikkelt, en wel niet
i) 'Logische Onderzoekingen " 3 II 175.
»Christelijke Dogmatiek", 2e druk (1884-1885) 1, 136.
3) Zie bijv. blz. 134-135 in J. M. E. Mc. Taggart's )Studiën in Hegels
Dialektiek" (Cambridge 5896).
4) sLa Logique de Hegel" (Parijs 1897), blz. 15.
2)
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toevallig of door onbezonnenheid maar op vele punten onvermijdelijk, daarover zijn wij (Hegel en ik) het eens." (XII, 671.)
Hij voegt er dan echter bij : »Het spreekt van zelf, dat de
(onlogische) strijdigheden niet kunnen liggen in de dingen,
maar alleen in onze gebrekkige opvatting ervan." (XII, 68o),
Dit evenwel spreekt heelemáál niet van zelf; wat in ons van
zelf spreekt is het stréven, de nisus, het postuláát, om uit de
verdeeldheid en de tegenstelling der gegevens tot de bestaanbaarheid der eenheid te geraken, en het besef dat dit streven
in zijne verwerkelijking of verwezenlijking de opheffing onzer
werkelijkheid zoude medebrengen. Een eleatizeerend verstandsmensch is daarom naar de mate zijner verstandigheid buiten
zijn weten een mysticus, want niet eens het ledige Zijn konde
er bij voltooiing van zijn streven overblijven. Eleatisme is
verloochening van veelheid en verandering, doch ook het Zin

volgt voor ons enkel uit ons eigen denken ; wij weten enkel
van een gedacht Zin. En het denken, dat een waar of zuiver
Zijn mocht willen denken, zoude in de onbeweegljke en onveranderljike rust van het ware Zin hebben te vergáán. Het in
ons denken gedachte Zin weerspreekt zich zelf dus in onze
gedachte als het .... ondenkbare, als datgene wat het denken
zelf zoude opheffen ; terwijl het denken zich als het zijnde
denkt, moet het zich in eenen mede als verloochening van
het Zijn erkennen, en in en met zijn Zijn denkt het zich dus
als het Nietzijnde. Het aanhoudende Zijn van het denken is
tevens een aanhoudend Nietzijn ; als dit Zijn, dat niet is,
noemt -. het zich een »veranderend" Zijn. In en aan de eenheid van het Veranderen is het onmogelijke waar : Zijn en
Nietzijn zijn daarin één als bestendige onbestendigheid, als
bestaande onbestaanbaarheid. De Verandering is eene eenheid
van ontstaan en vergaan met een aldoor voortloopend en
aldoor stilstaand » aanzijn" als iets dat niets is tusschen in, en
aan dit aanzijn valt zoo te zamen een ontstaan en vergaan
dat zelf niet ontstaat en vergaat, terwijl aanhoudend het ontstaan vergaat en het vergaan ontstaat. En in die aldoor
bestaande onbestaanbaarheid komt het Nietzijnde op onweerhoudbare wijze, en terwijl wij het vast willen houden,
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ontglipt het tevens weer als Niets ; niettemin blijft in dat
zijnde Nietzijn en nietzijnde Zijn het Denken bij zich zelf als
iets dat, hoewel voor zich zelf eene onmogelijke mogelijkheid,
de onverstandige en als zoodanig uiteraard onhoudbare tweeeenheid van eigen wezen . als eene gewone kleinigheid heel
kalm verdraagt. Zoolang het gaat. Want ontstaat bezinning
door ommekeer of afwending des Geestes van het buiten zich
zijn, ontstaat het bewustzijn door 's Geestes wederkeer in
zich, de Tijd brengt daarop in den dood voor goed weer
eene afwending mede van de afwending waarin hij aan het
anders zijn ontstaat. Leidt de ommekeer uit de Ruimte tot
Tijd in de bezinning, de afwending van en uit den Tijd leidt
tot zuivere mogelijkheid ; dat het in het wezen aller verbijzonderde bewustheden ligt, te vergaan nadat zij zijn ontstaan,
wil eenvoudig zeggen dat de Tijd van zijne voortbrengselen
van zelf zich weer ontdoet.
Het Heelal bestaat niet anders dan in eene voortdurende
eenheid van Zijn en Nietzijn. Aan het eindige heeft de Rede
een Zijn dat altoos tegelijk weer Nietzijn is, ja zij kan niets
dan het niet meer zijnde denken. Alles ontstaat en vergaat
in eenen door ; al geldt het pyramiden, die veranderen en
verdwijnen ten leste ook. Men kan het Nietzijn van het Zijn
der eindigheden niet afhouden, want ook het schijnbaar
bestendige en vaste toont door zijne eindelijke oplossing, dat
de dialektiek der werkelijkheid, de absolute reaal-dialektiek,
geene afzonderlijkheid ter wereld spaart. Het eindige gaat te
gronde, omdat het gelden wil als wat het niet is : het algemeene, en door zijne eigenaardigheid als een beperkt en bepaald
aanzijn tot andere eindigheden in eene bijzondere doch nimmer zuivere of houdbare logische betrekking staat. Iedere
afzonderlijke toestand ter wereld is eigenlijk onhoudbaar, en
al het eindige streeft naar eene verbetering, waarbij de Alrede aldoor is betrokken, zonder dat ooit of ergens iets ter
wereld hare zuivere verwezenlijking mag heeten. En nooit
laat middelerwijl het oogenblik zich vasthouden. Niets in den
wereldloop is bestendig dan een aanhoudend komen en verdwijnen waarin niets positiefs verblijft, waarin niets constant
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is dan het algemeene, datgene wat geen »aanzijn" heeft, en
waarin nergens een vaste en afzonderlijke eenheid, dus ook
geen eigenlijk meervoud is. Wie zich werkelijkheid en -tijd
denkt, en zonder tijd is het denken zelf niet, denkt
zich eene oceanische strijdigheid van > duurzame onbestaanbaarheid". Zietdaar, wat op volmaakt tegenstrijdige wijze »van
zelf blijkt te spreken". Rede en Onverstand zijn in dit besef
op wederzijds onafscheidelijke wijze in aanzijn, wat ons dan
eens vooral kan leeren afzien van het streven om den Tijd, en
daarmede onze Natuur, als »grondig logisch" doorzichtig te
maken voor het Verstand ; eene bestendige onbestendigheid
maakt geen verstand eenzijdig naar den zijnskant ooit doorzichtig.
Dien zijnskant zoude men zoo gaarne eenzijdig vasthouden;
men gewáágt altijd slechts van eene rerum Natura, en in dat
woord spreekt de onnoozele en onbezonnene menschheid zich
aan de in volmaakte bezinning verkeerende verbijzondering des
Begrips uit als wat zij is : eene liefst slechts naar eenen kant
ziende openbaring van den Levensdrang, die van zijne gronde
boze achterzijde den blik liefst afwendt. Doch dat helpt niet
met al : het verledene van Niets verzwelgt aldoor eene voorzijde, eene toekomst van Niets, en wat nog komt is even
nietig als wat bereids gewéést is. Alles is ijdelheid, en de dingen
ontstaande in rerum natura, ze worden meteen als moritura.
Zoo is dan het bewustzijn van het leven, zijn aanzijn en
doen, eigenlijk slechts de Smart over dit aanzijn en doen,
want men heeft daarin slechts het bewustzijn van zijn tegendeel als van het ware Wezen, en van Zijne eigene nietigheid.
(Hegel, II i 5 5.) Tegelijk is de Smart de geboorteplaats ook
van den aandrift des Geestes (XII, 319),; met de Smart is
het, dat de behoefte en de aandrift een begin nemen. (V,
249.) De aanvankelijke Geest is het geestelooze (II, 3 i) ;
» in het doode is geen Kwaad of Smart, wijl het Begrip in
de anorganische natuur nog niet tegenover zijn aanzijn
staat en niet in het onderscheid tegelijk deszelfs subject blijft.
In het Leven en nog meer in den Geest is deze inwendige
onderscheiding bereids voorhanden en komt hiermede op het
eiets dat zijn moest", en deze negativiteit, subjectiviteit, Ik,
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de i vrijheid, zijn de beginselen van Kwaad en Smart. Jacob
Boehme heeft de ikheid als de pijn en kwelling en, als de
bron van " de Natuur end den Geest opgevat." (Enc. § 472.)
In dien zin zegt Schopenhauer : »Zalig is ieder in den toestand waarin hij alle dingen is, ongelukkig dan wanneer hij
uitsluitend eene eenheid is" (W. a. W. e. V. II cap. 30),
en stelt ook Hegel : »Wanneer de mensch slechts naar 'de
Natuur is, is hij boos." (XII, 260.) Daar ikheid en verbijzondering niettemin de wijze van aanzijn des Geestes
blijft, is ' diepte van smart bij slot . van rekening zelfs ééuwig
moment des Geestes (XII, 77), en heeft men vaak gezegd,
dat logische tegenstrijdigheid zich niet laat denken :
veeleer is deze in de smart van het levende eene wérkelijke existentie. (V, 249.) Het Kwaad is niets anders dan
de tegenstrijdigheid tusschen wat is en wat moest zijn ; het
streven naar verredelijking naar aanleiding daarvan heeft zelfs
allerlei zin, ja daar toevallige oogmerken óók al de gedaante
aannemen van »iets dat wezen moest", oneindig véle beteekenissen. Ten aanzien daarvan is dan weer het Kwaad slechts
het recht, dat aan de ijdelheid en nietigheid der verbijzonderde inbeelding wordt uitgeoefend. (Enc. § 472.) Waar het
als zóódanig tot besef komt, ontstaat »het ongelukkige
bewustzijn" van middeleeuwsch kerkelijke vroomheid bijvoorbeeld, want »het ongelukkige bewustzijn is het bewustzijn
van zich zelf als het verdubbelde slechts strijdige wezen."
(II 154.) De Philosophie ' heeft volgens ' Hegel zulke vroomheid geenszins eenvoudig af te keuren ; »veeleer," vindt hij,
»is het in nieuwere tijden zoover gekomen, dat de Philosophie
zich den inhoud . der Religie tegen menige soort van theologie
heeft aan te trekken" (IX,ig), doch voor hem ligt er in het
Bewustzijn als zoodanig een vorm van verzoening. Men begint hiermede, dat het onderscheidene tegenover elkander
staat, God, die eene van hem vervreemde wereld tegenover zich heeft, en eene wereld, die van hem vervreemd is.
» De verzoening is de ontkenning dier scheiding en verdeeling,
zich in elkander te herkennen, zich in zijn wezen te vinden."
(XII, 208.) »Het waarlijk Oneindige is niet iets aan -gene
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zijde van het oneindige, maar houdt het in als moment van
zich zelf." (VI, 96.) » God is dit : zich van zich zelf te onderscheiden, zich voorwerp te zijn, doch in dit onderscheid
met zichzelf volslagen een te zijn, de Geest." (XII 2 , 19L)
Doch ook » de eenvoudige eenheid van het zelfbewustzijn
en het Zijn heeft aan zich het onderscheid, want haar wezen
is juist dit, in het anders zijn of in het volstrekte onderscheid
rechtstreeks zich zelf te zijn." (II 2 172- 1 73.) »De eindigheid
van het bewustzijn ontstaat, doordat de Geest zich aan zich
zelven onderscheidt ; doch dit eindige bewustzijn is moment
van den Geest zelf, het is zelf het zich onderscheiden, het
zich bepalen, d. i. zich als eindig bewustzijn te stellen. Zoo
echter is hij alleen door tusschenkomst van het bewustzijn
of den eindigen geest ; hij heeft zich te vereindigen, om door
deze vereindiging weten van zich zelf te worden. Zoo is de
religie weten des goddelijken Geestes van zich zelf door bemiddeling des eindigen geestes" (XI, 200) ; zoo ontstaat »de
Religie des Geestes" (XII 2 3 i 5) in de bezinning des Begrips.
»In het denken komt tot bewustzijn de tweespalt van hetzelfde, dat tegelijk iets eenigs behoort uit te maken" (X1 2 , 153);
»wat metterdaad voorhanden is, is in het algemeen het aanzijn (of bepaalde zijn), onderscheid daaraan, en het ópheffen
van dit onderscheid." (III, I I 3). »Het dialektische maakt
de bewegende ziel uit van het wetenschappelijk voortschrijden,
en is" volgens Hegel zelfs »het eenige beginsel, waardoor
inwendige samenhang en noodzakelijkheid in den inhoud der
wetenschap komt ; het is het beginsel van alle beweging, elk
leven, en alle werkzaamheid in de werkelijkheid." (VI, i 5 2.)
In dien zin heet het dan, »dat al het werkelijke tegenover
elkander staande bepaaldheden inhoudt, en gevolgelijk het
kennen en verder het begrijpen eener zaak slechts zooveel
beteekent, zich deze als eene concrete ( = samengestelde)
eenheid van oneenige bepaaldheden bewust te worden."
(VI, 104.) Die bewustwording is zelfkennis des Begrips.
» Het léven of de organische natuur is de phase der Natuur
waarin het Begrip te voorschijn treedt, doch als , blind, zich
zelf niet vallend, d. i. niet denkend Begrip" (V, i 8) ; » nog
ig
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het dier handelt volgens instinct, wordt door iets innerlijks

gedreven, en is zoo ook werkzaam, doch het heeft geen wil,
wijl het zich niet voorstelt datgene wat het begeert." (VIII,
3 5 •) Hierbij is dan tegen Hegel een weinig verzet aan te
teekenen. Afwezigheid van bezinning bij de voorstelling is
niet afwezigheid der voorstelling zelve, »bewusteloos" is
niet uiteraard hetzelfde als »blind", en de Wil als bewuste
beslissing is slechts de weerschijn in de bezinning van eenen
Drang en Aandrift, die daar niet ontologisch van te scheiden
is. Zeer goed heeft Hegel beseft, dat in de onderlinge verbijzondering van het door Drang bezield Begrip de bestaanswijze ervan uiteraard een strijd wordt (Enc. § 43 I ), waarbij
zich al wat leven heeft door moorden voor den eigen ondergang zoolang het gaat behoedt ; alom bestond, ook voor hem,
onderlinge oorlog, wisseling van zege, in de spanning en
verevening der tegenstellingen. Zeer goed heeft hij het
streven gezien, het heftige streven, om het vreemde naar zich
toe te halen, in het verlangen des Begrips om den voorbijgaanden vorm in stand te houden, waaraan de idee der Soort
zich verbijzonderd openbaart bij wisseling van stof (IV, 1 34),
die steeds op nieuw ontsnapt, onhoudbaar blijkt, om aldoor
ook, zoo lang het gaat, door nieuwe weer aan »dit" ding nu
en hier te worden vervangen. Het hééle stelsel van Hegel is
eigenlijk niets dan de intellectualistische blootlegging van het
groote wonderbare feit, dat de Natuur in zelfsplitsing en hereeniging »werkelijkheid" is, waarin al door begin en einde
komt ook van - verbijzonderd menschelijk geestesleven, doch
in zijn intellectualisme heeft hij geen oog gehad voor de
wezenseenheid van den bewusten menschelijken Wil met den
bewusteloozen en onpersoonlijken Drang of Aandrift als absoluut veranderingsbeginsel der Natuur. Toch was die lang
voor hem beseft door Fichte ; men zie bijv. wat deze zegt
in zijn geschrift over »de Bestemming van den Mensch"
(1800): verzamelde werken II 303 305. Het is dan ook duidelijk, dat het weerstandsvermogen, waarmede al het lichamelijke het vreemde buiten zijne grenzen tracht te houden, de
trek, waarmede de vallende steen naar het middelpunt der aarde
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zich beweegt, de hardnekkigheid, waarmede de magneetnaald
den Noordpool zoekt, de heftigheid, waarmede de uiteen
gejaagde polen der elektriciteit naar hereeniging streven,
en wel te meer naarmate de belétselen vermeerderd worden,
de snelheid waarmede een krystal naar soortelijken typu s
waar het moet of kan zoo zuiver als het gaat tezamenschiet,
de graden van onderlinge neiging en onverschilligheid, die
bij de chemische verwantschap der Materie aan het licht
treden, dat dit alles uiting is van hetzelfde Streefvermogen,
hetwelk met den slurf des olifants iets naar zich toehaalt,
nadat het eerst dien slurf uit de bemachtigde »materie" der
omgeving had gevormd, om verder als bewuste menschelijke
wil de ledematen als werktuigen te bezigen tot vervaardiging
zelfs van allerlei machtmiddelen in tweeden aanleg buiten de
betrokkene organische verbijzondering zelve. Men heeft hier
Hegel aan te vullen uit Fichte, Schelling, Schopenhauer.
Met dat al blijft zijn stelsel eene kostelijke proeve van
fijne en heldere menschelijke bezinning. Men hoore nogmaals 1
» Het verschijnsel is het ontstaan en vergaan dat zelf niet
ontstaat en vergaat, maar in zich is, en de werkelijkheid en
beweging van het leven der Waarheid uitmaakt. Het Ware
is zoo een bacchantisch getuimel, waaraan geen lid niet dronken is, en daar alles, terwijl het zich afzondert, even onmiddellijk zich ook oplost, is het even goed de doorzichtige
en eenvoudige rust." (II 3 5.) »De Natuur is (daarbij) de van
zichzelf vervréémde Geest, die daarin slechts uitgelaten is,
een bacchantische god, die zichzelven niet beteugelt ende
vat ; in de Natuur verbergt zich de eenheid des Begrips ...
De Natuur is slechts in aanleg de Idee, waarom Schelling
ze eene versteende, anderen zelfs de bevrorene Intelligentie
hebben genoemd ; de God blijft echter niet versteend en
afgestorven, maar de steenen vangen aan te schreeuwen, en
verheffen zich tot géést." (VII, I : 24.) » Het Absolute wordt
(hiermee) zelf object des geestes, doordat de geest in de
phase treedt van het bewustzijn en zich in zich zelf onderscheidt als het wetende met absoluut voorwerp van weten
er tegenover. Van het vroegere standpunt eener eindigheid
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des geestes uit is de geest, die van het Absolute weet als
tegenoverstaand oneindig object, als het ervan onderscheidene eindige bepaald. In de hoogere beschouwelijke opvatting echter is het de absolute Geest zelf, die, om voor zich
het weten van zich zelf te zijn, zich in zich onderscheidt, en
daardoor de eindigheid des geestes stelt, binnen dewelke hij
zich absoluut voorwerp wordt van het zichzelf betreffend
weten. Zoo is hij absolute Geest in zijne gemeente, het als
geest en weten van zich zelf ook werkelijke Absolute." (X, r : 120.)
In zijne Logica heeft Hegel dit aperçu doordacht van af
het zuivere Zijn, de armste abstractie, tot aan de absolute
Idee, het rijkste concretum dat zich laat denken. Het zuivere
Zijn staat als het nog onbepaald gegevene aan het begin,
en blijkt dan Niets, of de gegevene onbepaaldheid. Het
zuivere Zijn heeft niet de geringste eigenschap, en even
weinig is een gezegde denkbaar aan het Niets ; als het niet
uiteen te houdene volstrekt onderscheidene vallen het zuivere
Zijn en het Nietzijn ineen. Naar zijn begrip zelf is »het Zijn
als zoodanig" zonder praedicaat ; het wordt in zuivere en
directe bewustheid door eene daad van eenvoudige apprehensie gedacht, en het schema van het oordeel is op dit
kategoriale of onbepaalde en zuivere Zijn alleen in dezen zin
toepasselijk, dat »het Nietzijn van al het mogelijke" eraan
gedacht wordt. Toch is het Nietzijn ook weer niet ; het kan
slechts gedacht worden in zooverre het Zijn gedacht wordt;
van zelf wordt in en met het Nietzijn toch weer Zijn gedacht.
Zijn en Nietzijn, de volstrekte tegendeelen, vallen meteen
ook onafscheidelijk ineen, en de vereeniging, waarbij in het
Zijn het Nietzijn en in het Nietzijn het Zijn gedacht wordt,
levert het kategoriale begrip op van het Worden, in zijne
volstrekte onrust of slingering tusschen ontstaan en vergaan.
Daarmede is dan op de eerste dialektische tegenstelling de
eerste synthese ' gevolgd, waaraan men terstond bespeuren
kan, dat de overgangen in het bezinnirigsverloop van Hegels
Logica niet ledige ontkenningen zijn, maar als integraties
van het denkschematisme bij aanwas van besef geschieden,
wat dan niet wegneemt, dat geen vooruitgang zonder heen-
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gaan kan gebeuren, en zonder Niet geen »hooger" of »ruimer" is te denken. De aanhef der Dialektiek is wel overwogen afwijzing, ontkenning en verloochening der abstracte
leegte ; »het Bewustzijn ... dringt uit zoodanige leegte naar
buiten, naar een beteren, dat is in den eenen of anderen zin
concreteren, inhoud." (III, 93.) »In het algemeen gesproken
kan het weten niet bij het menigvuldige aanzijn, maar ook
niet bij het zijn, het zuivere zijn, blijven staan ; rechtstreeks
dringt zich de overweging op, dat dit zuivere zijn, de loochening van al het eindige, eene herinnering en beweging vooronderstelt, die het gegevene Aanzijn tot het zuivere Zijn
gereinigd heeft," (IV, 4-5.) Een »streven" tot redintegratie na zulk eene algeheele abstractie is in en met het
denken uiteraard aanwezig ; »het onderscheid tusschen denken
en willen is slechts onderscheid tusschen beschouwelijken en
daadwerkelijken toestand, doch het zijn niet bijgeval twee
vermogens. De Wil is eene bijzondere wijze van denken:
het Denken als zich omzettende in het aanzijn, als aandrift
om zich aanzijn te geven ; ... dit onderscheid is dus wederkeerig onscheidbaar, ze zijn een en hetzelfde, en in iedere
werkzaamheid, zoo van denken als van willen, bevinden beide
momenten . zich." (VIII, 33 35.)
Hegel verdeelt zijne Logica in eene leer van het Zijn, het
Wezen, en het Begrip en de Idee. De eerste afdeeling handelt weer driedeelig over de gedachte in hare kategoriaal
bewust wordende Qualiteit, Quantiteit en (Modaliteit, of bestaanswij ze van de tweede aan de eerste en omgekeerd, alzoo
als) Maat. Máát is de trant en wijze, de modus essendi,
waarop de wederzijdsche onscheidbaarheid van Qualiteit en
Quantiteit zich openbaart ; zij is de Modaliteit of bestaanswijze waarin beiden zich vereenigen. In de afdeeling van
het Wezen komen wij tot het besef van »reflexie" of spiegeling van wederzijdsche verhoudingen ; in het » Wezen" ligt
voor Hegel alle verhouding van polariteit als zelfverdeeling
in eenheid en eenheid in zelfverdeeling, van het zich zelf
zijn als iets anders, en het anders zijn in zich zelf. In het
Wezen is alles Relatie, betrekkelijk, als eenzelvigheid, onder-
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scheid en tegenstelling, grond en gevolg, ding en eigenschap,
wezen en schijn (of verschijnsel) , kracht en uiting, binnen en
buiten, toevalligheid en noodzakelijkheid, oorzaak, uitwerksel
en wederkeerigheid. i) Bezinnen wij ons ten aanzien van vorm
en inhoud, dan is de vorm het begrip, en de inhoud datgene wat door het begrip in aanzijn wordt gesteld als
het wezen der zaak, hetwelk beantwoordt aan den ...
vorm, en wie bijv. naar »gronden" vraagt, verlangt de
zaak eigenlijk tweemaal te zien, want grond en gevolg
zijn een en dezelfde inhoud. Als »existentie" gaat echter het
gevolg aan zijnen grond weer te gronde, juist wijl de existentie
van het bloote aanzijn of »iets" zijn door reflexie of spiegeling
in het wezen als haren grond zich onderscheidt. Dat het
Wezen negatieve betrekking tot zich zelf is, blijkt ook bijv.
waar aan de kracht en hare uiting, want de kracht is enkel
kenbaar aan hare uiting, evenals de uiting wordt verklaard
uit de betrokkene kracht. Binnen en buiten zijn bijv. identisch
als het wezen en zijn verschijnsel in hunne eenheid als
werkelijkheid ; zonder wezen is verschijnsel schijn, zonder
verschijnsel is wezen wezenloos. De ware werkelijkheid is in
tegenstelling met mogelijkheid en toevalligheid eene noodzakelijke, eene rationeel noodzakelijke werkelijkheid ; als grond
van zich zelf heet zij in hare oneindige identiteit Substantie.
Als oorzaak is die substantieele grond weer datgene, wat
zich van zich zelf afstoot, om in het uitwerksel »voor zich"
te zijn en in het afstootsel weer zich zelf te zijn, en daar er
geene werking zonder wederwerking denkbaar is, is eene
innerlijkheid van wederkeerigheid »de waarheid" 2) van de
i) Reeds Kant, heeft de verhoudingen aan reflexiebegrippen hunne »amphibolie" genoemd : K. d. Z. R. B 316.
2) Bardili (176i-18o8) had o. a. gezegd, dat »de ware" mensch niet onzedelijk
kan zijn; ongeveer in dien zin stelt Hegel, dat zaken >waar" zijn, wanneer zij
zijn wat zij behóóren te zijn, en het slechte het onware is. (VI, 386.) In overeenkomstigen trant heet het dan verder, dat de bloemknop in het uitkomen van
den bloesem verdwijnt, en dat men zoude kunnen zeggen, dat de eerste door den
tweeden wordt >weerlegd'', dat de bloesem evenzoo weder door de vrucht voor
een valschen schijn der plant verklaard wordt en deze als hare >waarheid" voor
den bloesem in de plaats treedt (II, 4) ; zoo wordt ten leste onder Hegels pen
)de waarheid" datgene, waarop eenzijdige gegevenheden uitloopen.
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noodzakelijkheid aan en in de Substantie. Als negativiteit
van al het anders zijn blijkt zoo ten slotte »de waarheid"
van de noodzakelijkheid der Substantie de vrijheid , te zijn des
Begrips. Want » alle eindige dingen hebben eene onwaarheid
aan zich" (VI, 52) en het oneindige niet meer gedacht als
het eindeloos voortloopende, het slechte oneindige, maar het
oneindige dat geen begin of einde heeft, het ware qualitatieve
oneindige en daarmee vrije, is ... het Zelf bewustzijn. »De
vrijheid en logiciteit bestaat hierin, dat ik mij tot de gedachte
Ik verhef." (VII, 2 : 262.)
Ik
In en aan het Begrip heeft het Denken zich door het stellen
zijner algemeenheid, verscheidenheid en bijzonderheden verinnerlijkt tot hetzelfde, van waar het aan het algemeene Zijn
was uitgegaan, en dat door alle kategorieën henen eigenlijk
heel niet was verlaten. De discreta die het aan de continua,
de continua die het aan de discreta in de qualiteit en quantiteit
van het Zijn gedacht had, de substantie die het als den
grond van existentie in het Wezen stelde, het blijkt alles
slechts verscheidenheid van denking in het Ik, in het Begrip.
»De logische, en nog meer de dialektische, natuur van het
Begrip als zoodanig, dat het zich zelf verbijzondert, bepalingen
in zich stelt en deze weder opheft, en door dit opheffen zelf
eene affirmatieve en wel rijkere, concretere, bepaaldheid
verkrijgt, deze noodzakelijkheid en de noodzakelijke
rééks der zuivere abstracte begripsbijzonderheden worden
in de Logica (van Hegel) tot bewustzijn gebracht." (IX, 79.)
»Uit kracht van den aard der Methode beschrijft de wetenschap (er) een in zich zelven terugkeerenden kring, in
welks aanvang, den eenvoudigen grond, de bemiddeling
het einde terugvoert ; daarbij is deze kring een kring
van kringen." (V, 341.) Triadisch is ook weer de derde
afdeeling, want zij leidt ons van het subjectief Begrip
door zijne objectiviteit tot aan en weer terug in de
absolute Idee, de eenheid waaraan het sub- en objectieve
in weten en doen ineenvalt ; triadisch is ook weer de
eerste der drie onderafdeelingen, wijl daar gehandeld wordt
over begrip, oordeel en sluitrede. Het oordeel wordt
—
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hier tot eene zelfdiremptie des Begrips, I) tot de identiteit van het afzonderlijke met het algemeene en daardoor
tot het uiteengaan van het Algemeene in zelfstandigheden,
die er identisch mede zijn ; de sluitrede wordt hier tot iets,
dat Hegel kan doen zeggen dat alles sluitrede is. (VI, 346.)
Is er reeds ook zonder bewuste denkontvouwing een óórdeel, als
de aan het begrip zelf gestelde bepaaldheid (V, 63), in de
sluitrede is het algemeene eenvoudig het met zich identische
in den zin, dat er tevens de verscheidenheid en het bijzondere
in vervat is. (Enc. § 164.) Gelijk in de formeele logica het
onderwerp der gevolgtrekking door het middelbegrip der
sluitrede met het gezégde der gevolgtrekking verbonden wordt,
chroom is (als metaal ook) smeltbaar zoo wordt voor
Hegel al wat rationeel is in het algemeen door zijn wezen
met zijne bej►aaldheden tezaamgehouden, waarmede dan
implicitê (»an sich und in der Weise der Anlage" VI, 136)
het heele schema van het Systeem der Rede is gesteld. Zoo
is de sluitrede het Logische en al het Logische (VI, 345),
gelijk dan ook het »besluiten" of logische aaneensluiten van
oudsher aan de Logica is toegeschreven. »Wanneer de sluitrede echter blóóteli*k wordt beschouwd als uit drie 6órdeelen
bestaande, dan is dit eene vormelijke zienswijze, die geene
melding maakt van de verhouding der bepaaldheden, waarop
het in de sluitrede eigenlijk aankomt." (V, I 2 I .) » De natuur
der dingen gaat niet zoo te werk, dat zich eerst eene
praemisse opstelt, de verhouding eener verscheidenheid tot
eene in aanzijn verkeerende algemeenheid (metalen-smeltbaar),
en zich ten tweede dan de afzonderlijke betrekking eener
bijzonderheid tot de (betrokkene) verscheidenheid (koper-metaal)
vertoont, waaruit ten derde eindelijk een nieuwe zin (kopersmeltbaar) voor den dag zoude moeten komen : dit in
i) )Oordeelen," in zuiver Gotischen vorm " »uzdailjan", is letterlijk ,erteilen",
uitdeelen; denkt men goed na, dan zal men in dit begrip zelfsplitsing, zelfuitlating,
een buiten zich zelf geraken beseffen. In ieder oordeel van klassificeerenden
aard schuilt zulk een twee maken van een en vereenzelvigen van twee, zulk een
stellen dat de betrokkene zaak .. , iets anders is, iets algemeens, en tevens ook
de algemeene X, het ding, de bijzonderheid is. Voor het overige is »het oordeel"
historisch oorspronkelijk zooveel als rechterlijke uitspraak.
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afzonderlijke zinnen zich voortbewegende besluiten is niets
dan een subjectieve vorm. De natuur der zaak is, dat de
onderscheidene begripsbepaaldheden der zaak in de wezenseenheid vereenigd zijn." (V, 122.) Zoo is het, dat wanneer
wij in de derde afdeeling der speculatieve Logica, die des
Begrips, ten slotte aan het einde gekomen, nog eens door
de kategorieën van het Wezen naar die van het Zijn terugzien,
wij ons bewust worden dat wij, geleid door Hegel, eene
enkele alomvattende sluitrede hebben doordacht, die in
kleinere en kleinere kringen van sluitredenen naar alle zijden
reeds voor alle bewustwording, als hèt Logische in het algemeen, heeft tezaamgehangen.
Men heeft van Hegels Logica al eens geschreven : » Het
geheel gelijkt op een spel met Chineesche schimmen, waar
het den schijn heeft, alsof de schimmen zich zelven uitrekken
en samentrekken en veranderen, en waar de philosoof als
duizendkunstenaar op den achtergrond de werkelijke gestalten
beweegt." i) Laat dit zoo zijn, al is de duizendkunstenaar
sinds lang reeds nergens meer ; laat het zijn ook, dat over
Hegels dialektische methode
hij noemt ze gaarne. de
»absolute" methode (V 337 en 339)
nog allerlei kritische
opmerkingen zouden te maken zijn. Ik zelf zou die 66k
kunnen maken, doch liever heb ik voor mijn deel hier zooveel
doenlijk als vertolker gehandeld, niet als »beterweter". »Mijne
verwantschap met Hegel, zij moge op zich zelve genomen
als groot of klein worden aangezien, is alles tezamen genomen
stellig naar verhouding grooter dan mijne verwantschap met
eenig ander philosoof," 2) en ik heb mijn doel bereikt, indien
ik dezen en genen onder mijne landgenooten tot eene grondige
bestudeering van den grooten Dialecticus heb opgewekt.
Uit Hegel is nog altoos ontzaglijk veel te leeren ; wie als
ambtelijk verzorger van algemeene denkleer naar de mate
zijner krachten en met terzijdestelling van allerlei » verstandig"

i) E. H. Schmitt, i het Geheim van Hegels dialektiek" (1888), blz. 105.
E. v. Hartmaan, 'Kritische Zwerftochten door de Wijsbegeerte onzer
dagen" (1890), blz. 74.
2)
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gebroddeld epigonenwerk voor de studie van Hegel opkomt,
zorgt nog altoos het beste voor de verbreiding van wijsgeerige
bezinning. Dat nu is onze ambtelijke taak ; »dit heilig licht
is het, dat ons ter bewaking is toevertrouwd, en het is onze
roeping het te onderhouden en aan te kweeken, en ervoor
te zorgen, dat het hoogste, wat de mensch bezitten kan,
het zelf bewustzijn van zijn wezen, niet worde uitgedoofd, te
gronde ga." (VI, xxxviii.)

DE KUNST VAN 'T BEELD
DOOR

ALBERT VERWEY.

Die in sieraden naar buiten leefden
Hun daden beefden
Als loof in bosch
Zij hebben al de in hen te slapen
Gegane knapen,
Maagden en vrouwen,
Ridders, koningen en trouwen,
Herschapen, elk in zijn eigen dosch.

Die bestegen de zuilen
Die dragen de tuilen
Der kapiteelen:
Daar bloeien de stelen
Der smallere schachten
Sierlijk uit op;
En gaan open in schermen,
In bloesemzwermen,
Die de lucht bevrachten
Op den top.
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In lange rijen
Staan ze en geleien
Lijst, boog en toog.
Waar ramen de vlakken van wanden doorbraken,
Van kozijnen tot daken,
Verbergen ze elk vlak voor het oog.
Geen vlak dekt die ruimte : die ruimte is ontbarend
Zich 't volk diens ze 't hart is tot dekking en sier:
Het hart is de raadzaal : 't ontbarend, zich scharend
Rondheen is het volk, en leeft hier.
Zijn vorsten en eedlen, zijn zangers en vrouwen Geschoornen in pijen

Gemyterden hou'en

De kromstaf De kruisboog in 's boogschutters hand
Spant aan

En een zwieren begint van gewaden,

Een brieschen van paarden, een daavren van raden : —
Het volk is in 't veld voor Vlaanderland.

En waar zich bogen tezamen knoopen
En dicht, en open,
Dekken en luiflen de stoep, de straat,
Daar slingren zich dragend gestalten samen
Van allerlei namen,
Van allerlei staat.
Gestalten niet enkel maar heele tafreelen,
Van kraambed tot sterfbed, van kindren die spelen
Tot kindschen voor 't vuur met hun hulpeloos lijf.
En eindeloos velen bewegen daartusschen:
Van lieven die kussen,
Van handwerk en nering, beroep en bedrijf.
En 't boertige lachen verstomt er maar noode
Als de wijze man zuur ziet, de zot gekt en zingt;
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Als de echtgenoot slaag krijgt, de losbol de bloode,
Als de drinkebroer watert, de monnik bespringt.

Heel 't leven zooals het aan allen gemeen was
Vatten die kunstenaars saam tot het éen was,
Éen in 't gebouw dat eiks leven omringt.

Toen de ernst zich verdiepte en, onedel geworden,
De lusten en liefden van 't saanileven dorden,
Toen markt en kerk
Niet langer aan gevel of altaartafel,
In steen noch rafel,
Van hoog en laag in kunstvol werk
De Eenheid verkondde die niet mocht blijven,
Toen meer en meer
Een toornend volk het beeldenheir
Dat voortaan dood was uit kwam drijven,
Tot kerk en kansel sober stond,
En zij die één in dogme en daden
Weg van hun vroegre wereld traden
Waar van wie schijnbaar samen baden
Elk zich zijn eigen wereld vond,
Toen look in zale en binnenkamer
Als uit éen pot éen schoone bloem
Die kunst, die roem,
Nog stralend ál waar Rembrandts naam er
Bij klinkt uit roemensgragen mond.
Toen had de Kunst van 't Beeld, ontgeven
Aan de Gemeenschap die vergleed,
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Haar wortels weer in 't samenleven
Dat met het leven de Enkling deed.
En wat uit de' aanblik veler volken
Eens als een Vrede en Eendracht kwol
Gloorde nu door de donkre wolken

Van één geest even vreugdevol. -

Op vele volken, vele tijden
Schijnt schoonheid als een lichte kim,
Maar of die uit de dingen klim
Tot hen,
Of dat hun oogen zoo verblijden
De dingen die ik rond hen ken,
Ik weet het niet en 't vraagbeeld lijkt me een droeve schim.

Ik groet u, Schoonheid. Of de volken
U met hun twijfel-glans bewolken
Of dat gij uit hen stijgt als damp
Die met haar goud elk ding bewemelt,
Door u wordt mijn bestaan verhemeld,
Mijn hemel heeft in u haar lamp.
Als ik van menschen de gemeenschap
Min en haar hoop, dan is 't omdat
Ik al te ongraag in 't droeve alleen stap
En op een onverhelderd pad,
Niet helder, meen 'k, door minnende oogen
Maar niet omdat ik 't dwaas betoogen
Dat ge anders niet bestaan zoudt, vat.
Uit alle leven, één- en veel-heid,
Waarin heelal en menschegeest
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Zich ordnen, leeft gij als een heelheid,
En wordt ge, en zijt ge ook wel geweest.
En als het hart in 't eeuwge Wezen
U vond en liefheeft, zal 't uw schoon
In Eenheid en Gemeenheid lezen
En 't zal hem éen zijn hoe ge u toon'.
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A. ALETRINO.

Wij waren gaan zitten in het gras langs den vijver, onder
de koele warmte van den laten Septemberdag.
Wij waren in jaren niet samen geweest. Wij hadden te
gelijk gestudeerd ; hij was doctor geworden en had zich buiten
gevestigd, ik was in de stad gebleven, en wij waren van
elkaar gegaan met de belofte ieder jaar bij . elkaar te komen
en de oude vriendschap aan te houden.
Maar er was niets van gekomen in al die jaren. Ieder had
zijn belangen, zijn eigen bezigheden gehad waarin hij voortleefde ; een enkele maal hadden wij elkaar ontmoet, door
een toeval, omdat hij in de stad was, en in de laatste twee
jaar hadden wij niets meer van elkaar gehoord.
Ik was op reis geweest en had nog een paar dagen over
voor ik weer aan mijn werk moest. En ik was naar hem heem
gekomen in een plotseling-opdringende behoefte weer eens
lang achtereen met hem te zijn en terug te leven in den tijd
van jaren geleden.
Ik vond hem oud geworden, oud met de grauw-kleurende
dofheid van zijn grijzend haar, een glanslooze doodheid van
te-vroeg-afgeleefd-zijn, oud in zijn doen, zijn loopen met hooggetrokken schouders, zijn lichteloos staren met moewe oogen
naar de leege verte terwijl hij sprak met plotseling-somberend
zwijgen tusschen zijn woorden, zijn pijnlijk-stroeve stil-zijn telkens,
waarin zijn lippen op elkaar persten met een scherpe voring
der groeven langs zijn mondhoeken. Hij was niet meer de
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vroegere vroolijke, opgewekte jongen ; hij was een man geworden, moe-geleefd in den druk van zijn bestaan, met iets
geheim-smartends dat ik gevoeld had den vorigen avond toen
ik pas bij hem was en met hem had zitten praten tot laat
in den nacht, iets sombers dat op zijn leven donkerde en
dat hem telkens heendroomde uit het oogenblik, en dat ik
gezien had van morgen toen wij samen wandelden door het
bosch in de lichtende rust van de herfstlucht.
Lang-uit onder de stilte van ons zwijgen, lag ik te staren
naar het water van den vijver waarop beweegloos groote
plekken zacht-groene bladen dreven in het weeke zonlicht
dat luidloos droomde van de hoog-dunblauwe lucht. Rondom
stond het diepe groen der denneboomen strak tegen het ijle
licht, met de grijze lij ving der stammen in een vaagroze weving
van schemerende tint.
In de verte, aan de overzijde, tusschen het bruin-roestend
groen der loof boomen plekte een groot-breede, gele pluim
van een enkelen vroeg-uitgebloeiden plataan helder vooruit
boven de spiegelende gladheid van het water, met een rechtneerstrakkenden weerschijn ver onder de oppervlakte, waarin
diep de teer-wazende hemel sliep, roerloos dekkend boven
een duister-geheimende bruining van een ongeweten plantenwarreling. En een ruischlooze stilte sluimerde over het landschap, een goud-glanzende weving van vaag-helderend licht,
een weemoedige peinzing van heengeleefd-zijn, van weg-zijn
voor altijd, een triest-droomende fluistering van wijd-omzwijgenden weemoed waarin zacht, ver-opnevelend in een staage
mompeling van onduidelijk suizen, het beekje voortviel, kleine,
snel heen-buigende deiningen vloeiend op de wijde vlakte.
Hij zat naast mij, rechtop met hooggetrokken kniëen waarom
hij zijn armen hield gevouwen, onbewegelijk starend naar het
wijd-omstillende bosch.
Toen op eens, zacht sprekend voor zich heen, vroeg hij
langzaam : weet je wanneer ik gevoeld heb dat ik oud werd?
en zonder wachten sprak hij voort : »dat is een paar jaar geleden. Ik practiseerde bij een familie waar ik de dochter onder
behandeling had voor een langdurende aandoening, zoo iets
20
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waaraan iemand jaren lijdt en dat jaren duurt voor dat 't heelemaal over is. Ik had haar al een tijd behandeld, ze was een
jaar of zeventien toen ik haar onder behandeling kreeg ; eerst
kwam ik elke week bij haar, later om de veertien dagen en ik
was langzamerhand familiaar met haar geworden en ik kon
tijden met haar zitten praten, heel vertrouwelijk, wanneer de
behandeling was afgeloopen. Op een middag had ze me
verteld dat ze op een bal was geweest en dat ze in een
rijtuig naar huis was gebracht door den jongen waarmee ze
aan 't souper had gezeten en zoo ongemerkt begreep ik dat
ze verliefd was en ze praatte door en vertelde me dat ze
hem bijna elken dag zag en met hem wandelde wanneer ze
van haar teekenschool kwam. Dan stond hij op haar te
wachten en 's avonds wanneer ze naar haar avondles ging
kwam hij haar halen en ze wandelden altijd nog een eindje
om; de gewone historie als je jong bent en verliefd.
»Toen ik van haar wegging 't was in 't najaar, zoo tegen
een uur of half zes, een avond niet een stil-donkerenden
hemel waarin heel ver een laat-roze zonnekleur huilt, een
week-droeve herfstavond met een duisteren geur van doodvochtend blad, zoo'n avond die je laat denken aan de mooie
dagen van je leven die voorbij zijn, aan alles wat eens mooi
was in je bestaan, met een gevoel of er nooit, nooit meer
iets zal zijn dat je kan ophouden in de toekomst -- toen
voelde ik op eens een groote lusteloosheid over me heen
vallen, een soort moedelooze matheid om voort te gaan, een
neiging om te gaan liggen beweegloos en weg te slapen
voor goed. En terwijl ik langzaam voortslenterde naar huis,
kwam me weer 't spreken met dat meisje in mijn hoofd,
alles wat ze me had verteld van dat bal en van 't vooruitzicht dat ze had den volgenden dag dien jongen weer te
zien, de lange dagen van genot die ze vooruit-had wanneer
ze hem telkens en telkens weer sprak. En op eens voelde ik
dat die tijd voor me voorbij was, dat ik dat nooit meer zou
hebben in mijn leven, dat ik dat alles al had gehad, dat ik
al te ver was om dat ooit te kunnen weerkrijgen. Nooit
voor dien tijd had ik 't gevoeld, ik had om zoo te zeggen
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maar voortgeleefd in de aaneenschakeling van mijn dagen,
zonder te weten dat maanden over mij heen gingen tot een
schemering van verre jaren, zonder te denken dat ik niet meer
de jongen was van vroeger en dat ik ongemerkt veranderde
in de wisseling van tijd die haastte over mijn leven.
En op eens voelde ik dat ik oud was geworden, dat ik
oud was. En 't stond scherp voor mijn oogen dat ik al zoolang
had geleefd, dat 't al zoo lang was geleden dat ik zoo was
geweest als zij ; dat de mooie, jonge tijd van mijn leven voorbij
was voor altijd, dat ik al was op den weg van teruggang,
onherroepelijk terug.
Je weet ik ben altijd nogal romantisch geweest, een vage hang
naar romantiek en naar illusies in mijn leven en nu herinner
ik me heel goed hoe ik toen in dien tijd, voor ik de openbaring van mijn oud worden kreeg, altijd leefde in een voortdurende soezerij van allerlei jonge, romantische illusies, van
allerlei droomen die je alleen hebt wanneer je nog heel jong
bent. 't Was voor dien tijd alsof - mijn hart en m'n hoofd
niet oud konden worden, of alleen mijn lichaam volgroeide
in den voortgang van jaren ; mijn voelen was nog altijd van
jaren vroeger, van een jongen van negentien of twintig.
Ik ben dien middag naar huis gegaan, langzaam loopend en
suffend over alles wat ik om me heen zag. 't Was of alles was
veranderd, of alles in die paar uur veel ouder was geworden ; of
alles wat ik vroeger had gezien, de straten die ik zoo dikwijls
was doorgegaan, de kinderen die langs me heen liepen, plotseling anders waren geworden, of op eens voor me openbaar werd
dat ik die straten en huizen al zoo lang kende, of die kinderen
zoo heel veel verder van me af waren dan kort te voren.
En 's avonds op mijn kamer, in de wijd-suizende stilte van
het heldere lamplicht, heb ik, ongeschikt om te werken, zitten
soezen over mijn voorbije leven en over de weinige jaren
die er nog voor me zouden zijn in de snelle heenvloeiïng van
tijd die ik zoo plotseling gevoeld had. En terwijl ik zat te
denken over wat geweest was, over mijn kindertijd, over
de jaren toen wij nog student waren, alles nagaande dag
voor dag, uur na uur, kwamen de jaren van mijn doctor-zijn
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voor mijn peinzen, de patiënten die ik had behandeld, de
nieuwen, jongeren, die ik had zien groot-groeien, de ouden
die ik had zien heengaan in de ongemerkte slijting van hun
lichaam. En 't sloeg plotseling in me omhoog, dat ik óók zoo
zou gaan, mijn lichaam op door het lange slijten der jaren,
en ik rekende na hoe lang 't nog wel zou kunnen duren voor
min uur daar was, dat uur waaraan ik nooit had gedacht in
de altijd-gebleven frischheid van mijn voelen.
Hoe zou ik doodgaan, langzaam heen-levend in een onbewuste omneveling van mijn denken, zonder weten wat er om
me heen gebeurde, of zou ik gaan in de volle helderheid van
mijn verstand, vooraf Biende 't einde, 't laatste uur van den
dag dien ik zou zijn in den rondgang van allen om me heen?
Als doctor zou ik 't lang vooraf weten, ten minste wanneer
ik niet plotseling zou worden neergedompt door een apoplexie,
ik zou 't langen tijd te voren weten dat ik iets meesleepte
in mijn dagen waar nooit meer herstel op zou zijn, iets dat
ik erger zou voelen worden, dat langzaam of snel mijn kracht
zou slijten, en eindelijk zou er een dag komen dat ik niet
meer kon, dat ik te moe was om mee te leven en ik zou
den dood zien opkruipen, naar me heen, langzaam en zacht,
een schemer-duistere dekking van een onduidelijk floers over
mijn denken en dan zou 't uit zijn, ik zou liggen als zoovele
die ik had zien sterven, beweegloos en zonder dènken, niets
meer in den grooten rondgang der menschen.
Wat ik dien avond heb geleden kan ik je niet zeggen.
Ik heb geprobeerd te werken, me dwingend neer te staren
op mijn boek, ik heb geprobeerd te schrijven, ik heb een
gemakkelijk romannetje genomen om uit mijn denken te komen;
niets hielp, ik kwam telkens terug tot die eene pijnende gedachte, telkens zag ik voor mijn oogen visioenen dat laatste
uur, den laatsten dag van mijn leven. Dan zou de collega
die me behandelt heengaan en aan de omgeving fluisteren,
in de gang, in de kamer beneden dat 't dien avond wel zou
afloopen en ik zou boven liggen, niet wetend 't onherroepelijk
vonnis, dat hij uitsprak, afgedaan, voor altijd.
En dan de nacht, een altijd donkere nacht, een wijde onbe-
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kendheid zonder licht, zonder weten van alles wat er voortgaat
in de wisseling der wereld, een weg zijn voor altijd, weg, weg.
En ik dacht na over alles wat geweest was voor mij, over
alles wat er komen zou wanneer ik er niet meer was al die
dingen die je leert op school, die je later leest, veronderstellingen over de opkomst van menschen in de ruwe leegheid
van de aarde, 't worden van de wereld uit de duistere chaos
van onbekendheid, 't verdwijnen na , eeuwen in diezelfde donkerte van ongeweten nacht. Wie weet hoeveel werelden er
geweest zijn voor ons, wie weet hoevele er zullen komen na
ons wegzijn, werelden met wezens die, als wij, zullen denken
dat zij de eersten zijn, die evenals wij, niet weten dat er voor
hen werelden waren die verdwenen zijn in de ruimte, die
wijde, groote ruimte van oneindigheid, die ruimte van duisternis
die achter ons ligt, die voor ons zal zijn te allen tijd. En
een lustelooze moeheid slapte op me neer, een gevoel van
onverschilligheid, een • plotseling voelen van al 't nuttelooze
wat ik hier deed, wat ieder hier leefde. En ik bleef zitten
staren in het licht, een pijnlijk-angstige staring onder 't donker
verdrieten van mijn denken, uren achtereen.
Die avond heeft een omkeer in mijn leven gebracht. Na
dien avond heb. ik dat gevoel van onmacht niet meer kunnen
hee nduwen ; na die uren heb ik mijn vroegere opgewektheid
niet meer teruggekregen, ik heb geen dag meer geleefd zonder
te denken aan den dood, zonder te denken aan het leege van
mijn bestaan, aan de nutteloosheid van het leven.
Ik ben na dien tijd hard aan 't werk gegaan, een soort
wanhoop om mijn denken bezig te houden, om er uit te zijn,
om weg te zijn uit die ellendige sombering van mijn gedachten.
Soms, wanneer ik 's nachts niet kan slapen, wanneer ik lig
rond te woelen in mijn bed, komt 't plotseling voor mijn
oogen. Dan zie ik in den duisteren schemer van mijn kamer
mijn laatste uur en hoor ik de benauwdheid van mijn laatste
hijgen, en ik voel rondtastend naar mijn lichaam, angstig
wetend dat eens alles koud en dood zal liggen zonder bewegen.
Dikwijls 's avonds, wanneer ik alleen zit op mijn kamer, midden
in mijn werk, buig ik plotseling mijn hoofd neer op mijn
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boek, met een benauwend voelen dat er iets langs mijn hoofd
gaat dat me wil raken, iets vaags, een bijna onmerkbare
ademtocht, een angstig-geweten zweving van iets onbekends
en ik kijk rond, voorzichtig mijn hoofd heffend van de
tafel waarop ik ben neergebogen, gluipend rondvreezend
naar den dood die door mijn, kamer is gegaan, een sombere,
zwijgende dood, ernstig en stil. 't Doodsgevoel zit z66 vast
bij me dat ik er aan denk waar ik kom, waar ik ben. Een
tijd geleden ben ik verhuisd. Toen ik den eersten avond in
mijn nieuwe huis kwam, heb ik 't huis doorgeloopen om alles
te zien, om mijn boeltje te schikken zooals ik dat 't liefst
wil. Op mijn slaapkamer had ik alles in orde gemaakt
en voor ik wegging bleef ik nog even rondkijken. En
op eens slaat 't in mijn denken dat ik daar zou sterven en
ik heb bedaard nagegaan waar mijn kist zou moeten staan
en hoe ze me 't gemakkelijkst den trap zouden af dragen,
wanneer 't eens zoo ver zal zijn. En na dien tijd lig ik nooit
in mijn bed of voor ik ga slapen denk ik aan dat oogenblik,
aan die uren waarin ik zal liggen in de donkerte van mijn
dicht-geschroefde kist, daar op dat plekje bij de deur, voor
ik voor altijd zal weg zijn uit mijn huis.
Dat alles heeft me zoo oud gemaakt, dat heeft me veranderd,
dat slijt me langzaam en gestadig. Waar ik ben, waar ik ga,
overal draag ik dien angst mee, dien angst voor de groote,
duistere onbekendheid waarin ik zal verdwijnen. En 't is z66
bij me geworden dat ik niet begrijp dat niet iedereen zoo
denkt en voelt. Wanneer ik menschen zie die gaan trouwen,
wanneer ik menschen hoor plannen maken voor jaren later,
voor een maand later, voor de volgende week, dan slaat 't
op eens in mijn gedachte : dan zijn jelui er misschien niet
meer, dan ben je misschien dood. Ik durf geen afspraak
maken voor over langen tijd, ik durf niet te beloven voor
over eenige weken, want dan voel ik op eens de dreiging
dat ik zal sterven voor die tijd daar is.
Den laatsten keer toen ik in de stad was, je weet wel
dien middag toen wij samen zijn uitgeweest, heb ik een tijd
staan wachten op je, ergens in een straat, een drukke straat

OBSESSIE.

305

waar je een boodschap moest doen. Terwijl ik daar stond
en al die menschen langs me heen gingen, gewoon pratend
met elkaar, ieder bezig met zijn eigen doen, toen kwam ze
weer plotseling in me op, die gedachte aan dood gaan en
ik had 't wel tegen ze willen uitschreeuwen dat ze eens zouden
sterven en ik had ze wel willen vragen of ze er nooit aan
dachten dat er een tijd zal komen dat ze er niet meer zullen
zijn, dat ze vergeten dood zijn ergens in een donkere plek
aard, vergeten na korten tijd en dat er niets meer zal blijven
van hun doen, van hun jachten in het leven.
En 't is nog niet zoo 't dood-zijn dat me ellendig maakt -au fond kan me dat niet schelen, mijn leven is me waardeloos geworden door die groote zwartheid aan 't eind, maar 't is 't sterven waarvoor ik angstig ben, 't voelen
naderen van de wijde onbekendheid, 't zien dreigen van
de lichtelooze ruimte waarin ik zal verdwijnen, waarin ik
zal dieper zinken altijd door, onpeilbaar diep. Ik weet
dat 't onzinnig is dat ik zoo denk, ik zelf spreek me dikwijls
moed in en wijs me er op dat ik 's nachts in mijn slaap
ook niets weet, dat ik dan ook niet meer weet wat er rondom me gebeurt, wat er leeft rondom mijn tijdelijk weg zijn,
en toch ik kan niet tegen de gedachte nooit meer te zullen
terugleven in het licht, nooit meer te zullen bewegen in alles
wat om me heen is. En hoe sterk ik soms wensch dat ik
plotseling bewusteloos mag worden neergesmakt tegen den
grond, met een strak-ingehouden levenskracht die in één slag
ophoudt, toch, wanneer ik een even merkbare duizeling, een
even onduidelijke vreemdheid in mijn lichaam voel, zoek ik
rond in mezelf en vraag ik angstig of 't nu zou komen, of
nu 't oogenblik zou zijn. En ik ben ook bang voor diè
seconde, ik ben zoo bang dat je op dat moment duidelijk
moet zien in de doffing van het licht, in de schemering van
alles om je heen dat 't 't einde is, dat 't gedaan is voor altijd. Die
angst ruïneert me mijn leven, die angst heeft me mijn levenslust geknauwd en 't zal wel zoo blijven tot 't einde toe.
'T is misschien kinderachtig van me, maar ik wilde zoo graag
wanneer ik sterf de hand vasthouden van iemand die me heel
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lief is, van iemand die ook veel van mij houdt, een gevoel
om niet alleen te zijn in de angstige duisterheid die ik zie
dreigen aan 't einde.
Hij zweeg, gebogen starend naar den grond waar zijn handen willoos heen en weer streelden langs de hooge grashalmen. Ongemerkt was de lucht bewolkt, een luidlooze,
langzame dekking van zacht-nevelend grijs dat roerloos voortstond boven de fluister-suizende boomen. Rondom was de
kleur veranderd, een toonloos-droeve melancholie drijvend
over het kalme water dat week deinde onder de vèr-mompelende klaging van het beekje. En 't was of een wijd-omhangende neveling van matten weemoed neersluierde over
de aarde, een wanhopig snikkende triestheid van eeuwigfloersende smart.
Langzaam, zonder spreken, gingen wij terug.
En een wijd medelijden treurde omhoog in mijn borst, een
smart-gevoel van moedelooze machteloosheid te helpen in zijn
ellende, iets te kunnen levendigen in de doodsheid van zijn
gebroken leven, een vaag-schamende kleinheid dat ik gelukkig
was naast die wijde misère die ik hem voelde meesleepen
door zijn bestaan.
En toen ik 's avonds terug ging naar de stad, alleen in de
schemerende eenzaamheid van de coupé, was 't of ik 't moewe
klanken van zijn stem voortdurend hoorde in den rythmus van
den voortjachtenden trein, de laatste navrante woorden die hij
dien middag gezegd had : ik wilde zoo graag de hand vasthouden van iemand die me lief is, van iemand die van me houdt.
Een paar weken later kreeg ik plotseling 't bericht van zijn
dood zijn. Men had hem gevonden op zijn kamer, languitliggend op zijn canapé, rustig, kalm, heengeleefd. Op zijn
tafel had hij een briefje gelegd waarop hij had geschreven:
ik heb me dood gemaakt, omdat ik bang ben om te sterven.
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II. DE MENS IN DE KOSMOS.
Zoals elke wetenschap, in de ME., had ook de kosmologie
z'n grond en oorsprong in de Bijbel ; dit was het boek,
waaruit elke leer z'n premissen trok, en waarin hij z'n slotsom
zocht. Mattheus had gezegd, dat God boden uitzond naar de
vier hoeken der aarde ; de Psalmen hadden 't bevestigd ; en
ziedaar, Justinus, Lactantius, Augustinus en zoveel andere
kerkvaders kwamen overeen, dat de aarde noodwendig vierhoekig moest wezen, en dus onmogelik rond, en allerminst
'n bol kon zijn. Wat kwam het er ten slotte op aan, zo'n
Ptolemaeus of 'n andere heiden meningen verkondigd had,
die met de Bijbel in strijd waren 1 Was dit niet het woord
van God, en waren de geschriften der dolende Heidenen niet
het vervalste of onbegrepen Woord ? En zo al in de Waan
hier en daar de Waarheid blonk, dan diende toch de leer
der ouden omtrent Gods heilige wereld in elk geval voorzichtiglik aanvaard ; dan dienden hun uitspraken ernstig vergeleken met de gewijde boeken ; dan moest, wat duidelik
zichtbaar indruiste tegen Gods onomstotelike Waarheid, zo
niet uit den boze verworpen, toch op z'n minst verzwegen 1
En zo komt het, dat iemand als Cosmas, -- uit de 6de
eeuw,
z'n kaartje van de wereld tekent als 'n langwerpig
vierkant,
de tabernakel van Mozes had immers ook die
vorm ! en aan elk van de vier hoeken 'n engeltje zet met
'n bazuin aan de mond. En zo komt het ook, dat ongeveer
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negen eeuwen later, omstreeks 1400, Pomponius Mela, wederom
'n kaartje, nu wel van 'n ronde aarde tekent, maar er toch
noch voorzichtig 'n vierkantje om heen zet, ook al weer met
engelengeschal aan de vier hoeken, en er ten overvloede
noch 'n engelfieguurtje met 'n evangelie-boek in de hand, bij
onderaan plaatst : natuurlik Mattheus, volgens 't ME. geloof
de eerste evangelist die de blijde Boodschap verkondigde, en
naar 't algemeen gevoelen de publiecist bij uitnemendheid.
't Spreekt vanzelf, dat de aarde in de ME. wetenschap,
evenals in die van de Oudheid, als 'n onbewegelik lichaam
in 't midden van 't Heelal werd gedacht, volgens het Bijbelwoord : de wereld zal stand houden tot in Eeuwigheid. Hetzij
gedacht als schijf of als bol, zoals in de latere tijden ; 'tzij
voorgesteld als platrond of langwerpig ; ze was het heersend
middelpunt van alle ronden, en alle sferen bewogen zich als
heilige wachten om het aards domein dat als gaaf des Hemels
bestemd was voor 't sterfelik geslacht, verkozen om de ledige
plaats der afgevallen engelen te vervullen. Toen de wereld
was begonnen, hadden de planeten zich tegenover de aarde
op éene lijn geschaard, gereed om met hun omwentelingen,
aan de mensen het begrip van eindigheid te geven, en hun
de tijd in jaren, dagen en uren te laten afdelen. In 't verre
N. was 'n hoge berg, heette het. Achter deze berg, dezelfde
als de berg Meroe der Indieërs en de berg Kaf der Arabieren,
en dus oosterse tradiesie, verdwenen de hemellichamen,
meende men, en wist men op die wijze de afwisseling van dag
en nacht, de maangestalten en de eklipsen te verklaren. Om de
zeven sferen der planeten sloot zich het firmament of de sfeer
der vaste sterren. Daaromheen zweefden de hemelse scharen
in negen opklimmende rangen, en troonde de Almachtige op
z'n hoge zetel, met Christus aan z'n rechterhand, en daarnaast allerwaarschijnlikst Maria, omdat Jezus zelf had gezegd,
dat we zowel onze vader als onze moeder moeten eren. Daarbuiten — dus tracht het menselik oordeel de onmetelikheid
met ruimten te meten, -- golfde de oneindige vurige lichtzee. Al
de sferen rustten met hun randen op de aardschijf. Daar
onder, in de diepste diepte beneden de voeten der mensen,
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was de donkere Hel. In die diepe afgrond, was uit de hoogste
hemelse sferen de afvallige Lucifer neergesmakt. Zo groot
was z'n zonde geweest.
De schijf der wereld, die overdekt werd door de half bolvormige onderste sfeer, die der maan, was niet overal bekend,
en werd niet voor overal bewoonbaar gehouden. In 't midden lag het parallelogram der bewoonbare aarde, omspoeld
door de oceaan, de wereldzee van Homerus. Om die zee lag
'n andere wereld, waarin geen mens kon doordringen, maar
waar toch in oude tijden, voor de zondvloed, de eerste mensegeslachten hadden gewoond. Op die andere wereld lag ook,
naar de Oostkant, het nu verlaten Paradijs. Het nageslacht van
de verdreven Adam had zich daar in de vlakte aan de oever
der zee vermenigvuldigd, en was later door de zondvloed verdelgd ; en toen de waterstromen de ark van de gespaarde
Noach over de wereldzee hadden gedreven, had zich van de
Ararat uit, het gezuiverde sterfelik geslacht door middel van
drie hoofdstammen over de nadiluviaanse sentraalwereld verspreid. De oude wereld was verloren, het Paradijs onbereikbaar
geworden, en toen men in latere tijden de overlevering omtrent
de ante-diluviaanse bewoonde aarde had laten varen, dachten
de geografen zich toch noch de plaats van 't diep betreurde en
sterk begeerde Eden in de oostelijke wereldzee, en tekenden de
kartografen tegenover de door hen misvormde Aziatiese kust,
'n fantastjes eiland met de bekende bomen en stromen, schrijvende bij dit ontoegankelik gedachte oord het betekenisvolle
Aardse Paradis. Met de vier stromen, die toch ook van deze
wereld waren, wist men wel raad. Hoe ze nauwkeurig liepen,
daar was men wel niet goed van - op de hoogte, maar de
Gihon of Nijl moest toch voor 'n deel door Egypte lopen,
en zonder missen in de Middellandse zee uitvloeien. Kon dat,
als hij ontsprong op 'n vergelegen eiland in de Oceaan ? Wel
zeker kon dat ; door onderzeesche beddingen kwam hij in de
post-diluviaanse wereld te voorschijn, drong dan noch eens onder
de Rode zee door, en kwam zo in Nubië, om daar naar 't N. te
gaan lopen. Zo ging het ongeveer elders ook, en misschien
noch wel gemakkeliker, met de Ganges, de Eufraat en de Tigris.
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In 't Paradijs, veel oosteliker en dus veel rijker noch dan
't wonderland van Indië, groeiden heilige bomen en kruiden,
veel schoner en weelderiger dan de aarbewoners zich konden
voorstellen. Niemand kende ze ; twee maar, de Kennis- en
de Levensboom, vond men bij name vermeld in Mozes' heilige
boeken; wat ze waren en hoe, wist niemand ; een onderzoek
was niet mogelijk ; 'n muur van vuur en vlam omringde het
Eden en reikte . zelfs tot aan de Hemel. Maar in de landen
van 't Oosten, in Indië, Egypte, Syrië en Perzië, de landen,
waar de paradijsstroomen door liepen, daar was het ook toch
noch heel vruchtbaar en mooi, al miste men er de pracht
van 't Eden. In de oeverdalen bloeiden en groeiden betere
bomen en kruiden als ergens anders ter wereld. Daar wies
b.v. de edelste onder de bomen, de balsaurus, die in Salomo's
tijden noch alleen maar te vinden geweest was in 't dal
Engaddi in Judea, daarvandaan echter overgebracht was naar
Egypte, en vandaar uit naar Babylons vlakten. Deze heilige
boom had, toen de Saracenen de heerschappij over deze
landen kregen, het halsstarrig geweigerd, hun z'n kostbare
produkten op te leveren ; en wat de ongelovigen ook beproefden,
alleen de Christenen konden er balsein van winnen. Zelfs in
't Indiese wonderland, waar Alexander ze gevonden had i)
waren ze onvruchtbaar, en 't was aan de heiligheid van
Babylons omstreken te danken geweest, dat enkel daar 'n
uitzondering de algemeene steriliteit van deze boomsoort bleef
bevestigen. In één van de zes bronnen toch, die deze vlakte
besproeiden, had de Moedermaagd het kindeke Jezus gédompeld, en 't gewijde water had de bodem en z'n vrucht
geheiligd. 't Hout er van geleek op dat van de druiveboom ;
't blad er van geleek op dat van de wanruit; en 't sap, dat
men door de boom te wonden,
vooral niet met 'n speer
of 'n ander ijzer 1
uit de schors opving, deed, gedroogd,
z'n dienst in 't heilige Sacrament.
Verder had al wat wijn was en in betrekking tot de wijn
stond, 'n gewijde zin. In de grond was 't geen er van verteld
i) Alex X, vs. 599 vgg., 646 vgg.
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werd, egyptische, maar vooral semitiese overlevering, wat het
Christendom had moeten overnemen, maar dat het toch zoveel
mogelik te kerstenen zocht. Men heeft slechts de ME. natuurboeken en recepten-verzamelingen te doorbladeren ; er is geen
kwaal, of er is 'n kruid voor gewassen, maar tot de bereiding
is er bijna geen voorschrift te vinden, of op de lijst van de
ingrediënten, in elk geval bij de afkooksels, ontmoet men het
door z'n mystiese zin en z'n sacramenteel gebruik zo »heilige"
druivenbloed. Even heilzaam was de wanruit. Voor de blik
van 't meest sataniese dier, de basilisk, verstijfde alle leven;
nochtans had men maar 'n takje van de ruit in handen te
nemen, of niet alleen was men tegen elke dodelike werking,
die van 't serpent uitging, gewaarborgd, maar 't monster
week ook ontzet, en in z'n leven bedreigd, terug. Had men
vergif ingenomen, dan maakte 'n afkooksel van de plant het
venijn onschadelijk ; en tegen de beet van 'n dolle hond was
niets beter, als dit kruid, dat gestampt op de wonde gelegd,
het zeer heelde en alle gevaar verdreef.
Droegen gewijde planten en bomen als de wanstok in zich
de herinnering mee aan het Godswonder der Verlossing, andere,
hun vervloekt bestaan voortslepende in 'n zwaar gestraft oord,
wijzen ons noch altijd op onze zondige aanleg en op de
kastijding, waarmee God de verdorven geslachten bezoekt.
Duizend jaren geleden gingen Gomorra en Sodom op in
zwavelvuur, en 't bederf van land en volk was te proeven
en te tasten aan de bedriegelike vruchten, die de dode oevers
der Schelfzee noch vermochten op te leveren. De appelen
van de Adamsboom waren schoon van verf en heerlik voor
't oog, binnen de schil waren ze niet anders dan vuile en
stinkende as. Zinrijk symbool voorwaar, dat de valse zonde
aanlokkelik is voor 't zinnelik leven, maar in z'n aard en
wezen slechts 'n bederf is voor 's mensen ziel.
Uit het Eden brachten de Paradijsstromen, volgens 't boek
Genesis, ook de edelgesteenten. Wel hadden ze in 't Westen,
'n deel van hun glans en hun kracht verloren, doch alle
waren, 't zij op - t lichaam gedragen, of als poeder genoten,
heilzaam voor rampen en kwalen. Hoe zeldzamer ze waren,

'n
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hoe edeler ; de kostbaarste heetten afkomstig te zijn uit 't
verre Oosten ; de nabijheid van 't Eden bepaalde de waarde
en prijs. Hun werking had dan ook iets specifieks-Christeliks;
ze temperden de menselike driften en weerden de gevolgen
van slangenbeten en giften. Daarbij had elke soort z'n bizondere eigenschappen.
De diamant (eigelik de adaznas en door z'n naam-verwantschap met Adam, de Koning der stenen geacht,) kon sombere
gedachten en dromen verdrijven, en duivelen bezweren ; de
smaragd de oogen klaren ; de saffier de schurft en de melaatsheid genezen ; de jasdis de koorts en de waterzucht helen,
de »partus" bevorderen ; de hyacint de reizigers beschermen,
enz. Wie z'n goederen wilde behouden, of vermeerderen, in
vrede en eendracht wou leven, en noch veel meer er bij, had
'n bepaalde soort van robijn in de hand te nemen, en hij
zou zonder moeite en inspanning hebben wat hij wenste. Wie
't ongunstig lot de droevige staat had opgelegd, z'n dagen
in de gevangenis te moeten slijten, het zou hem niet meer
hinderen, zodra hij 'n soort saffier machtig werd ; hij had met
de toversteen de vier wanden en 't deurslot maar aan te
raken, en, evenals Sesam zaliger gedachtenis, opende zich de
deur en gaf aan de opgeslotene vrije uitgang. Er waren er
ook bij, die men nooit gezien had, waarvan men niet eens
wist hoe ze er uitzagen, maar met 'n goed geloof hoog geprezen werden. Ze maakten welsprekend, beproefden de trouw
van 't huweliksbed, maakten de loerende demonen zichtbaar,
herstelden de vrede in 't huis, en wat dies meer zij. Er waren
die af en toenamen met de maan, herkomstig waren 'uit
kapoenenmagen en serpentenhersenen ; ook, die onoverwinnelik
maakten, of belegerde muren deden vallen, zoals de trompetten van Jericho. Wat wil men meer ? Roem en eer, gezondheid en liefde, rijkdom en veiligheid, kortom, alles wat maar
goed en begeerlik was, werd u gewaarborgd bij 't bezit van
de kostbare gesteenten met hun geheime en gewijde krachten.
En zo nu de talisman niet eens hielp ? Zo de gevangene
er de muren en de grendels van z'n cel mee aanraakte, en
toch de deur niet openging ? Zo Karel de Stoute bij Granson,
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ondanks z'n grote diamant, de slag verloor, en bij Nancy,
in weerwil van de noch groter edelsteen in z'n helmpluim,
er 't leven bij toelei ? Was dan de leer der stenen onfeilbaar
en verkeerden de oosterse wijzen, aan wie de ME. reizigers
en schrijvers hun kennis ontleenden, dan in dwaling ? Volstrekt niet. Evenals de mens en andere aardse dingen door de
eerste zonde hun oorspronkelike zuiverheid hadden verloren,
zo konden ook de edelgesteenten tijdelik verstoken zijn van
de deugdzame eigenschappen, waarmee God ze tot heil van
't mensengeslacht, had toebedeeld. De mens wordt verjongd
door de doop en herboren ; welnu, zo konden ook de stenen,
door 'n christelike wijding in hun oorspronkelike kracht worden
hersteld. Men had ze te reinigen, te omwikkelen met fijn
lijnwaad, ze op 't altaar te leggen, en er drie missen voor te
doen ; dan volgde, met 't volle ceremonieel, de priesterzegen,
als de sluitsteen van 't nieuwe verdrag, dat God met 't sterfelik
geslacht in de nieuwgeheiligde stenen sloot. Doch niet altijd
was 't wijdende woord te vinden, heel zeldzaam dikwels de
steen, en hoe aan de j5irofilus te komen, tegen wiens kracht
nóch gif, noch onspoed, noch de dood zelfs bestand was,
maar die de enige gelukkige bezitter, Alexander, na hem
door al z'n oorlogen heen gedragen te hebben, ten slotte
noch in 'n onbewaakt oogenblik, bij 'n bad in de Eufraat
verliezen moest door 'n roofgierige hap van 't overal loerend

» Serpent ?"
Schoon 't de kenmerkende eigenschap van de stenen van
de hoogste adel was, 'n schitterende glans af te geven,
hadden toch ook noch andere soorten hun wijding ontvangen
uit hogere sferen, en drukten tal van wachters 't beschermend
zegel van 't firmament op de siersels van 't aards domein,
toegewezen aan 't evenbeeld Gods. Hoe veel was er niet met
Adams val voor ons verloren gegaan ; wat heerlikheid was
er niet weggelegd voor de mens, de koning en 't doel der
schepping 1 Er waren noch stenen te vinden, die 't beeld
van de zon, de maan, of van de planeten droegen ; er waren
er met hemeltekens, als van het lam, de leeuw en de schutter ; van de maagd en de steenbok ; van de tweeling en de
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weegschaal, van de skorpieöen en de kreeft. Zij alle hadden
gewijde kracht. Die warm waren van natuur, genazen de
koude koortsen ;; andere weer de hete koortsen ; sommige
vrolikten op, maakten beminnelik, devoot, enz. De steen van
Mars maakte roemrijk, die van Venus bevallig, die van Mercurius wils en verstandig. Onnoemelik groot was verder het
aantal fieguren van koppen, beesten, vogels, staande en zittende beelden met allerlei attributen ; onnoemelik groot het
aantal voorschriften tegen kwalen, rampen, duivelen, giften en
vijanden. Enkele emblemen waren vrij zinrijk ; 'n heel zonderlinge vinding van de natuur evenwel was 't beeld van
'n mensekop met lange oren, waarvoor de boze beesten
en de gekke mensen, zo 't heette, op 't eerste gezicht het
hazenpad kozen.

Viel er tussen het lot van de sterveling en de verschijnselen
in de planeten-sferen 'n zeker verband niet te lochenen, —
magieërs lazen dit lot uit de loop der hemellichamen of
zochten er verwaten de toekomstige Godswil, de stof,
waaruit de mens was geschapen, was, volgens 't Bijbelverhaal, het aardse stof, en in dit opzicht moest hij, wat de
samenstelling van z'n lichaam betrof, uit dezelfde materie
bestaan als de substansie van 't grote lichaam, dat hij in
't heelal bewoonde. Ook in dezen zin was hij 'n wereld in
't klein. i) Nu kon de schepping, leerde de ME.-se natuurkunde, alleen in stand worden gehouden door de handhaving
van 't evenwicht tussen twee tegenstrijdige machten : de
warmte en het vocht. Soms was de warmte de baas, zodat
het vocht moest verdwijnen en er 'n algemene toestand van
droogte ontstond. Dan was 't zomer. Nam de hitte af, waardoor het koud begon te worden, maar was de koude noch
niet van dien aard, dat het vocht de overhand begon te nemen,
1) Men werkte dit ook in andere richtingen uit. Zo zouden b.v. de twee hemellichamen, die de aarde verlichten, bij de mens terug zijn te vinden in z'n twee
ogen. De vier hoeken der wereld zouden aangegeven worden door 't hoofd, de
voeten, en de uitgestrekte armen. De vier jaargetijden waren de vier leeftijden, en zo.
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en 't dus noch droog was, dan was 't herfst. Maakte de koude
't latente vocht weer vrij, dan was 't winter ; trad de warmte
in, terwijl de algemeene toestand noch vochtig was, dan was
't lente. Deze twee toestanden, warmte en vocht, en hun
negatieven : koude en droogte kwamen in de schepping, zoals
ze ' in haar georganiseerde voortbrengselen, als planten en
dieren, was waar te nemen, wel in onderlinge strijd, maar
toch in wondervolle samenvoeging, altijd verbonden voor;
volmaakt zuiver bestond geen van die toestanden op aarde;
in de grond was altijd water, in het water altijd lucht ; maar
omdat het vuur het water, de aarde en de lucht de eigenschappen van warmte, vocht, koude en droogte respectievelik
het rijkst bewaarden, werden deze stoffen dan ook de vier
grondstoffen of elementen geheten.
De mens, als schepsel der aarde, bestond nu ook uit deze
vier hoofdstoffen. In z'n lichaam hielden ze, in onderlinge
harmonie verbonden, z'n leven in stand. Vanzelf waren niet
alle delen presies eender. De beenderen b.v. waren 't droogst;
de ingewanden 't koudst, de aderen 't heetst. De grote kunst
was, om bij de wisseling der jaargetijden en bij de dageliks
voorkomende stoornissen van buiten, er op bedacht te zijn,
de vier machten in 't evenwicht te houden. De kunst werd
zo groot geacht, dat in de geschriften over de regeerkunst,
tussen de Aristoteliaanse vorstenlessen, voorschriften uit de
gezondheidsleer worden aangetroffen. Waarom, redeneerde
men, zou 'n goed landvorst alleen 'n volk tegen de buitenlandse vijand beschermen, en waarom zou hij het niet doen
tegen mogelike binnensluipende verkeerdheden, die 't verderf
van de nasie onvermijdelik met zich meeslepen ? Een vorst
moest 'n spiegel zijn voor z'n onderzaten ; hij vooral moest
't menselik gestel kennen, z'n leven regelen, de krachten der
middelen en 't nut der spijzen weten. Zoo kwam de hygiëne
op 't leerprogram der groten. Maar welk 'n codex van medies
huisboek t Er zijn Kalendaria, waarvan de voorschriften met
de algemene leefregelen strijden, maar toch was er door de
hele ME. heen, 'n officiëele vraagbaak voor de hoge en
beschaafde wereld, die onder de naam van S,ecreta _ Secre-
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Lorum, die aan Aristoteles werd toegeschreven, uit 't . Grieks
in de oosterse literatuur was ingevoerd, door Azië, Afrika en
Spanje verspreid, uit 't Arabies in 't Latijn, uit 't Latijn in
de westerse talen was overgebracht, en die in z'n hoge wijsheid niets anders was dan 'n allegaartje van griekse en
arabiese raadgevingen, waar hier iets bij, daar iets af was
gedaan, en die nu nota bene als geldend voor alle kliematen
werd geacht. Waarom zou voor 't Noorden niet goed wezen,
wat voor 't Zuiden goed was ? Wat wisten de akademies van
Salerno en Montpellier er van ? Hadden die ook 'de goddelike
geest gehad, zoals Aristoteles ? En dan ging men baden, als
zat men in Nubië, en laten, als zat men in Medië ; at en
dronk volgens menu, braakte en purgeerde op gezette tijden,
en hield minstens éénmaal in de maand grote schoonmaak..
Wel te weten, die 't konden doen. De lui van de smalle
gemeente deden 't, als nu, met minder omslag. Ze werkten
hard en aten graag ; in de kamp om 't leven vergaten ze
't lijf en de pijn ; kwam de dood, dan was 't tijd van avend,
en hun sterven was kort.
Volgens de eis van de evenwichtsleer had men in droge
en hete tijden zich vooral te mijden voor droogte en hitte,
en wat noch beter was, het lichaam moest gevoed worden
met koude en vochthoudende spijzen. De droge en koude
herfst vroeg warmte en sappen ; de koude en natte winter
vooral hitte, en vaste, stevige kost. Natuurlik was 't niet
altijd gemakkelik, de spijslijst naar deze eisen, en dan noch
met de zo gewenste afwisseling in de gerechten, samen te
stellen. Doelmatig zijn in de opsomming der zomergerechten
de kalfsvlees met zuur, de koude kip en. koele groenten, de
gerstebrij en de granaatappels of andere verfrissende vruchten.
Dat men voor de koude winter de hete specerijen aanried,
laat zich ook verklaren. Maar waartoe de kuikens voor de
herfst en de lente, en de kippen voor de winter ; lamsvlees
voor de herfst, en ramsvlees voor 't kouder getijde ? Ook in
andere levensregelen dekreteerde in vele gevallen de willekeur.
Baden was altijd goed, behalve in de winter, en in vele gevallen hoogst noodzakelik ; zweten en arbeiden mocht men
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altijd, behalve in de zomer. Voor 't aderlaten en 't ruimen
en 't
van 't lijf was de beste tijd het voorjaar, waarin
volksgeloof zegt het noch de mens weer heelemaal nieuw
moest worden. Eigelik was 't schoonmaken altijd goed, behalve
in de winter, waarom men zich vooral in dit seizoen had te
onthouden van overlading bij de maaltijd. De . voorschriften
betroffen alles en noch wat. Ze handelden over geitemelk
en molsla, het aantal eieren daags --- zes is 't maximum, -en de ouderdom van de wijn ; ze regelen de maaltijd niet
alleen, maar ook de wandeling en de bijslaap.
Ofschoon voorgeschreven maatregelen als brakingen en
purgasieën voor ons gevoel te stuitend zijn, en ze meer dan
eens misbruikt zullen zijn, om aan iemands neiging tot overdadig tafelgenot te kunnen voldoen, waren ze toch in de
grond van de zaak welgemeende gezondheidswenken. Het
ascetisme vreesde v66r alles overlading. De ME. waren meer
dan wij, volksaardig, en in 't hart van 't volk is 't meer-dangenoeg 'n zonde. Vandaar dan ook de herhaalde wenken om
de matigheid te betrachten. Zich de genoegens van 't leven
te ontzeggen, was niet eens nodig ; die begeerde te leven,
was vrij datgene op te zoeken wat dat leven bevorderlik kon
zijn. Maar men moest, in Godsnaam, spaarzaam genieten.
Hippokrates was ziek geweest, en 'n leerling had hem verweten, dat hij 't niet zou zijn, als hij goed had gedronken en
gegeten. Maar de wijze had hem bestraft, en gezegd, dat de
spijs was voor 't vlees, en 't lichaam niet voor de spijs. Zo
predikte men de onthouding naar 't voorbeeld van de oude
wijzen. Al die ouden waren gezond geweest, zei men, vlug
en wakker, graag in 't eten en lang van leven. Men had het
de magere Arabieren maar aan te zien, die met de grootste
snelheid onvermoeid de uitgestrekste woestijnen doorsnelden.
Geen betere medicijn voor de mens dan zich alle overdaad
te ontzeggen ! En waarlijk, tot ver in de i 6e en 17e eeuw
heeft deze soort prediking van matigheid zich in de Renaissance-literatuur gehandhaafd, en drukken ook onze moralisten
in hun Emblemata de lezers op 't hart, in deze de voetstappen van 'n Sokrates, 'n Bias, 'n Diogenes en andere
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strenge onthouders, tot hun gezondheid en hun levensgeluk,
te volgen.
Edoch, -- de ene kompleksie was de andere niet. Wie
»heet" was van nature, behoefde grovere spijzen dan de
»koudere" mensen, omdat bij hen de overvloedige warmte
afgeleid moest worden, en dan kon worden besteed aan 't
verteren van de zwaardere voedingsstoffen. Men had namelik
noch geen begrip van de stofwisseling, en beschouwde de
spijsvertering als 'n soort van koking, waarbij men te zorgen
had, dat de te koken specie evenredig was met de hitte van
't vuur. Dit vuur was de lichaamswarmte, en 't was nu de
vraag in welk geval 't raadzaam was, al dit vuur, of wel 'n
gedeelte er van voor de vertering te gebruiken. Hiermee
stond ook de vraag in verband, of men overdag moest slapen
en zo ja, wanneer dan. De »hetere" mochten natuurlik niet
slapen ; bij hen moest de arbeid de overvloedige warmte
afleiden ; gewone naturen mochten wèl slapen, maar na den
eten. Dan sliepen de leden, de hersens en de neigingen;
het bloed werd niet afgeleid en kon zich konsentreren om
de maag, en daar zonder stoornis het verteringswerk voort
te zetten. Om dezelfde reden achtte men bij de mens de
avondmaaltijd vat meer profijt dan 't middageten. Slapen
voor den eten maakte de mens mager en droog het, heette
het. Wie tweemaal per dag at, moest dit blijven doen ; wie
van éénmaal daags op tweemaal veranderde, moest dit onmerkbaar met langzame overgangen doen, omdat hij, die z'n
gewoonte veranderde, ook z'n natunr veranderde. Elke spijs
toch moest tijd tot verteren hebben. Spijs op spijs te laden,
was allerverkeerdst. Eerst moet de nieuwe trek komen, herkenbaar ook aan 't vrijwordende speeksel. Omgekeerd, mocht
men de tijd van hongeren niet voorbijgaan. Dan ontwikkelde
de maag 'n vervuilend vocht, dat de lust verdreef en de
hersens beroerde, terwijl 't te laat gebruikte voedsel het
lichaam niet eens ten bate kwam.
Daarom had men de maag vooral in ere te houden. ' Dat
was 't fornuis dat de machine regelde. Met zorg somde men
de tekenen op, waaraan de gezondheid of de abnormalieteit
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van dit belangrijke ingewand was te herkennen. Er waren
natuurlijk ook andere voorname plaatsen. Daar had men b.v.
het hoofd. Als dat niet in orde was, dan had men alles te
wachten ; 't verduisteren der oogen, 't verzwaren der oogleden,
het tuiten der oren, 't verstoppen van de neus, en men kon,
als men er niet gauw genoeg bij was, z'n gezicht er bij
verliezen of z'n bezinning kwijt raken. Mosterd eten was in
elk geval goed. Dan had je de borst. Ging 't hier slecht
mee, dan werd onder meer de tong zwaar en ging de smaak
weg. Wie dan niet gauw ging zuiveren, en suikerrozaat met
mastik en aloë innemen, kreeg er meer last mee. Voor 't
behoud der ogen had men, uit de ervaring zeker, heel goede
wenken. Maar andere komen er al heel vreemd bij te pas.
Onder de heelmiddelen voor 't oog noemde men vooral
venkelwater, celidon en verbena; en waarschijnlijk met 'n
mystieke achtergrond, rozenwater en wijnruit. Dan was 't
ook heel goed, om met de ogen wijd open op klaar water
te kijken 1 .... Dan noch moest men allervoorzichtigst zijn met
de virilia. Kortom, dat er tegenwoordig geen Middeleeuwers
meer zijn, ligt niet aan 't getal voorschriften en recepten tegen
alle ziekten en kwalen. Waarschijnlik zijn ze gestorven, omdat
er tijd te kort was, om al de levensregelen te lezen, of wel,
de omstandigheden veroorloofden het niet, ze geregeld toe te
passen. Het was toch geen kleinigheid, op elk deel van den
dag of voor elke tijd van 't jaar voor lichte, zware en middelsoort-spijs te zorgen ; nu eens te zorgen voor wildbraad uit
de vlakte, dan weer voor fokvee van de hooglanden ; vandaag
zoetwatervis op te dissen, en morgen kwartels en patrijzen.
Had men altijd water, dat bij zwaar onweer gevallen was?
Of wist men altijd uit welke grond het geborreld was, en of
er 'n pad in geschuild had ? Gelukkig hij, die zich over 't
water niet hoefde te bezorgen, en zich tot de wijn kon bepalen. Dat was het ware, zei de Middeneeuwer ; niets dan
de wijn verteerde zo goed de spijzen, verhelderde zo 't verstand,
maakte de mond zo welsprekend, vervrolikte 't hart, verfriste de kleur, en wekte zo zeer de moed. Van zelf, ze
moest goed wezen en te veel was nooit goed. Maar 'n ver-
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standig man wou geen warhoofd wezen, en geen jicht of
epilepsie opdoen. Voor wie 't goed wist, zei men, lag in de
zelfbeheersing de ware weg tot de wijsheid.

Zo ging het met alle dingen. Naast altijd blijvende lessen
van levenswijsheid verkondigde men fabels, waarvan men niet
eens naging, of ze de proef konden doorstaan, en die men
toch maar voortging als onomstotelike waarheid aan latere
geslachten over te leveren. Men hield zich aan de tradiesie,
en wilde van heel de hetorogene massa, die men van Grieken
en Romeinen, Joden en Egyptenaren had overgenomen, geen
tittel of jota prijsgeven. Sprak het ene het andere tegen, dan
was dit maar in schijn ; bij God was alles één ; en wat Hippokrates, Aristoteles en Herodotus hadden gezegd, was toch
even goed hogere openbaring geweest als de Natuur en als
de Bijbel. Christus was de sluitsteen geweest ; maar de Logos
had in de Oudheid toch ook gesproken, en al was er voor
de mensenverstanden iets onbegrijpeliks in die oude wellicht
verkeerd opgevatte Godswoorden, het paste volstrekt niet,
meende men, tenzij ze klaar en duidelik onzin bevatten,
ze zo maar voetstoots te verwerpen ; wellicht kon 'n nader
onderzoek van helderder geesten hierin het licht van de
Heilige Geest ontsteken. Uit die zorg nu, om alles te behouden
wat de tradiesie overleverde, in de grond van de zaak
sprak hier de menselike kennis-zucht, laat zich de poging
verklaren, om de verschillende uitspraken der oude wijzen,
ja zelfs die der Arabieren, massaal te vereenigen en aan 'n
Aristoteles toe te schrijven. Een naam als deze redde de
leerstof tegen elke •ceptiese aanval. Aldus, de profane kennis
onder de hoede van griekse »filosofen," de — heidense uitspraken onder de auspicieën van de als heilig gehouden
hebreeuwse literatuur, stond heel de massa, in z'n inwendige
opeenhoping 'n verward en ordeloos conglomaraat, in de
dienst van de theologie ; en hoe meer gegevens de latere ME.
uit het door de kruistochten verruimde gezichtsveld voor de
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wetenschap aanbrachten, hoe ijveriger de Thomisten hun dogmatiese draden om de noch ongewijde materie sponnen. Het
was en bleef 'n lange wedloop. Wat de aanschouwing won,
trachtte de School met haar vangarmen te grijpen, en werd
geabsorbeerd in de Leer. Een krachtige voorsprong nam de
I 5de eeuw met het losmaken van de Oudheid, en 't ontdekken
van andere werelden. Toen brokkelde de wetenschap af van
't Kerkgebied. Maar met het meerderen van de vrijheid, verminderde de samenhang, en wat ons de Renaissance te aanschouwen geeft is 'n bajert van oude tradiesie en nieuwe
ontdekkingen, krietiekloze en ongerangschikte kennis. Noch
eenmaal beproefde het krachtig Jezuïetisme de wetenschap
om de Christelike waarheid te konsentreren. De poging faalde.
Het oog had gezien, en het ging voort te zien, en hoe langer
hoe meer metodies. Uit de 17de eeuwse bajert scheidden zich
de wetenschappen, elk met z'n eigen grondslag en z'n weg;
en wat de wetenschap van vroeger was, is tans voor 't oog
van onze krietiese tijd 'n periode uit de historie der dwaling geworden. En wat zullen later eeuwen geven ? Want elke tijd
heeft z'n taak en z'n doel : »elke eeuw is een sfinx, die zich
in de afgrond stort, als hij z'n raadsel ziet opgelost."

Dubbeldazn, Mei 1898.

