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CAESAR
DOOR

L. VAN DEYSSEL.

Er leefde eens in Denemarken, nog niet lang geleden,
een jongmensch, die een zeer groote gedachte van zich zelf
had. Hij was de zoon van wat men noemt deftige burgerlieden, maar hij hield zich zelf voor iets, dat met deze aanduiding heel en al niet over-een-komt. Wel wist hij dat hij
naar zijn toestand in de maatschappij te oordeelen en naar
de algemeen geldende zienswijze niet anders was dan een
burger-zoon, maar hij dacht dat hij eigenlik, of naar het
dieper wezen der dingen beschouwd, iets veel edelers was.
Hij meende dat de Waarheid was, dat hij iets zeer veel
edelers was.
Hij meende voords, dat het juist en redelijk gehandeld
was, zich zooveel mogelijk naar de Waarheid te gedragen.
Hieruit volgde een volkomen wanverhouding tusschen zijn
gedrag en zijn maatschappelijke stelling, zoo dat de menschen,
die zijn Gedachte niet kenden, en hadden zij die gekend
hem voor een krankzinnige, lijdend aan hoogmoedswaanzin,
zouden gehouden hebben hem voor een dwaas of voor
een monsterlijk mensch aanzagen, en de stadgenoten schouderophalend, de bloedverwanten angstig van hem spraken.
Maar hij bekommerde zich daar niet om, daar deze onbekommerdheid in zijne levensopvatting juist paste.
Hij had het Gevoel dat hij de opperste mensch was en
dit eens voor ieder-een zou blijken. Hij dacht dat eens,
zij 't dat deze gebeurtenis een uur, een dag, of jaren tijds
eene gebeurtenis zou plaats hebben waarbij
zou duren
-T-
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twee partijen betrokken waren, namelijk hij en het Leven,
dat het geheele Leven dan met alle zijne deelen in zijn macht
zoude zijn en hij het naar zijn wil zou samenstellen, zich
zelven in die samen-stelling de plaats gevend die hij achtte
dat hem harmoniescli toekwam.
Hij dacht dat hij eens Keizer zoude zijn over de geheele
wereld en dat die toestand van zijn Keizerschap de meest
redelijke en rechtvaardige toestand, en voor de menschen de
gelukkigste, zou wezen.

Immers is de beste mensch hij in wien wat geestelijke
eigenschappen van den mensch geheeten wordt in hoogsten
graad aanwezig is.
De beste mensch moet als zoodanig erkend worden, dat
is : de eerste in rang zijn. Indien het waar is dat er een
beste mensch is, dus een mensch die beter is dan de andere
menschen, moet dat erkend worden, want de waarheid moet
erkend worden.
De beste mensch, dat is de meest wetende, de meest wijze,
de meest liefde-volle, de krachtigste en scherpzinnigste, hij,
in éen woord, in wien, zoo als gezegd, de geestelijke menscheneigenschappen in hoogsten graad aanwezig zijn, is het meest
geschikt om op de beste wijze de menschheid te besturen.
Want door wien zoude zij beter bestuurd worden dan door
den besten?
Hij moet dus de eerste in rang en de bestuurder der
menschheid zijn.
Een toestand waar het uiterlijk in over-een-stemming is
met het innerlijk is beter dan een toestand waar het uiterlijk
in disharmonie is met het innerlijk.
De beste mensch, de prachtige en rijke geest, moet dus
uiterlijk ook prachtig en rijk zijn.
Hij moet de eerste in rang, de bestuurder der menschheid,
en uiterlijk prachtig en rijk zijn. Hij moet dus Keizer zijn.
Daar het beter voor de menschen is door den besten dan
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door een minder goeden Keizer te worden bestuurd, moeten
alle menschen door den besten mensch, die dus ook de beste
Keizer is, worden bestuurd.
Hij moet dus Wereld-Keizer zijn.

In-tusschen had de Deensche jonkman weinig eigenschappen
die in hem al was het maar een bizonder knap en braaf
mensch konden doen veronderstellen. Hij had noch wetenschappen, noch deugden, noch andere meer lichamelijke bekwaamheden. Hij kende, bij voorbeeld, noch vreemde-talen
noch vestingbouwkunde, hij was niet geheel zonder leugen
noch zeer menschlievend in den gebruikelijken zin van dat
woord, en hij kende paardrijden noch schermen.
Hij dacht echter zich zelf ook niet den meest wetende in
den zin van den meest geleerde en den meest wijze in de
beteekenis van den verstandigst handelende. Maar hij had
het Gevoel en dit was zijn onvergelijkelijke levens-zekerheid een Wetenschap of Vermogen te bezitten ver verheven van aard boven alle geleerdheid en zoogenaamde,
alledaagsche, wijsheid : Het Vermogen van boven zijn eigen,
geest-samenstellende, eigenschappen uit te rijzen en die naar
willekeur te richten, en, hiermede samengaande, het Vermogen om het leven der menschheid te ontleden en het
weder samen te stellen anders dan het was.
Hij gevoelde nu en dan iets in zich dat hij zijn Wil noemde
en aan de waardeering waarvan zich in zijne gedachte een
begrip aansloot, dat hij niet beter dan door het woord
Almacht wist aan te duiden. Dat wat hij zijn Wil noemde,
scheen hem in diens bestand-deelen, welke helder Zien en
onfaalbaar Handelen waren, onbeperkt.
Hij stelde het zich z66 voor, dat tusschen de opgave : »zie
hier een terrein in dezen gegeven toestand, zie hier gereedschap in deze gegeven hoeveelheid en van dezen bepaalden
aard, en zie daar zekere materialen van dat en dat gehalte,
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maak daar een huis en tuin van" ; en de opgave : »zie hier
eene menschheid met deze bepaalde levensregeling, levend,
bij voorbeeld, onder den republikeinschen regeeringsvorm of
onder konstitutioneele monarchiën, en zie daar een burgerjongen met een bepaalden bizonderen aanleg, --=- maak daar
een Keizer-rijk van met den jonkman tot Keizer" ; — hij
stelde zich voor, dat tusschen deze beide opgaven, voor iemant
wiens vermogens onbeperkt zouden zijn, geen wezenlijk onderscheid bestond.
Even zeer als in den tijd van Napoleon den Eerste, in de
toen aanwezige levens-omstandigheden, er alleen een mensch
met zekere vermogens noodig was geweest, om van een armen
kleinen edelman in eene republiek de Keizer van een Keizerrijk te maken, -- even zeer kon zulk een werk in een anderen
tijd en in andere omstandigheden plaats vinden. Immers,
waren de omstandigheden in dien anderen tijd minder gemakkelijk voor dit doel te besturen dan zij ten tijde van
Napoleon waren, dan werd er slechts een grootere mate
van bestuursvermogen vereischt dan hetgeen Napoleon behoefde, om de moeilijker omstandigheden te behandelen.
Daar hetVermogen over de zijn eigen geest samen-stellende
elementen den jonkman onbeperkt scheen, had hij dus eenvoudig die elementen, welke bij het vermogen om omstandigheden te besturen, behoorden, te vermeerderen, om in
den hiervoor moeilijker tijd hetzelfde te doen, wat Napoleon
in den zijnen deed.

Bij het Gevoel van de »Almacht", die nu nog niet werkte,
maar die, naar hij meende, eens zóude werken, omdat z ij
aanwezig was, behoorde een zeker gevoel van.... álles te
mógen, dat daarmede zeer innig was verbonden.
De jonkman gaf zich aan de verschriklijkste hartstochten
over, — geen enkel uiterste van Dronkenschap, Ontucht,
-
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Woede of Misdaad, kan men bijna zeggen, bleef hem vreemd.
Dit keurde hij af, om dat het niet leidde tot het bedoelde
Keizerschap en daarentegen daar eerder van af-leidde. Ook
woelde bij hevige vlagen in hem wel het verdriet over de
ellende, die hij stichtte om zich heen. Maar altijd was zij
er, onmiskenbaar, en duidelijk aanvoelend als tot het allerhoogste van zijn leven te behooren, de vreemde en innige
zekerheid, dat hij dit alles mocht doen, dat het voor hèm
geen zonde was om dat er voor hém geen zonde zin kon.
Altijd was zij er weêr, die zekerheid, boven de woedende
elementen der harts-tochten en het schrijnende wee van het
berouw, altijd was zij om zijn geest als de verkoelende wind
die op de berg-toppen den reiziger om het voorhoofd waait
boven zijn uitputtenden tocht door wilde stroomen en ruige
donkere bosschen.
Er kwam nog iets bij, dat de menschen, die hem waarnamen, zijne persoonlijkheid, al naar hunne geaardheid, nog
dwazer, nog raadselachtiger of nog monsterachtiger deed
vinden : zijne onverklaarbare neiging namelijk om zijn hartstochten openlijk te toonen, om aan zijn gruwelijke buitensporigheden de meest mogelijke bekendheid te geven, en daarbij,
om zich zoo rijk en opvallend mogelijk te kleeden.
Nu helde toch het algemeene vermoeden er zeer toe over
om hem voor nagenoeg geheel krankzinnig te houden. En
zijn vrienden, die er natuurlijk waren, welke voor geen
klein geruchtje waren vervaard raadden hem gemoedelijk:
» als je zulke dingen doen wilt, doe ze dan ten minste niet
in het openbaar".
Deze, laatst-genoemde, eigenaardigheden van hem, werden
echter gedeeltelijk verklaard door een andere zijde zijner
opvatting van het Keizerschap.
Men kon den Keizer namelijk beschouwen niet alleen als
de meest wetende en best besturende en die daarom de menschen het gelukkigst maakte ; maar ook als de schoonst of
best Zijnde, als de belichamer der beste of opperste Gedachte,
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(en die de menschen gelukkig maakt door dat zij naar hem
mogen zien en hem navolgen.)

Ten eerste nu, was hij, niet wat die waarbij het besturende
te pas komt, maar wat déze zijde, van het Keizerschap aangaat, reeds Keizer. Hij was de drager der beste of opperste
Gedachte. Immers, dat Gevoel dat hij had, van, eens werken zullend, Al-vermogen en, in onmiddellijke verbinding
daarmeê, van alles te mógen, dat Gevoel om dat het in
hem was een zekerheid zoo beslist als er omtrent niets anders
zekerheid in hem was deze zekerheid was namelijk van
edeler, fijner en inniger gehalte dan bij voorbeeld de zekerheid in zaken, die de oogen zien en de ooren hooren dat
Gevoel was zelf de opperste Gedachte, daar het was de levende
Gedachte, die zelve, niet kenmerkt, maar is : de tegenwoordigheid van God, dat is : God Zelf.
Voor zijn besef, niet naar het uiterlijk der dingen, maar
naar de Waarheid beschouwd, reeds Keizer zijnde, moest
hij, -- ten gevolge zijner reeds genoemde zienswijze betreffende de harmonie die tusschen inhoud en vorm of innerlijk
en uiterlijk moet bestaan, zich zoo rijk mogelijk kleeden.
Natuurlijk binnen zekere perken, die door den aard van
het aanwezige omringende leven werden bepaald, want zich
de vertegenwoordiger, belichamer en minnaar eener Gedachte
achtende, was het zijne bedoeling de manifestatie, die hij
zelf was, zoo lang mogelijk te doen voort-duren, en niet,
door dingen te doen, welke hem, bij voorbeeld, voor geldschuld of voor iets anders, in de gevangenis konden brengen
haar reeds spoedig afgebroken te zien.
Hiermede streefde hij er dus naar : die zijde van het Keizerschap, welke reeds in zijn macht was, zoo veel als doenlijk
was, te verwezenlijken.

CA E S AR.1
Niet in dien zin of in die mate, dat hij nu reeds de menschen
gelukkig maakte door dat zij naar hem mochten zien en
hem navolgen, -- want het was niet zijne bedoeling dat zij
hem nu reeds zouden navolgen ; maar in dien zin, dat hij,
zooveel als mogelijk was, de Idee vertegenwoordigde, volgends
welke één mensch boven alle menschen is verheven en die
dan, wanneer zijn leven tot volledige Harmonie is gekomen,
het voor-beeld is, in de navolging waarvan de menschen hun
grootste geluk kunnen vinden.

Ten tweede, echter, bleef de werking van het Al-vermogen,
waarvan hij de aanwezigheid als het zekerst wat hij bezat,
in zich bespeurde, welke werking de andere zijde van zijn
Keizerschap uit den staat van verwachting in dien van werkelijkheid of verwezenlijktheid zoude doen overgaan uit.
Hij kwam niet tot het bestuur der menschheid. Toch kon
alleen de verwezenlijking van déze zijde van het Keizerschap
hem als Keizer doen erkennen. En kon ook alleen de verwezenlijking van déze zijde hem ook wat de ándere zijde
aangaat door de menschen als Keizer doen beschouwen.
Hij was dus Keizer als drager van een ziele-toestand, door
welken een mensch gezegd kan worden goddelijk te zijn,
daar deze toestand niet anders is dan het leven van God in
een mensch. Indien God in een mensch leeft, is de ziel of
het leven van dien mensch het leven van God, en is dus
die mensch God.
Hij wás dus Keizer, èn : hij kon niet als Keizer worden erkend.
Deze disharmonie werd oorzaak, dat de gedachten en de
machten door welke hij Keizer was, zich gedrukt voelden
door de werkeloosheid der machten, welke het Keizerschap
volledig konden doen worden, en door dien druk het karakter
van verzet aannamen en hevig tegen-werkten.
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Hij kleedde zich niet slechts rijk, maar opvallend rijk, zelfs
meer opvallend dan rijk, om dat het hier vooral te doen was
om ken-merking van het buiten-gewone.
Naarmate hij verder van de verwerkelijking van het volledig Keizerschap verwijderd bleef, moest hij zich meer opvallend kleeden en minder harmoniesch rijk, zoo als het geval
zoude geweest zijn bij verwerkelijking van het volledig Keizerschap, -- gelijk een bergbeklimmer, die op de hoogten heldere liederen zoude zingen, schriller gilt naarmate hij dieper
in den afgrond stort.
En hij voldeed zijn hartstochten en beging zijn gruwelijke
buitensporigheden zoo openlijk mogelijk, om daardoor te
toonen dat hij achtte dat hij dat mocht, wijl wat hij deed
God deed, en een daad van God, dáárom, wil zij een daad
van God is, niet ongeoorloofd kan zijn.
Hij had het bewustzijn dat hij alles mocht. Dit bewust
zijn was het goddelijke in hem. En hij kon dat bewustzijn
niet anders manifesteeren dan door de openlijkheid zijner
handelingen.
til

Al zijn misdrijven waren heldendaden, even als de moord
door Charlotte Corday begaan. Niet in het feit der misdrijven was de heldenmoedigheid of goddelijkheid gelegen,
maar hierin, dat de openlijkheid of schaamte-loosheid bij het
begaan daarvan bewees de aanwezigheid in een mensch van
het besef van een in hem bestaanden ziele-toestand, in welken
niet gezondigd worden kan.
De misdrijven waren de eenige middelen, waarover hij beschikte, wier donkerheid kon doen uitkomen het licht van den
ziele-toestand zonder schaamte, dat is : de goddelijke toestand.

Hij beschouwde zich ook als de verheven strijder voor een
heilige maar hopeloze zaak, en deze overtuiging gaf in zijne
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schatting aan zijn leven een grootsch karakter van tragische
majesteit.
Immers was hij, die zich geboren voelde om het centrum
of het meest verheven deel der edelste harmonie te zijn,
feitelijk een der beide deelen van eene aller-grootste disharmonie : aan de eene zijde, als innigste levens-zekerheid,
de aanwezigheid van het Al-vermogen, aan de andere zijde
het volstrekt uitblijven der werking daarvan, -- dit voor het
innerlijke ; en, hiermede gelijkloopend, voor het uiterlijke
een mensch, die zich zelf de opperste mensch gevoelde, en
door de andere menschen voor weinig anders dan een nietswaardige ellendeling kon worden gehouden.
Hij bekende zich dus ook wel dat van den oppersten
mensch, gelijk hij zich dien dacht, hij slechts de eene helft
bezat ; maar dit inzicht kon niet beletten, dat hij de gebiedende uitbarstingen van die helft moest bijwonen.
Hij zweeg voor ieder zijne Gedachte, want hij wist dat
deze zich juist op den grens van den waanzin bevond en het
bewijs dat deze grens niet was overschreden juist alleen gevonden kon worden in de verwerkelijking van hetgene, dat
hij slechts als ontwerp bezat.

Behalve de innerlijke zekerheid van dat bepaalde Gevoel,
kende hij nog eene uiterlijke zekerheid, die zijne opvatting
bevestigde. Hij meende namelijk in zijn gelaat de hoogste
menschelijke schoonheid te hebben gezien.
Hij gold algemeen, niet slechts voor niet mooi, maar voor
bepaald bizonder leelijk. De hoofdzakelijke kenmerken zijner
leelijkheid waren de loenschheid zijner donker-bruine oogen,
die bovendien niet wat men helder of vurig noemt, maar
mat waren, en zijn te korte bovenlip met zeer voor-uit-stekende
onderlip en kin. En daarbij was hij vaalbleek van gelaatskleur.
Wat hij zelf in zijn gelaat had gezien, was ook niet schoonheid of mooiheid volgends een der twee of drie normen, die

to
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den menschen voor den geest staan wanneer zij deze woorden met betrekking tot een mannen-aangezicht gebruiken:
eene zekere edele gelijkmatigheid van trekken bij een man,
die geen baard draagt, zoo als, bij voorbeeld, waarschijnlijk,
den kop van Goethe kenmerkte, of een krachtige en zwierige
blonde of bruine knevel, bij roode wangen en heldere blauwe
of bruine oogen, of een bruine gelaatstint met vurige zwarte
oogen, zwart glanzig krulhaar en een kleine zwarte baard.
Wat hij in zijn gelaat had gezien was ook niet schoonheid,
zoo als hij zelf zich die zou hebben gedacht; maar het was,
om zoo te zeggen, iets hoogers of iets meerders dan hetgeen
het woord s schoonheid" voor hem vertegenwoordigde.
Hij had zich in spiegels vele malen telkens anders gezien
al naar dat die spiegels met betrekking tot het licht waren
geplaatst. Maar er was een manier om een kleinen ovalen
spiegel te houden onder het lamplicht, zoo dat hij zijn profiel
daarin zag, alleen de voorzijde van het gelaat, zoo, dat de
bovenste voorhoofd-helft, het haar boven het oor, de achterste wanghelft en het oor, niet zichtbaar waren.
Er waren dan te zien de vormen van het profiel, de kleuren
van het gelaat, en de expressie van het oog -in verband met
de uormen en kleuren van het hoofd-gedeelte dat er onmiddellfjk om heen was.
Dit onderdeel samen met den geheelen profiel-vorm, maar
vooral dit onderdeel, was wat hem telkens weer op-nieuw
bizonder trof.
Hij was zich zelven natuurlijk veelal als een vreemdeling,
maar wanneer hij dit zag, vervulde hem een onteettende en
volstrekte zekerheid van iets,
Hij geloofde dat er in den tegenwoordigen tijd geen waarlijke Koningen en Keizers meer waren. Ook had hij nooit
een goed portret van een waarlijken Koning of Keizer uit
den vroegeren tijd gezien.
Maar hij zag, hi;j wist, dat dit het gelaat van een Keizer
was, dat deze gelaats-expressie zoo was om dat zij de uitdrukking was van het boven alles verheven Gevoel, dat hij kende
als zijn grootste leuens-sekerheid, en dat het deee gelaatsvorm,
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aanover-een-komend met dat Gevoel, was, die, terecht dus
den
echten
gezien het Gevoel was van goddelijke natuur
Keizer uit vroeger tijd goddelijk en onfaalbaar deed noemen.

Bezwaarlijk zoude in nadere bizonderheden aangeduid kunnen worden hoe dan de unieke gelaats-expressie was van
den Keizer, die hem aldus uit den kleinen ovalen spiegel
onder het lamplicht aanzag. Het was als iets dat den vorm
had aangenomen van de strengheid en het geweld, waarmede
het uit een duisternis of uit een menigte alleen opwaards was
gedrongen, welk streng geweld zachtheid van majesteit aannam en daardoor als uit de hoogte geadeld werd, door de laag
nederliggende vogelvleugel-vormige wenkbrauwlijnen dragend
den als een slapend licht matten, blank witten voorhoofdsglans.
De dofheid van het oog, samen met de omgevende gelaatsuitdrukking van terug-getrokkenheid, kon den indruk van
hoogmoed geven. Maar in waarheid was de dofheid de afsluiting van het geheimzinnig aller-heiligste, inwendig gedragene.
En het was of in het oog, in licht-donker in de oogkasschaduw onder den lampenschijn, in het oog van den ontzachlijken vreemdeling, die hem aanzag, hem, wiens ziel
weinig anders kende dan het geweld der als nachtstormen
woedende harts-tochten als in de verte van een nachtelijk
meer een bootlicht -- een flaauw gouden schijnsel bewoog van
teederheid en medelijden met de ziel die in de onweêrstaanbare en toch onvolkomen majesteit van haar eigen wezen en
vormen was gevangen, nu het eene gelaat het andere zoo
onbeweeglijk bezag in het licht en het stil was om hen heen.

Over de wijze waarop hij tot het Keizerschap dat hij
niet uit dol-zinnigen hoogmoed begeerde, maar dat hij, zoo als
gezegd, meende hem toe te komen volgends de orde der
Rechtvaardigheid, en waarheen hij door onweerstaanbare natuur-
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wetten meende te zullen worden gevoerd —, over de wijze,
waarop hij daartoe zou komen, had de jonge-man zonderlinge, maar, bij nadere beschouwing, waarlijk dichterlijke, opvattingen.

Hij meende, dat hij wanneer hij eenmaal zoo ver was
dat hij zijn hartstochten kon bedwingen en leven volgends
zijn Wil want hoezeer hij de hartstochten om hun grootheid en om de hen omgevende aureool van de wijze waarop
hij ze liet heerschen, als spelingen zijner Keizerlijkheid zelve
beschouwde, wenschte hij immers ze te bedwingen daar dit
het begin der werking van het Al-vermogen en der verwerkelijking van de tweede helft van het Keizerschap zoude zijn ; hij meende, dat de reeks daden, welke hij te doen had om
tot het Keizerschap te geraken in de helderheid van zijn
Weten zich voor hem zoude vertoonen en hij stap voor stap
den weg zou gaan die den aller-moeilijksten zoude geweest
zijn voor ieder-een, maar dat niet was voor hem, daar immers
de zelfde helderheid hem bij iederen stap zou omgeven en
hem doen blijken, dat hij den waren weg steeds hield.
Het moest kunnen, daar het, in eene andere afdeeling van
het bestaande dan waartoe eigenlijke chemische processen
behooren, niet anders was dan een chemiesch proces en het
rezultaat niet anders zoude zijn dan het voortbrengsel der
werking van op zekere wijze met elkander in aanraking gebrachte psychische gegevens.
Mids naauwkeurig het verschil tusschen deze, overigens
immers gelijksoortig geëchte, persoonlijkheid en die van
Napoleon den Eerste bij voorbeeld, werd vast-gesteld, en het
verschil der omstandigheden van toen en nu, móést blijken
hoe deze persoon in deze omstandigheden te weeg kon brengen
wat door gene in die andere was gedaan.
Hij moest, natuurlijk, beginnen met de opperste, zij het dan
Koning of Keizer, van zijn eigen land te worden. Hiertoe
moest hij officier worden of lid van de Volksvertegenwoordi-
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ging, als zoodanig snel promotie maken en als Generaal of
Minister moest hij aan het Hof komen en in bestendig verkeer
met den mensch, die in dien tijd Koning van Denemarken was.

Om den regeerenden Koning plaats voor hem te doen
maken, waren er verschillende middelen. Hij zou achter zich
hebben het leger en de meerderheid der bevolking, -- immers

door zin daden, door zin leerstellingen en door de wijze
waarop Jij die verkondigde, zoude hij zin landgenoten de
overtuiging hebben doen aannemen dat zij gelukkiger zouden
worden indien zij hem Koning maakten. Indien dit eenmaal
zoo was, bleef er weinig te doen over : den Koning in vrede
doen wijken of hem doen ombrengen. Het verschil hier tusschen, kwam niet in aanmerking. De dood van den Koning
toch, zoude niet anders zijn dan een der betrekkelijk weinige
menschenlevens, die moesten worden opgeofferd om de geheele menschheid tot een toestand van groot geluk te
brengen.
Even min als hij geloofde, dat zijn karakter slechts leelijke
eerzucht was, voortkomend uit grenzenlozen hoogmoed en
zelfzuchtigheid, meende hij dat de menschenlevens, die de
verwezenlijking van zijn plan zoude kosten, vooral na dat hij
Koning van zijn eigen land zoude zijn geworden en met zijne
legers de andere landen zou gaan veroveren, de onvergelijkelijke schoonheid van het plan eenigszins aantastten.
Hij meende dat eigenlijke eerzucht op zichzelf of zonder
verbinding met een ander gegeven niet bestaat, en dat de
aldus genoemde neiging der groote eerzuchtigen de noodzakelijke keerzijde is der groeibeweging, waarmede de fatale
levenskrachten buiten hen om hen dringen naar omhoog ; en
de toestand van eerzucht of van verlangen naar grootheid en
roem de vorm die voor het innerlijk bewustzijn van de betrokken persoon de werking der krachten aanneemt, welke
hem tot zijn normale plaats in het levens-oppervlak moeten
voeren.
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En de op te offeren menschenlevens zouden er waarlijk
weinige zijn in verhouding tot het aantal andere, die een
geluk zouden kennen zoo als de menschheid tot dan toe niet
gekend had, door de levensregeling die hij hun geven zou.
Dit was éen reden waarom zijn plan door deze bedenking
niet werd gekrenkt ; maar de andere reden, die de volkomenheid van het plan om zoo te zeggen nog zuiverder afrondde,
was deze : dat degenen, die sterven zouden, en hun vrouwen
en hun kinderen, in dien dood hun grootste geluk zouden
vinden, daar hij ze immers zou doordrenken met de door
hen van al wat zij voelden diepst te voelen overtuiging dat
te sterven voor déze zaak voor hen het grootst geluk was.
Van al die moeders, vrouwen, dochters en zonen, zoude
hij heldinnen en jonge helden maken met de mannen en
vaders mede, zoo, dat zij zich verbeeldden, dat déze dood
hunner geliefden voor hen het grootst geluk was. En wijl zij
het zich verbeeldden, zou het in waarheid ook zoo zijn, daar
-

de Waarheid niet iets anders dan de Verbeelding is.
Nooit zouden moeders en vrouwen en dochters en zonen
hun God meer boven alles bemind hebben dan de toen
levende den hunnen in dezen hunnen Godlijken Keizer;
nooit vrouwen en kinderen méer het heerlijkst uur huns levens
hebben geacht dit, waarin zij den glimlach zagen, of in gedachte zagen, hunner doodelijk gewonde mannen en vaders.
Dit was het koele en goddelijke werk der praktische
scheikundige zielkunde.
De jonge-man meende, dat dit niet iets was wat gemeenlijk met het woord »fantazie" wordt genoemd, daar het eene
herhaling in grootere afmeting was van, door hem op de
juiste wijze begrepen, uit het verleden der menschheid bekende verschijnselen.
En dat door zijn invloed deze verschijnselen in grooter
afmeting dan voorheen konden plaats hebben, wist hij door de
innige zekerheid der absolute onbeperktheid van zijn Vermogen.
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De jonge-man kende echter een ander middel om zijn
Doel te bereiken en oogenschijnlijk bleek uit deze gedachte
meer nog dichterlijkheid van opvatting.
Hij stelde zich namelijk voor te beproeven den Koning van
Denemarken op vreedzame wijze voor hem te doen wijken,
vrij-willig, om dat de Koning dat zelf het beste zou vinden.
Niet meende hij, dat de Koning onmiddellijk of op den duur
aan zin gelaat zoude zien dat hij onvergelijkelijk meer Koning
was dan de Koning zelf en dus de eenvoudige redelijkheid
eischte, dat de Koning om zijnentwil afstand deed. Want
niemant had dat nog aan zijn gelaat gezien. Niemant had
aan zijn gelaat gezien, -- niet dat hij, gelijk zoo velen, een
oppervlakkige gelijkenis met den een of anderen Vorst had,
maar dat zijne gelaats-expressie, die de uitdrukking der
ziel is, in hare fijnste en innigste bestand-deelen Keizerlijk
was, namelijk de uitdrukking van datgene, van dat levenselement, door welks bezit alleen iemant opperst te recht
Keizer is, dat hij dus essentiëel Keizer was ; immers is een
mensch, die de ziel van een Keizer heeft in de hoogste
beteekenis, welke dat woord heeft, waarlijk of in diepere
waarheid, meer Keizer dan een mensch, die in zijne samenstelling slechts over minder wezenlijke bestand-deelen der
Keizerlijkheid beschikt. Niemant had dit kunnen zien, daar
niemant zoo fijn opmerkte of zoo diep nadacht.
Maar hem was dus eene andere gedachte gekomen om den
Koning te doen wijken. Hij wilde maken : iets schoons, een
gedicht bij voorbeeld, maar een gedicht niet alleen schooner
dan alle bekende gedichten, maar van eene schoonheid wier
wezen geheel verheven zoude zijn boven de praktijk en de
theorie der poëzie, die tot dan toe bestaan had. De schoonheid
van het gedicht zoude niet alleen zeer groot, maar ook zoo
volkomen wezen, dat ook een gewone Koning, met zijne
noodzakelijk beperkte vermogens, zoude inzien, dat déze
Schoonheid boven alles was verheven, en ook, deze laatste
eigenschap was die, waarop het aankwam dat hij, wien
deze Schoonheid eigen was, tevens eene Wijsheid moest
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bezitten, welke hem een onbetwistbaar en éénig recht gaf
op het Koningschap.
Dit moest kunnen. Het moest kunnen, dat daar een uur
ontstond in een zaal aan het Hof van Denemarken, waarin
in de ziel van een als Koning bekend mensch eene gebeurtenis
plaats greep, die vergeleken kon worden het zij met hetgeen
den Apostel Paulus weêrvoer toen in eene groote verschrikking
de ware God zich hem ontdekte, het zij, bij voorbeeld, met
het eigenlijke oogenblik der bekeering eener Koningin uit
vroeger tijd, die van den eenen godsdienst tot den anderen
is overgegaan, eene gebeurtenis, waarin de waarheid tot
des Konings besef kwam der oude overlevering volgends
welke de meest schoone en de meest wijze de Koning zij
van zijn volk en waarin hij te gelijk het als een zoete plicht
aanvaardde die waarheid ook nu te doen zegevieren, in dit
uur der geschiedenis, waarin hij zelf was betrokken.
Een zekere, aller-hoogste, Schoonheid is niet mogelijk dan
in vereeniging met de aller-grootste Wijsheid, en deze is niet
aller-grootst tenzij zij volledig is, dat is dus ook praktiesch
aanwendbaar en tot in het geringste af-dalend.
Een dichter, welke over deze schoonheid beschikt, is dus
de aangewezen volks-bestuurder.
Dit beteekende echter niet dat in een Staat de Dichter
Koning moet zijn, maar dat de Koning ook Dichter moet
wezen, dat de Konings-ziel moet inhouden de Dichters-ziel.
Want, al zoude hij ook nu het Dichterschap als middel
bezigen om den Koning te over-treffen, toch stond, --- onverschillig of zij in éen of in twee personen vertegenwoordigd
waren, naar het begrip van den jonkman, de Koning boven
den Dichter.
Even als God boven den Dichter staat. De Koning, of
Keizer, was de belichamer der Gedachte, die God is, op
aarde of zichtbaar. Ja, meer nog dan de besturende, was
Hij de Zijnde, de in Majesteit Zijnde, de gewaarworder van
het gevoel zijner eigene Majesteit, en die meer van zelf dan
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opzettelijk bestuurt, immers de volmaaktheid zijnde en daarom
het voorbeeld ter navolging.
En de Dichter was als de bewuste geringere wederhelft
of de bezinger des Konings.

Dit was het Gevoel, dat de jonkman als zijne edelste
bezitting kende. Op het oogenblik, dat hij, zonder dat deze
Gedachte beredeneerbaar of ook maar formuleerbaar was, en
zonder verbeeldings-voorstellingen, die zich er aan verbonden,
het bewustzijn als in hem zijnde of levende gevoelde van het
Al-vermogen en der Verhevenheid boven alles, op dat oogenblik
was er in zijn kamer iets aanwezig, over-treffend de Poëzie,
over-treffend dat wat gedacht of uitgesproken is of worden kan.
Gelijk een kerk tusschen de huizen, was zijn aangezicht
tusschen de menschen-aangezichten. De architektuur er van
was de zich zelf uit-drukkende Gedachte, die God is, zelve.

Zoo als wij reeds weten, was deze jonkman niet eigenlijk
gezegd hoogmoedig. Maar ook was hij volstrekt • niet wat
men gelukkig noemen kan en leed hij veel.
Want hij was zelf niet iets. Zelf iets zijn, en daardoor
gelukkig zijn en eenigen dunk hebben van dat, wat men
zelf is, kan alleen gebeuren indien de machten, die in ons
strijden, onderling en in hunne verhouding tot het omgevende
Leven, tot eene Harmonie komen. Immers wanneer die
machten harmoniesch samenkomen, onderling en met het
Leven, brengen zij iets voort, namelijk den toestand, dien zij
dan uitmaken, en die eene Harmonie of Eenheid is. Het is
deze Harmonie of Eenheid, welke is wat Persoon of
Persoonlijkheid wordt genoemd.
Zijn bewegen tusschen de menschen als de drager der
2
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noodlottig onvolledige, daarom machteloze, en dus weldra
stervende, Keizer-Idee, verschafte wel grootsche en tragische
genoegens als koude voldoeningen. Maar dezen waren niet
Geluk.
Geluk, daarentegen, was wel in dat Gevoel van het opperste;
maar indien wij dit met licht zullen vergelijken, was het een
licht, dat hem alleen verscheen als het één oogenblik onbeweeglijke bliksemlicht in den noodweêr-nacht, dat aanstonds
weder verschiet in de huilende duisternissen.
En hij zag in de spiegelglazen den geweldigen Vreemdeling
gaan onder de leelijkste verlichtingen en in de zotste vermommingen en nooit met den Keizers-mantel omhangen, terwijl
toch als het Gelaat alleen zich vertoonde onder het licht van
de lamp, dit hem zwijgend en gebiedend bleef doen weten
wat de Waarheid was.

De Gedachte van den jonkman wijzigde zich in dien tijd.
Daar de werking van het Al-vermogen uitbleef, welke hem
uiterlijk tot den Opperste zoude maken en dus ook de keerzijde dier werking, welke was de erkenning van hem door
de menschen als den opperste, en hij toch bleef gevoelen de
opperste te zin, nam hij den toestand van disharmonie als
onveranderbaar aanwezig aan.
Hij keerde zich tegen het Leven, dat leelijk moest zijn,
daar het immers weigerde zijn beste deel als zoodanig te
erkennen en te plaatsen. Want waarom was het aan hèm,
die reeds de eene helft der harmonische vereeniging aanbracht,
de aanwezigheid van het beste, ook voor de erkenning en
plaatsing daarvan te zorgen ? Was het niet aan de menschheid
om te zien, dat hier het beste was en de andere helft van
het werk te doen ?
Bleek uit het uitblijven der werking van het Al-vermogen
wel de onvolledigheid zijner natuur en waren het wel de
edelste Keizers geweest, die zich van onder af tot het Keizer-
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schap hadden opgewerkt ? En zouden de edelste Keizers dat
hebben gekund indien de omstandigheden dat noodzakelijk
hadden gemaakt op dat zij zich deden gelden?
De menschheid kon niet zien, dat hier het beste was, en
hij mocht en kon dus ook niet anders dan, om de liefde van
het beste, de menschheid, die, blind voor het beste zijnde,
zelve dus het zeer leelijke en slechte was, haten.

Deze jonge man verliet Denemarken, bewoonde verscheidene
landschappen en binnenhuizen en reisde door vele steden.
April 1 898.

Vroeg-Middeneeuwsche Pelgrims
naar Jeruzalem
DOOR

T. J. DE BOER.

Jeruzalem ligt hoog, maar bijna geheel omringd door bergen
die haar eerst op korten afstand zichtbaar maken. Haar
omgeving is voor een groot gedeelte een dorre wildernis.
't Is of zij de wereld, de wereld haar niet mag kennen. En
toch, als geen andere stad heeft zij de wisselingen van het
lot ondervonden. Toch zijn, zooals Israëls profeten het reeds
hadden voorspeld, alle volken tot haar gekomen. Jeruzalem,
de gewijde stad der Joden, bleef ook den Christenen en werd
den Moslims heilig.
Jeruzalem 1 Wat al herinneringen van heilige verrukking,
maar ook van bloedigen hartstocht liggen er in dien naam.
De stad des Heeren is tevens de stad die de profeten doodt.
Pelgrimscharen zijn daarheen opgetrokken ten gebede, legerdrommen ten strijde. 't Is de stad der tempels en der graven,
de plaats van Lijden en Heerlijkheid. Geen andere plaats
werd ooit zoo verheven bezongen, zoo vreeselijk vervloekt 1
Jeruzalem in haar afzondering ligt toch niet ver van de
Middellandsche Zee, de vereeniging van drie werelddeelen.
De legende heeft in deze stad het middenpunt van onze aarde
gevonden en de plaats die den hemel het naaste komt. Aarde
en hemel reiken hier elkander de hand. God heeft er geleden en de Mensch is er verheerlijkt. Onuitwischbaar staan
er, in het puin dat de eeuwen hebben opgehoopt of verstrooid, de voetstappen van den Godmensch.
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Adorabimus in loco ubi steterunt eedes ejus.
us. i) Dat hebben
de pelgrims van vele eeuwen elkander toegeroepen, het oog
naar het Oosten gericht. En nog altijd ondernemen, met
offer en gebed, duizenden geloovigen den heiligen tocht.
Naast de menigten die nieuwsgierigheid drijft en de weinigen
die naar de waarheid omtrent het verleden vorschen, trekken
zij op, de scharen die jubelen in geloof en de enkelen die
met weemoed volgen om hun verloren hoop te zoeken.
Van de onafzienbare rij van pelgrims, alle tijden door, zijn
het de eersten die mijn aandacht hebben getrokken. Zij
hebben geen zwaard gedragen en rusten nu onder palmen.
Want zij zijn gegaan, voordat een droom van wereldschheid
en vroomheid de gewapende massaas tot een kruistocht lokte. a)
I.
Na de verwoesting van Jeruzalem door Titus (70) scheen
de heilige stad haar beteekenis te hebben verloren. Met voldoening zag zeker de jonge christelijke gemeente dit strafgericht komen over de Joden, die het bloed van haar Christus
hadden geëischt. De Heer zelf had immers deze verwoesting
voorspeld en tot de bewonderaars van de tempelgebouwen
gezegd, dat er niet éen steen op den anderen zou gelaten
worden. En de Verheerlijkte had aan zijn dienaar en vriend
Johannes op Patmos getoond een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit den hemel als een stad zonder tempel. Nu kon
zich het ideaal van een »vrij Jeruzalem dat boven is" verwerkelijken. Nu was waarlijk de ure gekomen om niet langer
te Jeruzalem of op een berg te gaan bidden, maar om overal
den Vader te zoeken in geest en waarheid.
Aldus mogen enkelen hebben gedacht, maar de geschiedenis
i) Onjuiste vertaling van Ps. 132 vs. 7.
De bronnen voor het hier behandelde onderwerp vindt men het volledigst
bij R. Röhricht, Bibliotheca geographica Palaestinae, Berlin 1890. Vgl. Lalanne,
Les pélerinages avant les croisades (Bibl. de l'école des chartes, VII, 4) en
Röhricht, Die Pilgerfahrten nach dem Heiligen Lande vor den Kreuzztigen (His.
torisches Taschenbuch, V, 5). De hier gegeven schets is reeds vt5or drie jaar
ontworpen,
2)
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hebben zij niet gemaakt. De oude behoefte van den mensch
om het graf van zijn heiligen tot tempel te hebben, uitte
zich al spoedig in het Christendom. Reeds in de vierde
eeuw was men van meening dat er van den beginne aan
Christenen uit alle volken ter bedevaart naar Jeruzalem waren
getrokken. Zelfs wist de heilige sage van de eerste eeuw
der christelijke jaartelling meer te vertellen dan van de tweede.
In navolging van de wijze koningen uit het Oosten en de
gezanten van vorst Abgar van Edessa zouden in de eerste
eeuw reeds pelgrims uit het Westen den tocht naar het
Heilige Land hebben onder nomen. Zij brachten relikwiën
mede naar hun vaderland, het kruis van den Verlosser was
gevonden, en zoo, door de Westersche sage, het begin al
dadelijk tot doodendienst gestempeld.
De tweede eeuw (130 vv.) zag de heilige plaatsen ontwijd.
Op de ruïnen van Jeruzalem deed keizer Hadrianus als
Romeinsche kolonie Aelia Capitolina verrijzen. Op de plaatsen van Lijden en Opstanding zetelden nu, naar niet geheel
eenstemmige traditie, Venus en Jupiter, en te Bethlehem werd
Adonis vereerd. Niet naar het Graf van den Verlosser, maar
om relikwiën van Alexander den Groote op te sporen reisden
in dien tijd de vereerders van het verleden door Griekenland
en het Oosten.
Maar de overwinning van het Christendom in het begin
van de vierde eeuw maakte daaraan een einde. Helena, de
moeder van keizer Konstantijn, trok (3 26) naar het Heilige
Graf, vond, volgens de traditie, het weer verloren gegane
kruis van den Heiland en liet, evenals haar zoon, prachtige
kerken bouwen. Nu was de weg geopend, de pelgrimstochten hadden een doel. Er was een nieuw Jeruzalem.
II.
De eerste van wien wij een reisbeschrijving bezitten, is
een ongenoemde uit Bordeaux i). Bordeaux was in zijn tijd
1)

Itinerarium a Burdigala .Hierusalem usque. Voor dit en de meeste van de
de Soci de l' (leient La/in gebruikt,

volgende berichten heb ik de uitgave van
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een belangrijke havenplaats en een middenpunt van RomeinschGallische beschaving. Hier leefde in de vierde eeuw een
kring van geletterden, door Ausonius bezongen, die klassieke
traditie en christelijk geloof in zich vereenigde.
Omstreeks 3 3 3 na Chr. heeft onze anonymus zijn tocht
naar Jeruzalem ondernomen. Door Griekenland en over Antiochië trok hij er heen, over Rome keerde hij terug. Zoolang
hij op ongewijden bodem was, teekende hij alleen de rusten verblijfplaatsen en haar afstand van elkander aan. Waarschijnlijk ontleende hij dit alles aan Grieksche geographen,
die, in dienst van het Romeinsche genie, de wegen van het
wereldrijk hadden uitgemeten. Bovendien worden ons enkele
heidensche herinneringen gegeven. Het graf van Euripides en van
Hannibal, de geboorteplaats van Alexander den Groote en van
Apollonius van Tyana trokken de aandacht van onzen reiziger.
Maar op den heiligen grond van het Oosten is 't plotseling
geheel anders. Daar spreekt elke plaats van het verleden.
De pelgrim ziet het land zelf, zijn natuur en de tegenwoordige
bewoners niet. Ook van zich zelf en zijn eigen gevoel merkt
hij niets. Historische bizonderheid, geen indruk van het heden
raakt zijn ziel. De Bijbel en de kerkelijke legende zijn de
oogen waardoor hij ziet, ze zijn voor hem wat Baedeker voor
vele van onze toeristen is. Dat er in jeruzalem vijvers zijn
vertelt hij alleen, omdat Salomo ze heeft gemaakt. Dat het
land bronnen en boomen heeft, wordt slechts vermeld, omdat
Jezus daarbij zijn wonderen heeft verricht. Ja, zoo sterk is
de macht der traditie, dat onze pelgrim den »hoeksteen,"
waarvan Psalm i i 8 in allegorischen zin spreekt, met eigen
lichamelijke oogen heeft aanschouwd.
III.
Evenals in de derde eeuw waren het tot in de tweede
helft der vierde eeuw hoofdzakelijk Grieksche en andere
Die uitgave is wel onkritisch, maar voor mijn doel: het geven van een algemeene
karakteristiek, voldoende. Van de meeste reisbeschrijvingen bestaat er zelfs geen
kritische uitgave, tenzij hier of daar in een program verscholen.
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Oostersche Christenen, die als pelgrims naar Jeruzalem togen.
Allerlei kerkelijke twisten in het Oosten, de houding van keizer
Julianus, die in zijn strijd tegen den Galilëer zelfs den Joodschen
tempel herbouwd wilde zien, de vervolging der Katholieken
door een Ariaansche regeering en andere omstandigheden
meer hielden voorloopig de Westersche Christenen in hun land.
Eerst in het laatst der vierde eeuw stroomden ook uit het
Westen de geloovigen in grooten getale naar Jeruzalem. Daar
kwamen ze toen saam uit alle landen en volken. Voor de
bewoners van de heilige plaatsen werden de heilige herinneringen en overblijfselen een bron van niet altijd zuivere inkomsten. De heilige stad trok ook de minder heiligen tot zich.
Reeds Gregorius van Nyssa, die in 379 Jeruzalem bezocht,
klaagde daarover. Hij vond dat de gaven van den Heiligen
Geest niet alleen te Jeruzalem, maar zelfs overvloediger in
zijn eigen vaderland waren uitgedeeld. Elk moest den Heer
maar dienen waar hij woonde. Voor vrouwen was de reis
zelfs gevaarlijk.
De hoofdpersoon van dezen tijd, om wien zich allen verzamelen, die in 't laatst van de vierde en de eerste jaren
van de vijfde eeuw naar het Oosten gaan, is de heilige
Hieronymus. Om de pelgrimstochten van zijn tijd te begrijpen
is het noodig, in korte trekken het leven van dezen merkwaardigen man te beschrijven.
Omstreeks 340 is hij te Stridon, op de grens van Dalmatië,
niet ver van Aquileja, het Venetië dier dagen, geboren. Te
Rome is hij klassiek gevormd en, nog op jeugdigen leeftijd,
heeft hij een reis door Gallië en langs de oevers van Moezel
en Rijn gedaan. Naast zijn reislust blijkt hier reeds zijn
aanleg voor studie, ook van land en volk. Niet als de dichter
Ausonius bewondert hij de bergen waarop de edele wijnstok
groeit, de vischrijke en met schepen bedekte rivieren, de
bekoorlijke dalen vol villa's en tuinen, maar hij onderzoekt
taal en zeden van de bewoners. Naast den Bijbel is de
mensch zijn studie.
Na een tweede verblijf te Rome in Aquileja teruggekomen
wijdt Hieronymus zich met eenige jonge, rijke vrienden aan
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een leven van studie en askese. Naarmate hun zelfgevoel
toeneemt, zien zij de wereldlijke geestelijken in hun schatting
dalen. Zelfs hun achting voor de bisschoppen is niet groot.
Zij zijn zich zelf en elkander genoeg. Het nieuwe ideaal van
het Oosten : afzondering van de wereld in de eenzaamheid
van de woestijn, stemt zoo goed met de hoogheid van hun
gevoel, met den ernst van hun bedoelen overeen. Zij trekken
daarom samen naar Syrië, Hieronymus met zijn geliefde
bibliotheek over land, de vrienden over zee.
Te Antiochië ondervindt de heilige zwaren tegenspoed.
Tegen het klimaat en de asketische levenswijs schijnen hij
en zijn vrienden niet bestand. Twee van zijn vrienden sterven, anderen verlaten hem, hij zelf ligt langen tijd ziek.
Eindelijk komt de krizis, in een zware koorts een visioen,
een droom zooals hij later aanneemt. Christus verschijnt hem
als rechter en vraagt naar zijn beroep. Als hij zich Christen
noemt, krijgt hij ten antwoord : Een Ciceroniaan zijt ge, maar
geen Christen 1 En eerst nadat hij zijn heidensche lievelingsschrijvers heeft afgezworen, wordt hij aan het leven teruggegeven.
Nu begeeft hij zich als askeet naar de Syrische woestijn,
om daar te strijden tegen het vleesch en de klassieke genietingen van den geest, maar de strijd is zwaar. In zijn
groote eenzaamheid, te midden van de verschrikkingen der
woestijn, vervolgen hem de beelden van zijn vroegere leven
te Rome. Gemakkelijk vergeet hij vaderland en familie, maar
minder gemakkelijk de Romeinsche tafel en alle gezellig
genot van de groote stad. En onontbeerlijk is hem zijn
bibliotheek. In den askeet staat altijd weer de geleerde op.
En om nu zijn geleerdheid aan de vroomheid dienstbaar te
maken, laat hij zich door een bekeerden Jood onderricht in
de Hebreeuwsche taal geven.
Maar noch askese noch studie bevredigt hem geheel: hij
heeft in zijn eenzaamheid behoefte aan een vriend. Eigenaardige logika van het menschelijk gemoed 1 In een brief
aan zijn vriend Heliodorus, schitterend door welsprekendheid,
precieus van stijl, roemt hij de heerlijkheden van de woestijn
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en de zaligheid van het monnikenleven. Zijn vriend ook
moet alles verlaten, vaderland en familie, om Christus wil.
Geen natuurlijke band is heilig. In naam des hemels wreed
te zijn zelfs tegen eigen bloed, dat is de ware vroomheid,
zoo redt men met zich zelf hen die men liefheeft.
De vriend komt niet en de woestijn wordt onverdragelijk
door de dogmatische haarkloverijen der monniken. Na een
vijfjarig kluizenaarsleven keert Hieronymus naar Antiochië
terug, waar hij tot priester wordt gewijd, onder voorwaarde
monnik te mogen blijven, d. i. de vrijheid tot reizen en
studeeren te hebben. Spoedig maakt hij gebruik van deze
vrijheid. In 379 reist hij naar Konstantinopel, vandaar in
382, wegens aangelegenheden der kerk, naar Rome.
In Rome wordt hij alras de vertrouwde van een kring van
maatschappelijk en geestelijk hoogstaande vrouwen. Zij vormen een piëtistisch gezelschap, een huiselijke kerk, waarvan
Hieronymus de priester wordt. Buiten en boven de wereld
leven zij in geest en gevoel.
Een uit dien kring is reeds voor enkele jaren naar Jeruzalem
vertrokken. 't Is Melania, de dochter van een oud-consul, die
in gezelschap van Rufinus, een vriend van Hieronymus' jeugd,
door het Oosten trekt. Dergelijke verbindingen, waarvan men
in het Nieuwe Testament het voorbeeld vindt, zijn in dien
tijd niet zeldzaam. In vriendschap wordt de liefde overwonnen,
want in Christus is noch man noch vrouw. Daarom kan
Melania ook . zonder tranen heengaan. Kort na elkander heeft
zij haar man en de twee oudste van haar zoons door den
dood verloren. Maar in plaats van tranen te storten dankt
zij den Heer, die haar van zulk een last heeft bevrijd en
dien zij nu ongehinderd kan dienen. Haar jongsten zoon,
haar eenig onmondig kind, laat zij achter. Nog in den winter
trekt zij naar het Heilige Land, waar zij zich, na vele omzwervingen, te Jeruzalem nederlaat. Rufinus sticht een klooster
op den Olijfberg voor monniken, zij een voor nonnen te
Jeruzalem.
Drie jaar is Hieronymus te Rome gebleven als vriend en
dienaar van paus Damasus, levend voor zijn Bijbelstudie en
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zijn vriendinnenkring. Maar als hij na den dood van Damasus
niet tot diens opvolger wordt benoemd, als de geestelijkheid
zich afkeerig toont van zijn asketische idealen, als men zelfs
zijn vriendschapsleven in opspraak brengt, dan wordt Rome
hem te eng en hij wijkt naar het Oosten, spoedig gevolgd
door twee vriendinnen, Paula en Eustochium. Te Antiochië
komen ze bijeen om van daaruit Syrië, Palestina en Egypte
te bereizen.
Paula is van zeer aanzienlijke afkomst. Haar moeder stamt
van Scipio's en Gracchussen af en haar vader beroemt er
zich op uit Agamemnons geslacht te zijn. Haar echter is die
roem onverschillig. En met den heidenschen trots legt zij
haar weelderige levenswijze af. Het Rome van haar dagen,
vol onzinnige Oostersche weelde, levend van vroeger opgehoopte schatten, is slechts in schijn christelijk.
Voor haar is het Babylon, de wereld. Men leeft er om te
zien en gezien te worden. Er wordt gevleid en gelasterd.
Met uitgaan en bezoeken ontvangen komt men nooit tot rust.
En wie daaraan niet meedoet, wordt voor trotsch of zonderling
gehouden. Het gevoel voor het geestelijke, bovenaardsche
vindt er geen plaats.
Gaarne volgt dus Paula, vergezeld van haar dochter Eustochium en eenige vriendinnen, Hieronymus naar het Oosten.
Vergeefs trachten haar andere kinderen weenend haar bij 't
afscheid tegen te houden. Zij slaat, volgens 't verhaal van
haar vriend, de heldere oogen ten hemel, omdat de liefde
tot God die tot haar kinderen overtreft. Eerst later, als zij
bij 't Heilige Graf van haar Verlosser staat en de plaatsen
van Zijn Lijden bezoekt, dan vloeien haar tranen en is heel
Jeruzalem getuige van haar luidruchtige smart. Doch deze
geldt den hemelschen Bruidegom. Hem ziet zij in de kribbe,
aan het kruis, in het graf, voor Hem zingt en weent en bidt
zij tot ze zeggen kan : Inveni quem quesivit anima mea;
tenebo eum et non dimittam illum. En zulk een Hoogliedstemming werkt in haar wonderen van hoogere orde dan die
welke de scharen van gewone pelgrims aan de door hen
gezochte relikwiën danken.
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Het is al een wonder dat Paula, in haar jeugd aan alle
weelde en gemak gewend, de vermoeienissen van zulk een
reis doorstaat. Midden in den winter gaan zij van Antiochië
langs de zeekust, den weg der pelgrims, naar Jeruzalem en
Bethlehem, verder naar alle richtingen van het Heilige Land,
eindelijk ook nog naar Alexandrië en het Nitrische gebergte,
het vaderland van klooster- en kluizenaarsleven. Weer te
Bethlehem gekomen treedt Hieronymus op als hoofd van een
monniken- en Paula van een nonnenklooster. Ook maken zij
er herbergen voor pelgrims. Het stille dorp trekt weldra meer
vreemdelingen tot zich dan Jeruzalem en de Olijfberg. De
stichting van Hieronymus en Paula stelt die van Rufinus en
Melania in de schaduw.
Langen tijd leven ze gelukkig te Bethlehem. Hieronymus,
ondersteund door zijn kennis van land en volk, vertaalt en
verklaart de Heilige Schrift. De grot waarin hij werkt, noemt
hij zijn paradijs. En van uit zijn eenzaamheid onderhoudt hij
een levendig verkeer met het christelijk Westen. Met velen in
Rome, Italië, Dalmatië, Gallië, Spanje, Afrika staat hij in
briefwisseling. Soms, als er een schip naar 't Westen vertrekt,
liggen er zooveel brieven, dat hij ze niet alle afzonderlijk kan
beantwoorden, en dan nog moet hij kort zijn in zijn wederwoord. Voortdurend spoort hij aan tot een tocht naar het
Heilige Land. Te bidden op de plaats waar des Heeren voeten
hebben gestaan, te zien waar de Heer is geboren en geleden
heeft, en, niet het minst, aalmoezen te geven aan de armen
van Christus, het is volgens hem een stuk des geloofs.
Paula en Eustochium zijn hem trouwe helpsters, ook bij
zijn studie. Haar wijdt hij vele van zijn werken. Zij vinden
daarin en in de leiding van haar klooster volle bevrediging.
Duidelijk blijkt dit uit een brief, wel namens haar door
Hieronymus geschreven, aan Marcella, ook een uit den vriendinnenkring te Rome, die haar moeder heeft verloren en die
zij nu gaarne bij zich willen hebben. In dezen brief wordt
het Heilige Land ver boven Italië geprezen, Jeruzalem boven
Rome gesteld. Maar nergens is het beter dan te Bethlehem.
Ver van de mondaine maatschappij heeft de ziel het hier
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rustig. In de natuur, onder een eenvoudig volk, in de hartetaal des Bijbels, vindt en uit zij hier zich zelf. Alles is er
landelijk. De ploeger laat zijn halleluja hooren, de maaier
zingt een psalm. Deze plaats is heiliger dan de Tarpejische
rots. Hier leeft geen misdadige armoede in de schaduw van
weelderige paleizen, zooals te Rome. Maar ge vindt hier, in
vrijwillige ontbering, de mannen en vrouwen die rijk zijn aan
christelijke kennis en geestelijk leven. Zooals men naar Athene
gaat om Grieksch, naar Rome om Latijn te leeren, zoo moet
ge op de heilige plaatsen godsdienst en deugd zoeken.
Marcella komt niet en nog andere teleurstellingen wachten
onze vrienden. Materieele zorgen, theologische twisten, onaangenaamheden vooral met Rufinus en Melania brengen veel
onrust. In zijn ijver noemt Hieronymus nu Jeruzalem erger
dan Sodom. De zonde, die men elders wil ontvluchten, vindt
men daar in dubbele maat terug. Het is dwaasheid, zijn
vaderland te verlaten om als pelgrim daarheen te gaan. Wie
het doet is niet beter dan hij die te huis blijft. Niet dat men
te Jeruzalem is geweest, maar dat men er goed heeft geleefd
is te prijzen. De hemel toch is ons overal nabij.
Tot aan hun dood zijn Paula (404) en Hieronymus (420) te
Bethlehem gebleven. En na zijn dood bezochten pelgrims het
graf van den heilige.
I V.
Een geheel andere verschijning dan Melania en Paula is
Silvia van Aquitanië. Indien zij ten minste, naar een niet
geheel onwaarschijnlijke gissing van den uitgever, de schrijfster
is van de door hem betitelde Peregrinatio ad loca sancta I),
die vermoedelijk in den regeeringstijd van Theodosius (3 79 95)
valt. Werkelijk zou men wat de kerkvader Palladius van zijn
reisgezellin Silvia vertelt, in aanmerking genomen de over-

i) De kennismaking met deze peregrinatio (in 1887 uitgegeven te Rome in de
Biblioteca dell'Academ. storico-giuridica IV) dank ik aan de welwillendheid van
Prof. J. v. d. Vliet, te Utrecht.
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dreven asketische voorstellingen van dien tijd, op onze reizigster kunnen toepassen. Palladius roemt haar als vroom
en geleerd en zoo weinig verweekelijkt, dat zij bed noch
draagstoel gebruikt en nooit een bad neemt. Nu bestaat er
omtrent den vromen zin en de christelijke geleerdheid van
de peregrina geen twijfel. Onvermoeid is ze ook, als zij den
steilen Sinaï te voet beklimt, zooals zij uitdrukkelijk vermeldt.
Dit behoort tot de plichten van den pelgrim, waarom ook
Paula, die te Rome nooit het straatvuil aanraakte en door
eunuchen gedragen werd, op haar tocht door 't Heilige Land
te voet bergreizen deed. Van baden en wasschen echter,
een heidensche streeling van het vleesch, op reis door de
woestijn ook niet altijd mogelijk, onthouden vrome kloosterlingen zich zooveel zij kunnen. Ofschoon het in ons verhaal
niet gezegd wordt, het is in dien tijd algemeen. Rufinus en
Melania b.v. met hun gezelschap worden door de monniken
van 't Nitrisch gebergte met groote plechtigheid, ook met
voetwassching, ontvangen. Maar Rufinus, dit verhalende,
haast zich er bij te voegen, dat die voetwassching van de
zijde der monniken alleen een beleefdheid was, om het hart
van hun gasten te verkwikken, niet om hun een vleeschelijk
genot te verschaffen.
In elk geval schijnt onze pelgrim een voorname vrouw te
zijn, abdis van een klooster in Zuid-Gallië, die, na een -meerjarig verblijf in het Oosten, van Konstantinopel uit voor haar
zusters het verhaal van haar reis beschrijft. Zij doet dit
eenvoudig, weinig korrekt, met veel herhalingen als in het
gesprek. 't Ziet er alles zoo waar uit, maar 't is minder dan
bij Paula de waarheid van het hart.
Van Jeruzalem uit, waar ze drie jaar verblijf hield, bezocht
Silvia na Alexandrië en de Thebaïs het eerst den Sinai en
het land Gozen, dan de Jordaanstreek en den berg Nebo,
vervolgens het graf van job, eindelijk van Antiochië uit
Edessa en het nog bijna geheel heidensche Haran, om ten
slotte door Klein-Azië naar Konstantinopel te gaan. Zij
reisde met methode. Kwam ze ergens aan of werd er een
heilige plaats zichtbaar, dan begon ze met gebed en las
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daarna een gedeelte uit de Heilige Schrift of de kerkelijke
legende, op die plaats betrekking hebbende. Daarop werd
er gezongen en nogmaals gebeden. Terwijl Paula weende en
visioenen zag, uitte Silvia's vereering der heilige plaatsen
zich in liturgische vormen.
Silvia is een ernstige ziel en zij schijnt met een praktisch
doel te reizen. Overal trekken de vormen van het kloosterleven en de gebruiken bij den eeredienst in het Oosten, vaak
afwijkende van den Westerschen ritus, haar aandacht. Bizonder
bekoort haar het kerkgezang. 't Is of zij hier den zuiveren
van haar God gewilden dienst denkt te vinden, om dien in
haar vaderland bekend te maken en in haar klooster toe te
passen.
Daarnaast echter verloochent zich haar vrouwelijke nieuwsgierigheid niet. Wij hebben daaraan zelfs een en ander te
danken, dat anders geheel onbekend schijnt te zijn. Zoo b.v.,
dat er toen jaarlijks nog van het tegenwoordige Suez uit,
onder opzicht van een keizerlijk ambtenaar, een Romeinsche
handelsvloot naar Indië voer, wat ruim honderd jaar later
niet meer het geval was.
Silvia bekent zelf, in haar verhaal, dat zij erg nieuwsgierig
is. Waar ze ook komt, onophoudelijk vraagt ze. Bisschoppen,
monniken en andere personen die haar geleiden, geven haar
vele inlichtingen aangaande den tegenwoordigen toestand der
plaatsen die zij bezoekt. Zij vindt het zelfs noodig hen
deswege te verontschuldigen. Haar Gallische zusters voor
wie ze schrijft, moeten niet meenen, dat die vrome Oosterlingen over iets anders spreken dan over de Heilige Schrift
en de wonderen van hun voorgangers. Integendeel, zij met
haar lastig vragen is de verleidster. Natuurlijk gelooft ze
alles wat haar verteld wordt. Maar ze geeft de legende
onopgesmukt weer en kijkt goed uit haar oogen. Dicht bij
Suez aan de Roode Zee toont men haar de sporen van
Pharao's wagen, die de uit Egypte trekkende Israëlieten vervolgde. Zij merkt op dat, blijkens die sporen, de wagen
veel grooter was geweest dan die van haar tijd. En bij haar
bezoek aan de Doode Zee teekent zij aan, om haar zusters
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de waarheid te zeggen, dat de in een zoutpilaar veranderde
vrouw van Loth er niet meer staat.
Onze peregrina noemt Hieronymus niet en schijnt liever
een bedevaart naar het graf van Job dan naar de kribbe van
haar Heiland te doen. Het behoeft ons niet te verwonderen,
als zij namelijk identisch is met Silvia van Aquitanië, de
vriendin van Palladius. Want bij 't verketteren van Origenes
door Hieronymus stond Palladius aan de zijde van Rufinus
te Jeruzalem tegenover den heilige van Bethlehem.
V.
Evenals Silvia was de reiziger Postumianus uit Aquitanië.
Het romantisch verhaal van zijn tweeden tocht naar het
Oosten vinden we, in elegant Latijn, bij Sulpicius Severus. i)
Sulpicius Severus en zijn vriend zijn bewonderaars van den
heiligen Martinus van Tours, de askese van den monnik is
hun ideaal, en met de bisschoppen van hun omgeving staan
zij op gespannen voet, evenals indertijd Hieronymus en zijn
vrienden in Aquileja. De faam van het Egyptische kloosterleven en van den kring van Hieronymus te Bethlehem is ook
tot hen in Gallië gekomen. Postumianus, een vermogend
man, onderneemt daarom tweemaal een reis naar die heilige
plaatsen. De tweede maal, na een afwezigheid van drie jaar,
verlangt hij zoo zeer zijn vriend Sulpicius weder te zien, dat
deze hem in den droom verschijnt en aanmaant een schip te
nemen. Van Egypte uit bereikt hij in dertig dagen Marseille,
dan, in tien dagen, zijn vriend, die waarschijnlijk bij Toulouse
woont. Op de vraag van deze, hoe het in het Oosten met
het christelijk geloof en met het leven en werken der heilige
monniken staat, doet Postumianus zijn verhaal, dat den vriend
moet troosten, die zoo langen tijd alleen is geweest met zijn
vroom verdriet.
Van Narbonne heeft Postumianus, aldus zijn verhaal, indertijd in vijf dagen, Karthago bereikt, om daar te bidden op
1)

Dial. I.
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het graf van den heiligen Cyprianus. Na een verblijf van tien
dagen in die stad gaat hij scheep voor Alexandrië. Op weg
daarheen wordt men echter door een storm aan land gedreven.
Voor Postumianus een geschikte gelegenheid om zijn weetlust
te bevredigen. Hij houdt er van, de natuur van het vreemde
land en de zeden der bewoners te leeren kennen. Daar de
kust woest is en zandstuivingen elke nederzetting onmogelijk
maken, dringt hij dieper het land in, tot hij een eenvoudig
natuurvolk vindt, evenals de zwervers in laat-grieksche romans.
Eerst vindt hij een kleine hut, waar hij, met drie gezellen,
binnen gaat en een oud man, in een dierenvel gekleed, juist
bezig den handmolen te draaien, aantreft. Gastvrij worden
ze door den grijsaard op een half gerstenbrood en wat groente
onthaald. Hij is bovendien een christen die met hen bidt.
Den volgenden dag verzamelt het nieuwsgierige volkje zich
om hen heen. De meesten leven van schapenmelk, want er
groeit daar niets anders dan wat dorre sprietjes. De ijverigsten
echter, men zou hen de rijksten kunnen noemen, eten ook
gerstenbrood. Men zegt dat de gerst daar in dertig dagen
na het zaaien rijpt. Dat er in dit arme land menschen wonen
is alleen mogelijk doordat zij vrij zijn, vrij van alle belasting.
Koop en verkoop kent men er niet. Wat bedrog en diefstal
is, weet men niet. Goud en zilver is er niet, maar wordt ook
niet begeerd. Als Postumianus na zeven dagen vertrekt,
weigert de gastheer geld aan te nemen, omdat het goud,
naar zijn meening, de kerk verwoest. Eenige kleedingstukken
neemt hij gaarne aan. Hij is de priester van die plaats en
zijn kerk is even eenvoudig als zijn huis.
Uit het idyllische leven van' deze onschuldige lieden verplaatst een korte zeereis Postumianus en zijn vrienden naar
Alexandrië, de machtige handelsplaats. De tegenstelling is
groot ! Juist is de stad in opschudding van wege de ketterijen, zooals men ze noemt, de dwalingen, waarvoor onze
reiziger ze houdt, van Origenes. De bisschoppen zijn niet
in staat den vrede der kerk te bewaren, en moeten (welk
een slecht voorbeeld, zucht de verhaler) den wereldlijken arm
te hulp roepen om hun geloof te doen zegevieren. Onbarm3
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hartig worden de volgelingen van Origenes, zelfs achtenswaardige broeders en monniken, uit de stad gedreven.
Postumianus kan het niet aanzien en vertrekt daarom naar
Bethlehem. Zijn zachter oordeel over Origenes doet hem
echter niet breken met Hieronymus, dien hij van vroeger
kent en als het grootste licht der kerk bewondert. Zes
maanden blijft hij bij den heilige. Hij zou wel altijd daar
willen blijven, maar een gelofte bindt hem om naar de
Thebaïs te gaan.
Van het klooster- en kluizenaars- en anachoretenleven in
de Thebaïs volgt dan een zeer levendige voorstelling. Waar
de werkelijkheid ophoudt en de verdichting begint, is soms
moeilijk uit te maken. In gehoorzaamheid, kuischheid, nederigheid, armoede leven in de woestijn die gestorvenen aan
de wereld. De heiligsten leven van planten alleen of worden
door een wonder gespijzigd. Zij hebben vrede met de natuur,
leeuwen liggen aan hun voet.
Het opmerkelijkste in heel het verhaal is wel dit : gedurende
de zes maanden die hij in Bethlehem vertoeft, vindt de vriend
van Hieronymus geen dag om de heilige plaatsen te Jeruzalem
te bezoeken. De strijd tusschen Christenen moet wel bitter
zijn geweest. Geen wonder dat het vreedzaam gemoed in
de woestijn de overwinning van den hartstocht zoekt.
-

VI.
Anders dan Hieronymus dacht de H. Augustinus over het
doen van bedevaarten naar het Oosten. Hij veroordeelde ze
niet, maakte zelfs melding van wonderen door de uit het
Oosten meegebrachte heilige aarde geschied, maar hij ondernam zelf geen tocht en spoorde anderen niet daartoe aan.
De Heer, zoo schreef hij, heeft niet gezegd : Ga naar 't
Oosten om gerechtigheid te zoeken en vaar naar 't Westen
om vergeving van zonden te ontvangen. 't Is nog iets anders
in den geest naar de heilige plaatsen te gaan, dan er lichamelijk te verschijnen. Geen pelgrimstocht, maar de liefde
alleen brengt tot Hem die overal tegenwoordig is.
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Augustinus had reden zoo te schrijven. In zijn tijd, het
begin der vijfde eeuw, was de toevloed van pelgrims naar
het Oosten zeer groot. Vooral na de inneming van Rome
door de Barbaren Wo) namen velen van de aanzienlijksten
uit de stad en uit andere deelen van het Romeische gebied
de wijk naar het Heilige Land. Veel gemengd volk ging
mee. Bij de kloosters in het Oosten wemelde 't van bedelaars. En misdadigers slopen er ook binnen.
Allengs echter, in de vijfde en zesde eeuw, nam 't getal
pelgrims af. Na den dood van Hieronymus (420) waren 't
meest Oostersche, Grieksche en Aziatische Christenen, die
de heilige plaatsen bezochten. Maar uit het Westen kwamen
ze minder. Het West-Romeinsche rijk viel uiteen. Op de
puinhopen daarvan stichtten Vandalen, Gothen, Franken hun
staten. De politieke eenheid van het Westen was verbroken.
Het reizen te land was gevaarlijk, zoodat wie in de zesde
eeuw uit Frankrijk naar Spanje trok, eerst zijn testament
maakte. En de zee werd onveilig, het handelsverkeer nam
af. Voor het opkomen der Italiaansche steden-republieken en
de tochten der Noormannen had slechts het Byzantijnsche
rijk een vloot van eenige beteekenis.
Naarmate het Westen politiek zwakker werd, nam het
aanzien van den pauselijken stoel te Rome toe. Rome, vroeger
al om de graven van Petrus en Paulus het doel van bedevaarten, trok steeds meer pelgrims uit heel het christelijk
Westen tot zich. Bovendien was in de jaren 482-5 19 de
kerkelijke gemeenschap tusschen Jeruzalem en Rome verbroken.
Zoo werkten allerlei omstandigheden mede om het getal bedevaarten naar het Oosten te verminderen.
Maar nooit hielden ze geheel op. Als vroeger waren het
zeer verschillende redenen, waarom men ging. Niet bij allen
was het een zielsbehoefte, velen zochten voor lichaamskwalen
genezing, vooral in het water van den Jordaan. Doch om
relikwiën was het de meesten te doen. Zij waren noodig voor
de vele nieuw gestichte kerken en kloosters van de juist
gechristianiseerde volken. Zóo groot was de behoefte aan
relikwiën, dat hier en daar een schandelijke handel en nog
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schandelijker nijverheid daardoor bloeide. En de pelgrims
ontzagen zich niet de graven te schenden, zooals in onzen
tijd de archaeologen doen.
De kostbaarste relikwiën waren stukjes van het Kruis, dat
de wonderbare eigenschap bleek te bezitten zich in het oneindige te kunnen vermenigvuldigen. Jaarlijks op het Paaschfeest, soms ook op andere tijden voor aanzienlijke bezoekers,
werd het Kruis, te Jeruzalem, aan de vrome menigte getoond.
Aan het kruis vooral hechtte zich de vrome fantazie. Een
onbekend Westersch dichter van de vijfde eeuw zag het hout
des kruises opgroeien tot een boom, den hemel in, terwijl de
twee armen ervan in twaalf takken zich over de geheele
aarde uitbreidden. Het Kruis was symbool van het Christendom.
Van al de heilige plaatsen werden, behalve die van het
Kruis, bij voorkeur de spelonk der Geboorte, het Graf en
de plaats der Hemelvaart bezocht. Gethsemane, de hof
waarin Jezus het zwaarste leed in zijn ziel ten doode toe
bedroefd, die plaats waar de moderne mensch het eerst zijn
tranen zoekt, -- wordt door de pelgrims van den ouden tijd
niet of slechts in 't voorbijgaan genoemd.
Behalve de heilige plaatsen trok nog altijd de roep van
heiligheid, die er van het leven van vele Oostersche monniken
uitging, de pelgrims aan. Zelfs uit het verste Westen toog
men heen om den heiligen Simeon te zien, die aan een meer
dan dertigjarig verblijf (423 60) op een zuil, in de nabijheid
van Antiochië, den naam Stylites dankt.
Wij bezitten uit de vijfde en zesde eeuw weinig reisbeschrijvingen. Daarvoor worden we door de levens van heiligen, die een tocht naar het Oosten zouden hebben gedaan,
niet schadeloos gesteld. Er is bijna niets individueels in die
beschrijvingen, alle zijn naar hetzelfde model bewerkt. Vele
wonderverhalen dragen het kenmerk van de legende, en behalve
wonderen doen die heiligen niets. Bijna stereotyp is te hunnen
opzichte de uitdrukking, dat zij vele gevaren en vermoeienissen
hebben doorstaan. Zij doen de reis niet, maar ondergaan haar.
Van de vele legenden zij hier een enkele genoemd, die
van den heiligen Alexius aan het begin der vijfde eeuw
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geplaatst. De legende is ons eerst uit de negende eeuw bekend,
later uitgebreid en in vele Europeesche talen, tot in onzen
tijd toe, bewerkt.
Alexius, de zoon van voorname Romeinsche familie, neemt
in den bruiloftsnacht afscheid van zijn bruid en van zijn leven
van weelde in de wereld. In het Oosten levende onder heilige
bedelaars neemt hij zelfs een aalmoes aan van de gezanten
zijns vaders, die hem te vergeefs zoeken. Dan, te Rome
teruggekeerd, ondergaat hij de diepste vernedering door, zonder
herkend te worden, als bedelaar aan de poort van zijn
ouderlijk huis te zitten, blootgesteld aan spot en mishandeling
van de bedienden. Hier blijft hij, eerst bij zijn dood zijn
geheim openbarende, met geen andere aardsche voldoening
dan deze, dat hij eiken dag het bewijs voor oogen heeft, hoe
trouw zijn bruid den hemel (en hem ?) is.
Met den pelgrimstocht van den Italiaan Antoninus van
Piacenza omstreeks 570, door een van zijn reisgenooten beschreven, zijn we weer op historischen bodem. De tocht gaat
van Konstantinopel uit door Palestina, Arabië, Egypte, nogmaals door 't Heilige Land, dan door Syrië en Mesopotamië
en vandaar naar Italië terug. Ook voor hem en zijn medereizigers zijn de overblijfselen van doode, de wonderen door
levende heiligen verricht de hoofdzaak, maar zij letten tevens
op den toestand van steden en landen waar zij doortrekken.
Antoninus heeft zelfs iets van een wereldsch toerist. Hij
bezoekt plaatsen waar weinigen komen. Te Kana slaapt hij
in het bed, dat Jezus bij de daar gevierde bruiloft gebruikte
en hij snijdt daarin de namen van zijn ouders. Te Nazareth
wordt hij door de schoonheid der vrouwen getroffen. En
ehalve relikwiën verzamelt hij vreemde planten en vruchten,
die hij als herinnering naar het vaderland medeneemt. De
wijze waarop hij reist, blijkt duidelijk b. v. uit de korte beschrijving van Constantia (de stad Salamis op Cyprus). Eerst
wordt vermeld, dat daar het graf is van den heiligen Epiphanius:
men is immers gegaan om de sporen van Christus en Zijn
heiligen te volgen ; dan, dat het een mooie, aangename stad
is, met dadelpalmen : dat heeft men intusschen ook gezien.
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Evenals in Italië was er in Gallië tegen het einde der
zesde eeuw nog veel belangstelling voor pelgrimstochten naar
het Oosten. Dit blijkt uit de werken van Gregorius van Tours.
Deze vertelt wat reizigers, die met eigen oogen de heilige
plaatsen hebben gezien, hem verhaalden. Hij zelf zou er ook
wel heen willen gaan, maar vreest dat hij er dan zou wenschen
te blijven. Wat hij van de wonderkracht der relikwiën heeft
gezien brengt hem in verrukking. Niet minder zeker de vurige
wijn van Gaza, door Syrische of Joodsche kooplieden aangebracht, die er te Tours gedronken wordt.
Nog in de dagen van Gregorius van Tours werd de groothandel van het Westen meest door Syriërs gedreven, terwijl
de Joden kleinhandelaars waren. Zij stonden buiten het gewone
recht en werden niet altijd even christelijk behandeld. Eigenaardig is het daarom van den reisgezel van Antoninus van
Piacenza te vernemen, hoe in dien tijd de verhouding tusschen
Joden en Christenen in het Heilige Land was. Die verhouding
was bepaald vijandig. Zoo groot, schrijft hij, is de haat der
Joden tegen Christus, dat zij een Christen nauwelijks te woord
willen staan. Koopt ge iets van een Jood, zorg dan het
gekochte te betalen, voordat gij 't aanraakt. En de Jood
zal het geld niet uit uw hand willen nemen, maar u dwingen
het in het water te werpen, om het eerst te reinigen. Er
bestaat geen gemeenschap tusschen beiden. Te Hebron b. v.
staat een heiligdom boven het graf der aartsvaders, die zoowel door Christenen als Joden worden vereerd. Maar voor
beide partijen is er een afzonderlijke ingang.
Wat ligt er toch een symboliek in de wetgeving op den
Sina;i, waar op twee steenen tafelen de Tien geboden werden
gegrift : door de eene tafel werd de liefde tot God, door de
andere de liefde tot den naaste geboden. En het is alsof
heel de geschiedenis der godsdiensten ons leert, waarom deze
beide wetten niet tezamen op een steen konden staan.
Heden ten dage nog is de Turk de wachter, die verhindert
dat Joden en Christenen, vooral de vele Christelijke sekten,
elkander vernietigen in het oude Jeruzalem, dat een Babel
van godsdiensten is geworden.
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VI I.
Na de verwoesting van Jeruzalem had Titus den tempelschat der Joden naar Rome medegenomen. Volgens de overlevering werd hij door den Vandaal Genserich vandaar naar
Karthago, vervolgens door Belisarius, veldheer van keizer
Justinianus, van Karthago naar Konstantinopel gebracht.
Maar de keizer, zich den profetischen vloek der Joden herinnerende, dat die schat over elke plaats waar hij zich
bevond, verderf zou brengen, haastte zich dien naar Jeruzalem
te zenden, aan de kerk van het heilige Graf.
Spoedig kwam het verderf ook over Jeruzalem. Meer dan
eens was het al door Hunnen of Sarracenen verontrust, in
614 door de Perzen ingenomen en voor vijftien jaren van
het heilige kruis beroofd. Maar in het jaar 637 werd het
voor goed van het Oostromeinsche rijk afgescheurd, toen,
nadat het kruis te Konstantinopel in veiligheid was gebracht,
Omar daar de vaan van den profeet plantte. Dat was voor
het oogenblik geen groote verandering. Alleen het getal
der elkander vijandige godsdiensten was met een vermeerderd,
een geducht mededinger in den strijd. De Christenen behielden
echter vrijheid van godsdienst in de door hen bezeten kerken,
maar ze mochten geen nieuwe kerken meer bouwen.
In den eersten tijd van zijn optreden had Mohammed, eng
met de Joden verbonden, aan Jeruzalem den voorrang boven
Mekka geschonken. Naar Jeruzalem ondernam hij zelf de
door de legende opgesmukte reis, het wonder van een droom.
Door den engel Gabriel was hij uit den slaap gewekt en toen
had hij buiten een bliksemsnel ros gevonden, dat hem in een
oogenblik naar de heilige stad voerde, waar hij Abraham,
Mozes en Christus ontmoette. Aldus in de rei der groote
profeten opgenomen deed hij, even snel, zijn hemelvaart en
daarop de reis naar Mekka terug. Naar Jeruzalem richtten
ook zijn eerste volgelingen zich bij de vijfmaal elken dag verplichte godsdienstoefening. Maar 't duurde niet lang. Zoodra
de profeet inzag, dat hij meer bij zijn Arabisch volk dan bij
de Joden steun zou vinden, werd Mekka weer de heilige stad
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der Moslims. Jeruzalem was voortaan de tweede in heiligheid.
Voor de Christenen bleef Jeruzalem zijn aantrekkingskracht
behouden. Uit alle landen van het Westen gingen er heen,
maar van de meesten is het spoor verdwenen of door de
legende onkenbaar gemaakt.
De meest uitvoerige beschrijving uit de zevende eeuw bezitten wij in de levensgeschiedenis van den heiligen Arculfus. i)
Deze, een Frankisch geestelijke, ging omstreeks 670 op reis
om vele landen te zien en vooral om de heilige plaatsen te
bezoeken. Behalve Jeruzalem, waar hij negen maanden vertoefde, bezocht hij in het Heilige Land alle plaatsen, waarheen
de pelgrims plachten te gaan. Bovendien was hij eenige dagen
te Damaskus, toen de zetel van het chaliefaat. Over Konstantinopel, dat op hem een grooten indruk maakte, keerde
hij terug. Maar op reis naar zijn vaderland werd hij door
een storm op een Schotsch eiland geworpen, waar hij door
den heiligen Adamnanus opgenomen werd. Aan dezen Adamnanus danken wij de beschrijving van zijn leven en reizen,
zooals Arculfus ze verhaalde.
Arculfus was een oplettend reiziger, en een nauwgezet
verhaler. In zijn vaderland had hij misschien met zijn geestelijken stand het beroep van kerkbouwmeester vereenigd.
De gebouwen van het Oosten, inzonderheid de kerken trokken
overal zijn aandacht. Nauwkeurig had hij ze gemeten en
beschreef hij ze voor Adamnanus en gaf er zelfs teekeningen
van op een wastafeltje, waarvan ons in de handschriften afbeeldingen zijn bewaard. Zoo zien we daar b.v. een plattegrond van de Kerk op den Olijf berg en midden daarin de
laatste voetstappen van den ten Hemel gevaren Heer.
Jeruzalem bloeide in den tijd, dat Arculfus het bezocht.
Om politieke redenen werd het door de chaliefen uit het huis
van Omajja begunstigd. In Syrië was het steunpunt van
hun macht en zij zagen wel gaarne, dat hun onderdanen naar
Jeruzalem een pelgrimstocht deden in plaats van naar Mekka.
i) Daar ik het oorspronkelijke niet meer tot mijn beschikking heb, maak ik
hier, voorzoover mijn aanteekeningen ontbreken, gebruik van de vertaling van
C. J. Gonnet in Bijdr. v. d. gesch. v. h. bisdom Haarlem, XI, blz. 260 -303,
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En nooit was de stad voller dan bij gelegenheid van de
jaarmarkt op 15 September, die ook vele christelijke kooplieden
en pelgrims van het Westen aanlokte. Op i 5 September
toch werd het feest van de wederoprichting van het kruis
gevierd, en dit feest viel samen met de vreugde van den
wijnoogst. Arculfus was er getuige van.
Het meest treft ons de vrijheid, waarmede de pelgrim zich
in het Moslimsche land, ruim dertig jaar na de verovering,
bewoog. Geen enkele klacht, geen melding van moeilijkheden
hem door de ongeloovigen bezorgd. Integendeel. De hoofdstad
van het rijk stond voor hem open. Hij bezocht de graven
der patriarchen te Hebron, die zelfs in onzen tijd voor Christenen ontoegankelijk zijn. Slechts eenmaal, in Jeruzalem,
slaakte de heilige een zucht. 't Was in den nacht van het
feest van Hemelvaart. Behalve de acht lampen, die daar
altijd, in de kerk op den Olijfberg, brandden, hadden de
geloovigen tallooze lichten aangestoken. Een zee van licht
stroomde door de gekleurde glasramen over het sombere dal
van Josafat, bescheen de heilige stad, verlichtte ook de moskee
van Omar... Dit licht, zoo verhaalde Arculfus, dat de liefde
tot God in de harten der geloovigen opwekt, vervult tegelijk
hun geest met een zekere vrees en een groot leedwezen...
Drie jaren voordat Arculfus in Jeruzalem kwam, was daar
een heftige strijd tusschen geloovige en ongeloovige Joden
of tusschen Joden en Christenen geweest, waaraan de chalief,
door beide partijen tot rechter gekozen, een einde had gemaakt.
De strijd ging om het bezit van den zweetdoek, waarop het
hoofd des Heeren in het graf had gelegen, en de daarvan
gegeven voorstelling is karakteristiek genoeg om ze hier, een
weinig verkort, weer te geven.
Een Jood, die eenig geloof bezat, had den zweetdoek
dadelijk na de Opstanding uit het graf des Heeren weggenomen en hem langen tijd verborgen gehouden. Toen hij
echter zijn einde voelde naderen, ontdekte hij het geheim
aan zijn twee zonen en zeide tot hen : » Kiest, mijn kinderen:
aan een van u wil ik al mijn rijkdom geven, aan den ander
niets dan den geheiligden zweetdoek des Heeren." Zij kozen.
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Maar de een, die al de rijkdommen van zijn vader vroeg en
verkreeg, en daarvoor den zweetdoek des Heeren verkocht,
verloor, tengevolge van verschillende rampen, alles wat hij
had. De andere zoon daarentegen, die den zweetdoek koos,
werd van het oogenblik af, dat hij dien uit de handen van
zijn stervenden vader ontving, door den goddelijken zegen
steeds rijker aan aardsche goederen, zonder evenwel de
hemelsche te verliezen. En de nakomelingen van dezen
driewerf gelukkigen man brachten tot het vijfde geslacht
trouw den goddelijken zweetdoek als erfenis op hun kinderen
over. Maar na dit vijfde geslacht, toen de geloovige familie
in de rechte lijn was uitgestorven, kwam de geheiligde zweetdoek in de handen van eenige ongeloovige Joden, die, hoezeer
een dergelijk geschenk onwaardig, het toch hoog vereerden en
daarom door de goddelijke barmhartigheid met zeer groote
rijkdommen werden begunstigd. Intusschen begonnen de geloovige Joden, met het bestaan van dezen zweetdoek bekend,
dat heilig gedenkstuk aan de ongeloovigen te betwisten.
Toen dit geschil Jeruzalem in twee partijen verdeelde, zeide
de tot rechter gekozen koning der Sarracenen, Navias
(Moawia), tot de ongeloovige bezitters van den zweetdoek:
» Geeft mij dezen doek, dien gij in uw bezit hebt." Zij gehoorzaamden, en de koning, den doek met eerbied aannemende, liet ten aanschouwe van al het volk op het plein
een houtmijt opstapelen en in brand steken. Daarop toetredende sprak hij tot de strijdende partijen deze woorden:
» Moge nu Christus, de Verlosser der wereld, door de vuurproef uitwijzen, aan wie van u Hij dit heilig gedenkstuk
wenscht toe te vertrouwen." Zoo sprekende wierp hij den
zweetdoek des Heeren in de vlammen. Maar het vuur kon
hem niet bereiken, als een vogel verhief hij zich omhoog.
Na eenigen tijd rondgefladderd te hebben, daalde hij langzaam neer op de binnenste groep van Christenen, die aldoor
de rechtvaardigheid van Christus hadden ingeroepen. Dezen
hieven daarop de handen ten hemel, dankten op de knieën
God, en voerden, lofzingende, den zweetdoek in het allerheiligste der kerk.
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Broeder Arculfus, zoo schrijft Adamnanus, zag met eigen
oogen dezen zweetdoek, ongeveer acht voeten lang, zag ook
eens hoe die doek zich vanzelf ophief van zijn rustplaats, en
mocht hem kussen, evenals de menigte geloovigen, die toegestroomd waren om hem te vereeren.
VIII.
Toen, in de zevende en achtste eeuw, de Romeinsche beschaving onder de volken van het Europeesche vasteland
bijna in vergetelheid zonk, stond zij onder de Angelsaksen,
erfgenamen bovendien van het Iersch-Keltische ras, weer op.
En ze bleef niet tot het eilandenrijk beperkt. Wat men daar
van het vasteland had ontvangen werd eerlijk vergolden door
den arbeid van Columbanus, Bonifatius, Alcuinus en zoovele
anderen, die, reislust met hoogen zin verbindend, voorloopers
waren van de stichters van een Britsche wereldheerschappij.
Aan den algemeenen gang der beschaving beantwoordt ook
wat ons aangaande pelgrimstochten naar het Oosten wordt
bericht. De reis van den Frankischen bisschop Arculfus is,
zooals wij hebben gezien, door een Schot beschreven, en zijn
verhaal is door zijn landgenooten nog lang met aandacht
gelezen. Velen uit het eilandenrijk ondernemen, in de zevende
en achtste eeuw, een bedevaart naar Rome, tegelijk een
studiereis, om er boeken en andere kostbaarheden te verzamelen. Onder hen zijn er vorsten, onder hen is ook, in
Ego, Aldhelm, de eerste Latijnsche dichter van zijn volk.
Uit de beschrijving van Arculfus reis en oudere geschriften
maakt, omstreeks 720, Beda de Eerwaardige een uittreksel,
waarin hij de heilige plaatsen behandelt. En Beda is de
groote Leeraar van zijn tijd, die de landjonkers van zijn
omgeving uit luiheid, zingenot of vechtlust oproept tot een
leven van studie, gebed en zendingswerk.
De literatuur der Angelsaksen in de achtste eeuw vertoont
overal de sporen van den trek naar het Oosten. Evenals in
de vijfde eeuw op het vasteland staat zij nu hier in het teeken
van het kruis. In den droom verschijnt aan een dichter dit
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heilige hout. Hij ziet het met bloed bedekt, zooals zijn
Heiland eraan hing, hij ziet het ook met goud en edelgesteenten, geschenken van vrome pelgrims, beladen. Dan
verhaalt het kruis zelf zijn geschiedenis, hoe het geveld en
besneden werd, hoe God het beklom en heel de schepping
weende, toen haar koning stierf, hoe het langen tijd verborgen
is geweest, maar door vrienden van Christus gevonden nu
overal wordt vereerd. De dichter ook verkondige de glorie
van den kruisboom aan de menschen. Want van alle zonde
en van de verschrikkingen van het laatste oordeel redt alleen
dat heilige hout. Wie dit, het beste van alle teekens, in zijn
borst draagt, heeft vrede en geluk. Het kruis aanbiddend
verwacht daarom de dichter getroost zijn einde.
In denzelfden tijd dat Beda over de heilige plaatsen schrijft,
gaat een gezelschap van zijn landslieden op reis daarheen.
De hoofdpersoon is de heilige Willibald, die met zijn vader,
zijn broeder Wunnibald en anderen vaderland en vrienden
verlaat. Hun tocht is de eerste uit Engeland, waarvan ons
een historisch bericht is bewaard, en wel in het leven van
den heilige, door een met hem verwante non beschreven.
Zij heeft dit gedaan in monnikenlatijn, met veel omhaal en
overdrijving. Alleen het eigenlijke reisverhaal is zakelijker,
korter van uitdrukking en juister dan 't overige. Misschien
dat de schrijfster zich hier meer aan de traditie heeft gehouden of dat er de aanteekeningen van den reiziger zelf
aan 't woord zijn.
Willibald, zoo verhaalt zij dan, is in 700, uit een edel en
rijk geslacht, geboren. Nog geen drie jaar oud wordt hij
door zijn ouders, om hem in een zware ziekte te behouden,
voor een op hun landgoed staand kruisbeeld gedragen en
daar aan het geestelijk leven gewijd. Daarom staan zij hem
reeds op vijf-jarigen leeftijd ter opvoeding aan het klooster
Waldheim af. In dit klooster heerscht de geest, die in reizen
een deel van de askese vindt. Zucht naar den hemel, naar
het oneindige, uit er zich in afkeer van eigen kleine omgeving, in onbeteugelde reislust. Op Gods bevel met Abraham
uit vaderland en maagschap te gaan, naar het voorschrift
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van Christus zelf vader en moeder en alle aardsch bezit te
verlaten, wordt er als de ware wereldverachting geleerd.
Een wereldverachting, die hoe ernstig ook gemeend, tot gevolg heeft dat men veel van de wereld kan zien 1
Als Willibald twintig jaar oud is, staat het al vast dat hij
op reis zal gaan, in de eerste plaats naar Rome. Zoo vol
geestdrift is hij voor zijn plan, dat hij behalve zijn broeder
ook zijn vader, die eerst weigert vrouw en jonge kinderen
aan hun lot over te laten, weet te bewegen om met hem te
gaan. Door Frankrijk trekken zij naar Italië, waar de vader
sterft. Maar Willibald, ofschoon door koortsen bezocht, moet
verder. Van Rome reist hij, met zeven gezellen, over Napels,
door Calabrië, Sicilië, Klein-Azië, over Cyprus naar Emessa
(Hims). Hier zijn ze op Sarraceensch gebied. Als onbekenden
worden ze eerst aangehouden, maar dan op voorspraak van
een Spaansch koopman, die weet te vertellen van hun vèrverwijderd eiland, waarachter niets dan water ligt, door den
koning weer vrijgelaten. Zelfs de gewone reisbelasting der
pelgrims wordt hun geschonken.
Gedurende de jaren 723 tot 726 reizen ze heen en weer
van Emessa naar Damaskus en Jeruzalem en de andere heilige
plaatsen. Hongersnood en allerlei ziekten heerschen in dezen
tijd in het land, maar onze pelgrims zijn onvermoeid. Viermaal bezoeken zij de heilige stad, eens brengen zij er den
geheelen winter door. Vandaar doen zij uitstapjes naar
Bethlehem en naar de Jordaan, waarin Willibald een - bad
neemt. De heilige heeft met ziekten te worstelen, maar hij
vindt in de kerken van Jeruzalem genezing op het gebed.
Zoo volgt het geluk onze pelgrims overal. Eens op een
tocht van Jeruzalem uit door een olijvenwoud komt hun,
vreeselijk brullend, een leeuw tegemoet, maar deze, de vrome
mannen verschoonend, verscheurt liever eenige menschen, die
daar juist in hun nabijheid bezig zijn olijven te lezen.
Van de »heidensche" Sarracenen hebben de pelgrims niets
te lijden. Alleen voor het verlaten van hun land, te Tyrus,
heeft de heilige Willibald nog een oogenblik van angst te
doorstaan. Hij heeft namelijk wat balsem gekocht en die in
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een kalebas verborgen, om zoo de douanebeambten te verschalken. De list gelukt tot groote voldoening van den heiligen man. Zijn schat ontsnapt aan de oogen der ambtenaren
en hij ontkomt aan het door hem gevreesde »martelaarschap."
Over Konstantinopel keeren de pelgrims naar Italië terug.
Na negen jaar op reis te zijn geweest leeft nu de heilige
Willibald tien jaar, rustig God dienend en studeerend, in het
beroemde Benedictijner klooster van Montecasino. Daarop
wordt hij dan door paus Gregorius III naar Duitschland gezonden, om er Bonifatius, met wien hij verwant is, bij diens
zendingswerk te helpen. Zijn broeder Wunnibald werkt daar
ook reeds en spoedig wordt hij er tot eerste bisschop van
Eichstâdt in Beieren gewijd.
Eichstadt is nog een woeste onbewoonde plaats. Het eerste
wat de heilige te doen heeft, is een klooster te stichten,
waarvan de monniken het land in kultuur kunnen brengen.
Zijn leven van studie en gebed en veel zwervens eindigt hij
dus, evenals vele andere monniken, met den aanleg van een
kolonie. Zoo zijn de Iersch-Keltische en Angelsaksische
zendelingen de Robinsons van hun tijd.
Ix.
Van beteekenis ook voor het verkeer van het Westen met
het Oosten, is het optreden van Karel den Groote. In de
civitas dei van Augustinus vindt deze het ideaal, dat hij in
een hersteld Romeinsch keizerrijk hoopt te verwerkelijken.
Reeds voor zijn kroning treedt hij op als Beschermer van
het katholiek geloof. Aan koning Offa van Mercia belooft
hij voor de veiligheid van Angelsaksische pelgrims naar Rome
te zullen zorgen. In 799 zendt de patriarch van Jeruzalem
hem relikwiën. Een jaar later ontvangt hij den sleutel en het
vaandel van Jeruzalem en de sleutels van het heilige Graf,
natuurlijk niet als wereldlijk souverein, maar als Beschermer
en Weldoener van de heilige plaatsen. In hetzelfde jaar
wordt hij te Rome als keizer gekroond, en het GermaanschFrankisch-Italiaansche wereldrijk heeft daarmee zijn christelijke
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wijding ontvangen. Zooals Petrus de sleutels van den hemel,
zoo draagt Karel -- volgens de uitdrukking van Theodulf,
een van zijn hofpoëeten de sleutels van de kerk op aarde.
Met den machtigen sultan van Bagdad, Haroen ar-Rasjied,
staat Karel al sedert 797, door het wisselen van gezanten
en geschenken, in vriendschappelijke betrekking. Beiden toch
hebben dezelfde vijanden : de Grieken en de Mooren in
Spanje. Dit gemeenschappelijk belang maakt den toegang
tot het Oosten voor 's keizers politiek en de tochten der
pelgrims gemakkelijk. De keizer zendt aan den patriarch van
Jeruzalem groote aalmoezen, om daarmee vervallen christelijke
kerken te herstellen en een hospitaal voor pelgrims uit zijn
landen te bouwen. Het behoeft ons dus niet te verwonderen,
dat de latere sage hierin een aanleiding vond om den grooten
Karel met zijn helden een tocht naar Palestina te laten doen.
Nog voor de kruistochten is die sage in een Fransch gedicht
behandeld, zeer onhistorisch, maar karakteristiek voor de
stemming die in de tweede helft van de elfde eeuw heerschte.
In Jeruzalem aangekomen treedt Karel met zijn twaalf pairs
de kerk binnen, waar Christus en de apostelen de mis hebben
gezongen. Hun stoelen staan er nog en, wat niemand voor
of na hem heeft durven doen, Karel neemt er plaats in het
midden, aan beide zijden de pairs. Een Jood die juist binnenkomt, meent daar God (Jezus) en de twaalf apostelen te zien
zitten en haast zich dit den patriarch mede te deelen. Als
deze dan ook in de kerk verschenen is, belooft hij den keizer
kostbare relekwiën en vraagt in ruil daarvoor hulp tegen de
heidensche Sarracenen, die het Christendom bedreigen. De
keizer stemt hierin toe en trekt later, om zijn belofte te
volbrengen, tegen de Sarracenen in Spanje ten strijde, waarbij
Roland en de dapperen vallen.
Spoedig na Karels dood verzwakte en verbrokkelde het
nieuwe Romeinsche rijk en namen macht en invloed van
het Pausdom weer toe. Maar de naam der Franken bleef
voortaan verbonden aan alle ondernemingen die het Oosten
golden. De eerste, dien wij nu op reis naar Jeruzalem ontmoeten, is een Frank, de monnik Bernard, vermoedelijk uit
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de Champagne afkomstig. Omstreeks 870 gaat hij op reis,
en twee andere monniken sluiten zich bij hem aan, een
Spanjaard, een uit Benevent. Van hun tocht heeft Bernard
zelf een kort maar niet onbelangrijk verhaal geschreven.
In Rome ontvangen de pelgrims van paus Nicolaus den
zegen en verlof om te reizen. Te Bari, de eerste Moslimsche
stad die ze bereiken, moeten zij een pas nemen, die hun
reisroute en signalement bevat. Van Tarent uit varen ze dan
in dertig dagen naar Alexandrië. Een treurige overtocht, in
gezelschap van gevangen Christenen, die daarheen worden
gevoerd, zeker om er als slaven aan ongeloovigen te worden
verkocht 1 En ook de pelgrims komen niet ongehinderd binnen.
Te Alexandrië, evenals later te Kairo, dwingt men hen tegen
goede betaling een nieuwen pas te nemen. Met uitzondering
van zulke afpersingen en plagerijen, die de ambtenaren zich
veroorloven, bestaat de oude vrijheid voor Christenen, inboorlingen zoowel als vreemdelingen, nog en de veiligheid
op de wegen van het chaliefenrijk wekt de bewondering van
onze pelgrims. In Egypte en het Heilige Land, zoo schrijft
Bernard, bestaat er tusschen christenen en heidenen zulk een
vreedzaam en eerlijk samenleven, dat, als op reis mijn kameel
of ezel die mijn kleine have draagt, eens stierf, ik gerust
alles zonder oppasser zou kunnen achterlaten, om in de
naaste stad een ander lastdier te halen : niemand zou intusschen het mijne aanraken. De pelgrim had in christenlanden
wel wat anders gezien. Hier en daar heerschte anarchie en
werden zelfs zij die ter bedevaart gingen, niet alleen door
gemeene struikroovers maar ook door edele baanderheeren
beroofd.
Bernard is een eerlijk man die de waarheid wil zeggen.
Hij beklaagt zich over de behandeling der Moslimsche ambtenaren te Alexandrië, maar hij vertelt ook dat de Venetianen
daar het lichaam van den heiligen Marcus, patroon van hun
opkomende grootheid, hebben gestolen.
Van Kairo gaat de tocht naar Jeruzalem, waar onze pelgrims
hun intrek nemen in het hospitaal van Karel den Groote.
Voor dit gebouw, mee ten voordeele daarvan, wordt een markt

49

NAAR JERUZALEM.

gehouden, er aan verbonden is een kerk met bibliotheek, door
den keizer rijk begiftigd met grondbezit in het dal van Josafat.
In dit doodendal moeten toen nog minstens twaalf hoeven
met tuin, bouwland en wijngaarden zijn geweest. Wij vernemen dit zoo in 't voorbijgaan.
Zoo wordt ook de moskee van Omar slechts even genoemd,
omdat Salomo's tempel daar ter plaatse heeft gestaan. Voor
't overige echter hebben . onze heilige monniken alleen oog
voor de vele kerken en gewijde plaatsen, in en buiten Jeruzalem, die zij ijverig bezoeken. In een kerk in het dal van
Josafat zien zij de vier ronde tafels staan, waaraan de Heer
met zijn apostelen zat, toen hij met hen het avondmaal hield.
En hoewel nu in den hemel, de Heer heeft zijn kerk in
Jeruzalem nog niet verlaten. Hij doet er wonderen. Jaarlijks
toch, Bernard is de eerste die 't verhaalt, op Zaterdag voor
Paschen, vroeg als het Kyrie eleison wordt gezongen in de
kerk van het heilige Graf, daalt er een engel neer om de
lampen aan te steken met heilig vuur. En het wordt dan
den bisschoppen en geloovigen vergund daaraan hunne lichten
te ontsteken.. .
Maar onze pelgrims vinden ook, westelijk van Jeruzalem,
de kerk van de heilige Mamilla, waarin vele martelaren rusten,
die door de Sarracenen zijn gedood...
X.
In de negende en tiende eeuw stond het christelijk Westen
in macht en beschaving bij de Grieken, maar vooral bij de
moslimsche volken, ten achter. Konstantinopel, Bagdad en
Cordoba schitterden als wereldsteden. Daar werden schatten
van oude kunst of wetenschap bewaard en in nieuwe vormen
gegoten. Maar 't Westen, in zichzelf verdeeld, kon zich slechts
met moeite staande houden tegen de aanvallen van Sarracenen,
Hongaren en Noormannen. Zoo van alle kanten bedreigd'
scheen het Latijnsche Christendom zijn aanspraak op wereldheerschappij te moeten opgeven.
Droef was dan ook op vele plaatsen de stemming, vele
4
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waren de klachten, die er, vooral in de tiende eeuw, uit de
christenlanden werden gehoord. De tegenwoordig nog wijdverbreide voorstelling, dat in het jaar i000 algemeen het
einde der wereld werd verwacht, schijnt in de overlevering
geen voldoenden grond te hebben. Te allen tijde werden
en worden nog dergelijke toekomstgedachten verkondigd en
geloofd. Maar dat vooral in den loop der tiende eeuw het
slot van een duizendjarig tijdperk dikwijls met den ernst van
het oogenblik in verband werd gebracht, is met zekerheid
aan te nemen. Als voorbeeld moge dienen een Engelsche
leerrede, in handschrift van 971 bewaard, die bovendien
rechtstreeks op ons onderwerp betrekking heeft.
't Is een rede op Hemelvaartsdag. Wij leven, zegt de
prediker, in het laatste tijdperk van de wereld en haar einde
is nabij. Aan het begin van deze aera is, zooals wij heden
herdenken, de Heer van den Olijfberg ten hemel gevaren,
en spoedig zal hij daar weder verschijnen ten gericht. Hoe
lang dat nog zal duren, weet God alleen, want zijn tijden
van duizend jaar zijn niet alle even lang. Maar de teekenen
zeggen ons, dat die tijd nadert. Eerst moet nog de Antichrist verschijnen, en dan is het einde daar. Christus daalt
neer op den Olijf berg, die nu al gereed is om hem te ontvangen. Van menschen, die daar geweest zijn, vernemen
wij, hoezeer de plaats der Hemelvaart in eere is. Een prachtige
kerk is daar gebouwd met een opening in het dak, opdat
er de pelgrims altijd den hemel mogen zien. Aan regen en
wind is, door een wonder des hemels, die open ruimte nooit
blootgesteld. Maar het grootste wonder is nog dit, dat de
voetstappen des Heeren daar altijd zijn blijven staan, hoewel
duizenden pelgrims iets van de heilige wonderdoende aarde
hebben weggenomen. Op die plaats nu zal onze Heiland
wederkomen om te oordeelen. Bekeert u daarom. En al
kunt ge niet, als zoovele anderen, een pelgrimstocht naar die
heilige plaatsen ondernemen, gij kunt ook hier bidden in uw
huis en goede werken doen in uw land.
Wat onze prediker van - de kerk op den Olijfberg zegt,
schijnt aan de beschrijving van Arculfus te zijn ontleend. Het
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werk van Adamnanus wordt dus nog in zijn vaderland gelezen, en dat de gemeente belang stelt in het onderwerp, is
zeker. Wie ook geen reis naar de heilige plaatsen over zee
kan doen, hij mag toch hopen spoedig daar te zullen staan
in het gericht, aan Christus' rechterhand.
Doch eerst moest, zooals we hebben gehoord, de Antichrist komen. Wat kerkvaders en latere schrijvers over dien
Antichrist hadden geleerd, werd, kort na het midden van de
tiende eeuw, saamgevat en bijgewerkt in een geschrift, dat
veel gelezen is en grooten invloed heeft uitgeoefend. De
schrijver daarvan was een geestelijke uit Frankrijk, Adso van
Montier-en-Der of Adso van Toul genoemd, ook daarom voor
ons belangrijk, dat hij eindelijk nog (992) als pelgrim naar
Jeruzalem op de zeereis naar Egypte stierf.
De Antichrist zal, volgens Adso, van Joodsche afkomst
zijn en, van de ontvangenis af, tweelingbroeder van den duivel.
In Babel wordt hij geboren, zooals Jezus in Bethlehem. Te
Jeruzalem gekomen vervolgt hij de Christenen, herstelt den
Joodschen tempel, ontwijdt de heilige plaatsen en bekeert
alle volken. En wanneer zal dit geschieden ? Niet, zoolang
de Franken hun koningen hebben. Maar de tijd nadert, dat
hun laatste en grootste koning, die het geheele Romeinsche
gebied onder zijn bewind vereenigt, aan 't einde van zijn wijs
bestuur náar Jeruzalem zal gaan, om daar kroon en scepter
op den Olijfberg neder te leggen. Dat is het einde van het
Romeinsch, tevens van het Christelijk wereldrijk, en daarop
volgt de openbaring van den Antichrist.
Adso en de Engelsche prediker hebben uitgesproken wat
hun eeuw gevoelde. Haar apokalyptische stemming beantwoordde aan de werkelijke verhoudingen. Ze berustte in het
heden, vreesde voor de toekomst. Een geestdrift, als er
noodig is om ter kruistocht te varen, moet men bij de tiende
eeuw nog niet zoeken.
Er gingen, zooals vroeger, pelgrims naar Jeruzalem, om
er te bidden of relikwiën te zoeken, sommigen ook, onder
hen misschien de genoemde Adso, om stof voor hun levensbeschrijving van heiligen te verzamelen. De vereering van
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relekwiën en heiligen was groot in dien tijd. Verder trokken
er, in die donkere dagen, vele grijsaards en zwakken naar
het Heilige Land, om daar te sterven en den morgen der
opstanding te verwachten. En naast hen een treurig gezelschap van boetelingen, door zelf kwelling of gewetenswroeging,
door kerkelijke bepaling of ook uit politieke berekening buiten
de grenzen van hun vaderland gedreven.
Beschrijvingen van het Heilige Land uit dien tijd zijn bijna
alle arabisch. Zij bepalen zich meest tot den natuurlijken
en politieken toestand en vallen buiten onze beschouwing.
Een slechts wil ik noemen, die van Moekaddasi.
Kort voor het midden der tiende eeuw werd Moekaddasi
te Jeruzalem geboren uit een familie van bouwmeesters en
ingenieurs, en in 't jaar 985/6 gaf hij een beschrijving van
de Moslimsche landen, daaronder Syrië en Palestina. Om
den man te karakterieseeren is een anecdote uit zijn eigen
leven voldoende, die hij na een lange beschrijving van
Damaskus, dat paradijs der aarde, mededeelt. Op zekeren
dag, schrijft hij, zeide ik tot mijn oom : Oom, Walied heeft
niet goed gehandeld, toen hij het goed van de Moslims voor
de hoofdmoskee van Damaskus heeft uitgegeven. Had hij
wegen, waterwerken en vestingen daarvoor gemaakt, het zou
beter en verdienstelijker zijn geweest. Maar mijn oom antwoordde : Let wel, mijn zoon, hij is daarbij door God op
wonderbare wijs geholpen. Want hij zag dat Syrië het land
der Christenen was en dat zij mooie kerken daarin hadden,
bewonderenswaardig versierd en wijd beroemd, daarom ondernam hij het voor de Moslims een moskee te bouwen, een
wereldwonder, om hun oogen van die kerken af te houden.
Wat Moekaddasi van zijn geboorteplaats zegt is allerbelangrijkst, voor de kennis daarvan veel meer waard dan de
opmerkingen van alle pelgrims te zamen. Slechts een kort
uittreksel daarvan past in deze schets.
Jeruzalem, zegt Moekaddasi, heeft een gematigd klimaat,
zelden valt er sneeuw, en men heeft daarom de stad een
paradijs genoemd. In haar nabijheid vindt ge bergen, hoogen laagvlakten, zoodat er nooit gebrek is aan allerlei ver-
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schillende vruchten, daaronder de heerlijkste druiven. Ze
bezit huizen van steen, een prachtige moskee en vele heilige
plaatsen, zelfs de plaats der opstanding, waarheen Mekka en
Medina eenmaal moeten komen. Geen dag is de stad zonder
bezoek, alle volken stroomen er heen. Want zoowel de
vrome als de man van de wereld vindt er wat hij zoekt.
Er zijn echter groote gebreken : vuile badplaatsen, weinig
geleerden en veel Christenen, die, in den omgang met anderen,
onbeleefd zijn. De belastingen zijn zwaar en de welstand
niet groot. De rechtsgeleerde zit verlaten, de taalkenner
wordt niet bezocht, geen geleerde conferenties worden er
gehouden en hooger onderwijs wordt er niet gegeven. Christenen en Joden hebben de meerderheid. De Christenen, zijn
ook meer ontwikkeld dan de Moslims, zoodat het meestal
Christenen zijn, die, in Palestina en Egypte, het ambt van
secretaris vervullen. Naar de christelijke feesten richten zich
de Moslims in Jeruzalem, daarnaar verdeelen zij zelfs het
jaar. De Moslims hier hebben de beschaving van een provinciestad in een uithoek van het rijk. Toen ik eens met
den eersten rechter in Bagdad was, schaamde ik mij over
zijn taalfouten.
Uit de beschrijving van Mo ekaddasi weten we nu ten
minste dit, dat het Moslimsch gebied een kwetsbare plek
heeft. Spoedig zou de tijd komen, dat men in plaats van
kostbare moskeën algemeen behoefte gevoelde aan wegen en
vestingwerken.
XI.
Sedert 969 was Jeruzalem in handen van de Fatimieden
van Egypte. Het chaliefaat van Bagdad in kleine staten
uiteengevallen, had zijn wereldlijke macht verloren. In de
elfde eeuw moesten ook in Spanje en de Middellandsche Zee
de Moslims zich terugtrekken voor het zwaard van Christenridders. En dit was niet het eenige voordeel voor de Westersche Christenheid. Van meer beteekenis was het dat
Skandinaviërs en Hongaren werden bekeerd. De tochten der
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Noormannen kregen nu een ander, heiliger doel. Langs oude
handelswegen gingen ze naar Konstantinopel, 't Oostelijk
Rome, waar hun landslieden den keizer als soldaten dienden,
en vandaar verder naar Jeruzalem. Vol geestdrift trokken de
zonen van het Noorden naar het land van de zon, 't moederland van hun kultuur en van hun geloof. En zij werden
gevolgd door de eerstelingen van die Russische scharen, die
tot in onzen tijd het Heilige Land overstroomen.
Evenzoo lag nu de weg naar Konstantinopel voor de
Westersche volken open, over land door het gekerstend
Hongarije. 't Was dezelfde weg, dien, in de laatste dagen
van het Romeinsche rijk, de ongenoemde uit Bordeaux en
de heilige Hieronymus gingen en die door de sage aan de
latere Kruisvaarders als weg van Karel den Groote bekend
is. Gemakkelijker dan over zee konden nu groote scharen
van pelgrims de heilige plaatsen bereiken. Honderden en
duizenden trokken er heen en verhaalden van de wonderen
van het Oosten.
De welvaart van West-Europa in de elfde eeuw uitte zich
in het bouwen van kerken en kathedralen. Dit was een even
verdienstelijk werk als het doen van een bedevaart. Soms
werd er gebouwd naar het voorbeeld van de kerken in het
Oosten, vooral die van het Heilige Graf. Om daarvan de
maat te nemen trok een Duitsch abt omstreeks 1032 naar
Jeruzalem. Anderen gingen om de noodige relikwiën te halen
of om voorwerpen van kerkelijk gebruik op de heilige plaatsen
te wijden. Zoo moet een boeteling uit Bamberg, op last van
keizer Hendrik II, een gouden avondmaalsbeker driemaal in
den Jordaan gedoopt hebben.
Door het jonge Europa, nog onder de voogdij van den
paus, verbreidden zich ideeën van wereldvrede en wereldheerschappij. Naast asketische stemming kwam de zucht tot
avonturen op. Om in het vaderland den Godsvrede te kunnen
bewaren moest het zwaard naar buiten, tegen de vijanden
van het Christendom, worden gekeerd. Dat was de politiek
van de kerkvorsten. Ook overbevolking schijnt hier en daar
zoowel aan arme zwervers als ondernemende geesten den weg
-
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naar het Oosten te hebben gewezen. In scharen van 700
(± 1050), van 3000 (1054), van 7000 of meer zelfs (io65)
togen zij er heen. Er waren velen onder, wier naam een
goeden klank heeft : bisschoppen en abten, vorsten, hertogen
en graven uit alle landen van Europa, meest uit Frankrijk,
nu voor 't eerst ook uit de Nederlanden. Sommigen reisden
met groot gevolg en werden door den Griekschen keizer of
door den patriarch van Jeruzalem vriendelijk en met eerbewijzen ontvangen, zeker niet zonder eenige achterdocht van
de zijde der Moslims. Dezen hadden geen ongelijk, wanneer
zij die bezoekers als spionnen of vijanden beschouwden. De
pelgrims van de elfde eeuw waren de voorloopers van de
kruistochten. Niemand van al die duizenden heeft ons, voor
zoover het bekend is, een eigenaardig reisverhaal geschreven.
De geest van de menigte was over allen gekomen.
Maar tot een uitbarsting kwam het, v66r 1 095, niet. Daarvoor was de eenheid van Europa nog niet zeker, de oppermacht van den paus niet onbetwist genoeg, daarvoor was ook
de asketische strooming te sterk. In den regel bleef het
karakter van de vroegere pelgrimstochten bewaard. Duidelijk
is dit zelfs in het gedicht, waarin de tocht van Karel den
Groote wordt behandeld. Het laat den keizer naar Spanje
gaan, en niet naar 't Heilige Land, om de Sarracenen te
bevechten.
Zonder wapens gaan de meeste pelgrims op reis, en van
Jericho nemen zij palmtakken mede naar hun vaderland. Met
tranen verlaten zij hun huis en bezoeken ze de heilige plaatsen.
Door engelen worden ze hiertoe aangespoord en in ziekte en
nood zien ze allerlei visioenen. Zij zingen, bidden, prediken
en laten zich met steenen werpen door de Sarracenen.
Sommigen zoeken opzettelijk den marteldood. Geld voor de
reis is niet altijd noodig, omdat de heilige van het wonder
leeft. Udalricus van Regensburg stelt zich op de reis met
éen paard en een bediende tevreden, en bidt eiken morgen
den geheelen psalter, voordat hij zijn paard bestijgt. De
groote tocht van io65 wordt ondernomen, omdat duizenden
bevreesd zijn voor het verwachte einde van de wereld. En
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Ezzo, de dichter van het gezelschap, bezingt wel de wonderen
van Christus, maar niet de heldendaden van zijn ridderlijke
strijders.
Eerst de nood waarin, na de verovering van het Heilige
Land door de Turcomannen, het Byzantijnsche rijk kwam,
werd ' de aanleiding tot een kruistocht. De keizer vroeg den
paus om hulp. Dat was het begin van een worsteling van
twee eeuwen, episode uit den doorgaanden strijd tusschen
Oosten en Westen, die met een nederlaag maar toch niet
zonder geestelijk voordeel voor het Christendom eindigde.
En vooraan in dien vromen en ridderlijken kamp stond het
volk, dat ook voor en na dien tijd in dienst van de idee der
wereldgeschiedenis de wapens nam, het edele volk der Franken.
Zij waren de eersten en de laatsten van het oogenblik dat,
op de synode te Clermont, de rede van paus Urbanus werd
beantwoord niet het Deus le valt! Deus le volt! tot den
schoonen zang waarvan het begin als een geestelijke Marseillaise klonk :
Vos ki ameis de vraie amor,
esveilliez vos, ne dormeis pais;
1'aluëte nos trait lou jor
et si nos dist an ses refrais
ke venus est li jors de pais,
ke deus par sa tres grant dousor
promet a ceuz ki por s'amor
panront la creus et por lor fais
sofferont poinne nuit et jor,
dont vairait ii ses amans vrais.

TUSSCHEN TWEE WERELDEN
DOOR

ALBERT VERWEY.

I.
Uit welk gezelschap ben ik jongst gevloden
Van groote dooden die met zwaar gebaar
En helle stemmen uit hun doodenjaar
Elk in zijn droom mij noodden en geboden?
Nu komen om mij minder groote goden,
Maar menschen werklijk levend, waar en klaar,
Die om mij zingend mij en de een den áer
Naar nieuw-verlichte horizonnen nooden.
Ben ik dan een van hen ? Heb ik voor 't eerst
Mij uit mijn ban en menschen vriend gevonden?
Ik lach hun aan en zij wier heusche monden
Mij voorgaan moedigen mij aan om 't zeerst.
0 dichters, zingt ; want over de aard ontloken
Zijt gij de lente op 't laatst opengebroken.
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II.
De kool is grijs die doorgegloeid zal branden
Nog eens om dan met de aard verzaamd te worden;
De wijnstokblaren kregen voor ze dorden
Nog eens een rood of ze in zich vlammen banden;
De wolken gloeiden aan hun vaalste randen
Nog eens voordat om hen de donkers morden
Waarin de nachteheemlen 't lijknaam sjorden
Des Als dat duister drijft langs andre stranden.
Zoo zijt ook gij, mijn jeugd, eens voor uw sterven,
Dit jaar, ontlaaid nog, en ik groet met beven
Dien gloor waar 'k nu aan weet hoe 'k u zal derven.
0 moog' met aard en nevel, loof en wolken,
Met zon en Al, mijn jeugd, ge opnieuw gaan leven
Mij, andren man, met mij voor andre volken.
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III.
De knaap die eenmaal bloem werd voor zijn sterven
Omdat hij in zich spieglend alles vond,
Narcissus \% ien de vlugge voeten bond
Een god en liet als bloem hem 't spieglen erven
Aan beek, uit wraak omdat hij wreed liet derven
Echo de liefde van zijn schoonen mond,
Hij die uit liefde tot zichzelven schond
Schoonheid die leeft door schoonheid te verwerven : —
Hij werd symbool des dichters die de bonte
Wereld ziet spieglen in zijn kalmen geest
En roerloos blijft bij 't weefwerk in de ronte.
Is 't geest, is 't wereld ? -- wie bemint hij 't meest ?
Maar o wie zal de stille liefde spreken
Die naar elk ding die minnaar uit voelt breken.
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IV.
De dag zag blank toen ik in mijn gedachten
Inging en zag waarvoor ik was geboren:
Mijn jeugd en 't leven waren àl verloren
Waarin ik schreide en zong dagen en nachten.
Doodstil was 't, en te droomenloos doorwachtten
Mijn oogen de uur alsof ik op wou hooren
Naar 't groeiensmurmlen van het nieuwe koren
Dat als een gulden oogst mijn geest zou drachten.
Toen zag ik 't veld : toen zag ik zaadbre spruiten
Herkenbaar voor wie 't voedend goud ooit minde.
Ik wist wel dat een volk zijn dank zou uiten.
Ga nu, mijn knaap. Zeg dat die zon-verblinde
Die op één berg zijn bloem in zon zag sluiten
Akkerde en zaaide in 't dal, waar elk hem vinde.
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V.
Zit een in 't donker van zijn droom gedoken
En glimlacht om zijn blijde onvindbaarheid?
Zie hoe er 't wordingswonder openleit:
De droom van -nu uit vroegren droom ontloken.
Elk ding, zoodra is 't aan den dag ontstoken,
Of 't is zichzelf en een in wordbaarheid.
Een pooze en 't sterft : maar neen, 't is voorbereid
't Nieuwe in een reeks die nooit wordt afgebroken.
Jezus, het Kind, dat in den Tempel zat,
En kinderwijsheid grijzen leeraars leerde
Wie wist dat hij een droom verwerklijkt had ?
Wat braver Jood dan die daar innekeerde 1 Maar dat Hij daar was dien ze als Heiland eerde
Werd door Haarzelf, Maria, niet bevat.

6r
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VI.
Wiens stem jeugd-hel den zang van de' Enkling zong
En schiep Zelfs beeld, vergraagd op 't schoon verbazen
(Heil hun die hoopvol schal en loven lazen,
Wier vriendschap vreugdvol zich rondom hem drong)

Die eindlijk juichte in godgewijd verdwazen:
Ik-zelf ben god en dreun van tong en gong
Hoort mij wien 't leven door de blanke vazen
Van 't lichaam gloeide en die 't ook daar bedwong
Zijn toorn kreet onmacht-zwaar ; hij kreunde:
Wee mij 1
't Leven is groot en klein dit zijn van mij Hij toen hij machtloos in zichzelven leunde
Zag 't levensvele en 't joeg zijn blik voorbij.
Voorbij
en één met al wat leefde, steunde
Hij 't hoofd in de open hand en schreide hij.
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VII.
Niet een in 't laatste en heldre beeld verloren
Dat om ons daagde : een blijde en bloeiende aard
Waarop de maaiers van het gouden koren
De zaaiers zijn waarvoor 't wordt opgegaard,

Niet een terwijl hij liedren waant te hooren
Wier zang waar sikkels klinken 't land in vaart,
Of zegt zichzelf dat in die nieuwgeboren
Schoonheid min droevig schoon zich openbaart.

Min droevig schoon dan toen ge in u besloten
Door 't onrecht van een wereld droomend schreedt,
En lach en traan die u bij beurte ontvloten
In liedren tot elks vreugd herklinken deedt.
Min droevig schoon dan toen door de aard verstooten
Ge alleen en zonder vreugd uw leven leedt.
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VIII.

Gij vraagt waarom ik vreemdling in uw kring
Niet tracht te blinken maar met stil gelaat
Me op ieders woord gemeenzaam wiegen laat
En zelf naar geener goede meening ding'.
En gist : 't is waar, een koning die zijn staat
Steeds voelt duldt ook niet dat hij zelf zich dring'
In andrer oog, daar toch elk vreemdeling
Die wil wel weet dat daar een koning gaat.
Maar zoo was 't niet. Ik dóng naar liefde en faam
En won mij beide. En tot ik eenzaam vlood
Spiegelde ik blij me in oog en schoonen naam.
'k wist het niet voor gij 't zoo zei
En
uit nood
Of neiging werd 'k een stille man, en saam
Met elk leef ik en voel mij klein noch groot.
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IN.
De Vader die op gulden wolken troont,
De Zoon met bloedend lijf aan 't kruis geslagen,
De Geest hem dekkende als een duif,

behagen

Als beelden waar eens menschen geest in woont.
Maar wie van de aard het zoete leven schragen
Vragen den schoonen Mensch dien de aarde loont,
De Liefde die zijn leven schooner toont,
Den Wijzen dien onze eigen weiden dragen.
En menig mensch was tot in onzen tijd
Afgietsel van die Duif, dien Zoon, dien Vader
Een avrechtsch wezen, mensch, gemaakt uit beeld —
Nu komt ons leven 't waarlijk leven nader:
Geen Eenling heerscht, waar gij, dood beeld, in zijt,
Maar Mensch-als-elk, waar 't komend beeld in speelt.

5
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X.

Worde ik nog eens de held die 'k niet mocht zijn.
Nog altijd woedt in mij dat volk van tochten.
Lust, heb- en heerschzucht, ijdelheid bevochten
Aldoor dien koning met zijn klaar aanschijn.
Maar die tot eigen godgelijkheid zijn
Zege deed dienen, klaagt niet luide, mochten
Zijn handen staeg korte onderwerping wrochten
En staeg herworden troebler vreugd en pijn.
Worde ik nog eens de held die 'k niet mocht zijn.
Zeer zacht, zeer sterk en die 't onstuime razen
Wel bindt, niet doodt, maar dienen doet altoos.
Geen koning schoon tot 's needrigen verbazen.
Maar mensch met menschen voor zijn korte poos.
In aller leven ondergaande 't mijn.

DE HEILIGE TOCHT
DOOR

ARY PRINS.

II.
Een huis, waarin slechts stilte was, en de ridder voor
een trap, die recht naar boven in den nacht door nevelvurigheid van eenen boozen brand, die lichtte als een oven
door hoornglas-in-lood, dat troebel-zwakte af het laayeren
der vlammen.
De sombere gloed, die, zwaar en zonder ruste, de duisternis
niet gansch doorbrak, waarachter schenen houten wanden,
want bij een heftig buiten-vlammen als ebben spiegels rezen
op met schroeying in het glanzen. Maar heel-ver hoog bleef
nacht, zoo zwart en dik, dat feller schijn als wolken toonde,
die vuriglijk, in storm, door lage zon beschenen.
Verschrikking sloeg in schaduwen neer uit duisternis gekomen ; zij gleden weg en uit in leven door de vlammen,
en dekten zonderbaar de trap, die was heel oud in het
rooie molmen, met strepingen van vuur op het uitgesleten
hout, als zouden treden branden.
Er was ook vreemd geruisch als scheerden vogelen uit
allerdonkerst neêr, en de ridder vleugelen zag, waartusschen
oogen gloeiden. Het was geen veder-vluchten, dat donker
schoot door het licht, met veel verrassing in het zwenken, en
de roode oogen glansden geel, als hellevuur, dat dwalen
'S nachts in bleeke vlammen over velden.
Dit vogel-kollen waren, en toen een wiekte voor zijn
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oogen met zwaar geluid als vleugel-klapperen in den wind,
en hij den giftigen snavel zag, die scherp was als een priem,
sloeg hij zijn zwaard snel hoog en laag, maar dit was te
vergeefs.
Uit donker kwam een hoongelach. Wind fluiten om zijn
hoofd, als storm door reten heen. Aan het wankelen de
trap, die gloeyend viel in een. Vuur vloog in vonken op,
die sisten in de lucht en toen de nacht voor alles kwam, die
leefde vol geluiden in dreigen om hem heen.
De ridder week terug ; vrees in zijn ooren suizen, en krom
zijn knieën werden. Slap werd de hand, die had het zwaard
omvat, en bij het loopen achteruit, hij eensklaps viel omlaag een val, die tijden scheen te duren, en stilstand in zijn
leven bracht.

Hij zat nu aan tafel, en speelde met twee mannen. Een
droeg een eng gewaad met hoogen hals en wijde mouwen,
dat kleurde fel door rood in wisseling met zwart door licht,
dat niet te zien.
Een grauwe kap, die laag getrokken, zijn voorhoofd gansch
bedekte, en schuile-schitteren diep zijn oogen in woeste harigheid, hard-rood tot aan de kassen toe. Zijn dicht-begroeide
handen bleek-blank met zonne-vlekken, om eenen leeren
beker heen, waarin drie steenen lagen. Zij rolden voor den
anderen man, die zag uit ijzer naar de oogen, door spleten
voor het gelaat.
Vleugelen op zijn hoofd in bolle kap, uit stukken saam
gesmeed, en bloed was op de stijve pennen. Hij droeg een
hemd van ringen, dat was heel blank geschuurd ; maliën in
boven-glanzen, en het spattend licht deed vonken springen
als hij het slanke lijf bewoog. Dan ook metaal geluid van
schakels in het samen-schrijnen.
Een dagge bij zijn ijzeren hand, die op de tafel lag bij
goud in zware stukken, die rond met afgesneden hoeken, en
dik de koppen boven op, die geelden oud met weekheid in
den schijn.
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In niet-verwonderd zijn de ridder mede-speelde, maar door
zijn lage oogen hij niet alleen zijn goud verloor, maar
ook een steen van zijn kaproen, die groot was als een
duivenei, en schitterde in blauw, als starde een opaal in hooge
hemelstreken.
En toen de ridder niets meer had, de anderen lachten luid,
en wezen spottend naar de steenen. Daardoor hij was in
woed-op-eens. Koud werd zijn hoofd en bleek, de oogen groot
en zagen warren, licht ook zijn lijf, waarin het hart scheen
stil, en alle kracht was in zijn armen, toen hij naar beide
mannen greep.
Zij weken uit, en hadden veel vermaak. Hoog-rood nu
zijn gelaat, en beven zijne leden. Hij wist niet wat hij deed,
toen hij de dagge greep, en stootte naar den man in rooden-zwart gekleed, maar als op steen was punte-knarsen. Gebroken was de kling, en dreigend naderen zij, de vuisten
hoog, met dood-wensch in de oogen.
Maar eensklaps nevel om hen kwam, die dikte meer en
meer, en werd een wolk die rolde voort, waarmede zij verdwenen... .
De ridder was in eene zaal, waar slankten zuilen op,
gefestonneerd met bloemen, naar hooge zoldering, die blauwde
weg in donker, en als de hemel was in helderen winternacht
door gloed van gouden starren, die kwijnden weg en kwamen
uit als door een neveling.
Rondom tapijten hingen, waarop hij vrome spreuken las,
die tusschen boomen aangebracht met gele vruchten in het
groen van stijve harte-blaa^ ren.
Daar-onder edelvrouwen, die spitse huiven droegen, waarvan
een sluier viel langs het ingesloten kleed, dat kleurde op in
vakken, en toonde borsten hoog, die rond als ballen waren.
Zij hadden valken op de hand, die zaten stil gekapt -- of,
zagen met een lach-in-droom op hare dunne vingers neêr, die
hielden eene bloem van roze-bleeke kleuren.
En achter haar, klein liepen knapen in het groen, de voeten
in bruin leder, met veder op de muts en horen aan den mond
of om het lijf gehangen.
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Ook honden sprongen rond, gevlekt als leoparden die strak
aan eene lijn, hun roode tongen toonden ; een gele leeuw
met mak gelaat op lente-bloesems liep, een vos school sluwelijk onder struiken, en hoog een reiger was in vlucht, met
achteruitgestrekte pooten....
Blond licht van lente-zon viel op het witte zand, dat kunstig
lag in vormen neê r van bladeren aan takken. Van verre
kwam een koel geruisch alsof fonteinen sprongen, een zoele
wind deed alles deinen, en bracht een lente-lucht als geurden
bloemen in een tuin.
Er was een zacht geluid als zong een vogel ver.
Een zoet verlangen in hem kwam, dat deed zijn hart van
wellust beven -- de wellust van een vromen knaap en
als in nevelen een vrouw-in-nevel voor hem stond.
De ijlheid van haar zijn de vormen deden raden; in marmerschemering het lijf door luchtelijk hulsel heen, zoo fijn als
weefden spinnen draden, die tot een kleed vereend. Droomwelven blank in staande ronding de jonge borsten zacht, als
donsde vleesch tot sneeuw. Rein-buigen de ongerepte buik,
die zoet mysterie was, en waar-om glans van steenen in een
gordel, die van de lenden viel tot voor de beenen neêr.
Met stillen lach, die zedig was, en neergeslagen oogen zij
voor den ridder kwam ; als schaamte in het gebogen hoofd
en berusting in haar staan, de handen voor het lijf gevouwen,
als een slavin geboeid.
Zij sloeg de oogen op, blauw-grijs en groot in het smalen-vol gelaat, die weene-lachten van ontroering ; de ridder had
op eens een nooit gekend geluk, waardoor hij licht zag
goud-opvlammen, en voelde zich geheven met haar in hooge
vreugd, zooals alleen een droom kan brengen, een vreugde
in het hart en van de oogen slechts....
Zij onder oude, hooge boomen, waarover wolken dreven
zacht, die vol en blank als zeilen voor den wind.
In lente-vreugde vogels zongen luid, die in het groen verscholen ; soms vederbont door blaáren heen en staarten
kleurden neêr van wiegelende takken. Ook zachte schreden
op het mos, waar slanke reeën stil bewogen, en strekten
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koppen in verbazing met schrik in het vochtig-donker oog
en in het trillen van de ooren. Maar eensklaps zon, die
blond-in-goud als harpstralen door de kruinen ; op donkere
stammen beefde licht in gulden vlekken neêr, en danste in
het groen, waar vlamde bruin het nog-winterdor, en fleurden
zachte tinten op van pas ontloken bloemen.

(Wordt vervolgd).

OVER ARBEIDERSPENSIONNEERING
DOOR

F. VAN DER GOES.

I.
Voor een groot man waren de argumenten eerder klein
te noemen. De taak die Bismarck ondernomen had was
deze. Einde i 888 en begin 1889 beraadslaagde de Rijksdag
over het wetsontwerp op de verplichte assurantie tegen invaliditeit en ouderdom. De derde lezing begon 17 Mei en
werd den volgenden dag voortgezet. Vele afgevaardigden
spraken voor het ontwerp ; velen spraken er tegen. De uitslag
van de slotstemming scheen twijfelachtig. Van twee partijen
wist men zeker dat zij de wet zouden afstemmen ; van de
liberalen en van de sociaaldemokraten. De liberalen, namens
de patroons die in de verzekering te veel moesten betalen ;
de sociaaldemokraten, namens de arbeiders die van de verzekering te weinig zouden ontvangen. Een derde partij, de
.,konservatieven, namens de groote grondbezitters die eiken
wettelijken maatregel tot bescherming van arbeidersbelangen
een ongeoorloofde koncessie aan het socialisme achtten, een
derde partij zou, door eveneens in oppositie te komen, de
wet kunnen doen vallen.
Tot de konservatieven, nu, richtte Bismarck den i 8 Mei
het woord. Die andere fraktiën, zeide hij, heb ik enkel te
bestrijden ; met u kan ik spreken, met u moet ik mij verstaan. De keus van de argumenten, zeiden we, kunnen wij
niet bewonderen. Het was alles politiek en diplomatisch in
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den ongunstigsten zin. Het andere element van zijne taktiek,
de brutale openhartigheid van den machtigen minister die
alle geweldmiddelen tot zijn beschikking heeft en niet één
middel beneden zijne waardigheid acht, missen wij in deze
rede. Bismarck heeft zich eenvoudig bepaald tot het vergoelijken van zijn houding als sociaal hervormer. Het ontwerp
was zoo erg niet als de konservatieven wellicht meenden.
Oude en gebrekkige menschen hebben we altijd gehad, hebben
we nu nog. In oude tijden mag het gewoonte zijn geweest
hen dood te slaan, onze Christelijke beschaving laat het niet
meer toe. Verzorgd, hoe dan ook, moeten ze worden ; en
verzorgd op kosten van de anderen, van ons. Waarlijk, deze
wet geeft hun niet meer dan het noodige, misschien minder
dan zij nu krijgen. Denk verder eens : hoe konservatief
gaan we te werk als wij zoo'n half millioen renteniers maken,
renteniers van Staat die allen belang hebben bij het
behoud, bij het welvaren, bij de soliediteit van den Staat.
Ik ben zoo konservatief als gij en alleen liberalen en
socialisten kunnen tegen een regeling zijn, die hunne propaganda van ontevredenheid en klassenhaat krachteloos maakt ... .
In deze richting heeft de Kanselier niet meer gezegd dan
te verantwoorden was. De konservatieve stemmen moesten
worden gewonnen. Deze noodzakelijkheid mag den spreker
hebben gedrongen eenige zaken scherper uittedrukken dan
hij anders wellicht zou hebben gedaan het was, aan den
anderen kant, niet de eerste keer dat van • regeeringswege
de eigenlijke strekking van den Arbeiterschutr in dezen zin
betoogd werd. In dezen zin is het geheele spel door de
arbeiderspartijen dan ook steeds beschouwd. Bescherming
zooveel gij wilt, maar bescherming in behoudenden geest,
bescherming allereerst van de bestaande orde, van het interest
der heerschende klassen. Wordt er, wat niet in alle gevallen
vaststaat, maar wordt er in sommige werkelijk aan de arbeiders
iets te goed gedaan, dan gebeurt dit alleen wanneer en voor
zoover de heerschende klasse er winst in ziet. Het aangenaamste is haar de arbeiderswetgeving welke de arbeiders,
bij eenig stoffelijk voordeel dat den schijn helpt redden,
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vaster bindt aan de gevestigde instellingen, onderwerpt aan
een strengere discipline. Intusschen behoeft dit niemand
afkeerig te maken van arbeiderswetgeving. Het is mogelijk
in de kapitalistische maatschappij de positie van het proletariaat te verbeteren, zonder dat het van kwaad tot erger
komt. Ook de maatregelen hier door Bismarck terecht als
eminent konservatief en kapitalistisch aanbevolen, kunnen op
den duur de ekonomische belangen dienen van de arbeiders
en bevorderlijk zijn aan hunne politieke ontwikkeling. Elk
geval wil afzonderlijk beoordeeld worden. Het hangt van de
arbeiders ten slotte af, van de maat hunner krachtsontwikkeling, of instellingen, die, door iets van hunnen nood te
lenigen, hen met het kapitalisme moeten verzoenen, de strekking zullen krijgen van hun verzet tegen het kapitalisme te
versterken naar gelang iets van hunne eischen wordt verwezenlijkt,
-

II.
Hooren wij Bismarck zelf over het eerste punt : I )
» . . . . deze geheele wet zal niet veel meer te weeg
brengen dan een handreiking aan den grondeigenaar. (rechts:
zeer juist !) Hetgeen nu op behoorlijk bestuurde goederen
toch reeds gebeurt, wil de Staat verrichten ; de scherpe wettelijke armenzorg bepaalde zich tot het onderdak brengen en
geven van droog brood .... Ook aan de gemeenten wordt
een deel van de armenzorg door de wet afgenomen...
Invalieden hebben wij op het platte land ook (niet enkel in
de fabriekssteden), en wij verzorgen hen waarschijnlijk ruimer
dan zij later zullen verzorgd worden.... Wij doen op het
land meer dan waartoe wij strikt genomen verplicht zijn, en
die lasten zullen grootendeels door de wet worden weggenomen. Ik verlang haar niet om die reden, ik verlang haar
in de eerste plaats als een bewijs van onze bereidwilligheid
het alom in den lande toegejuicht program van de keizerlijke
i) Aanhalingen in deze paragraaf uit de verzameling : Reden des Fairsten
Bismarck aus den Jahren 1847-1895, herausgegeben von Hans Kraemer. Dritter
Band. (Halle, Otto Hendel).
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boodschap te verwezenlijken, van onze bereidwilligheid om
hulpbehoevenden en noodlijdenden onder onze medemenschen
tegemoet te komen."
En over het tweede:
»Als wij 700.000 kleine renteniers, die van het Rijk hunne
toelage trekken, bezitten juist in die klassen welke overigens
niet veel te verliezen hebben en bij een verandering ten
onrechte gelooven dat zij veel zullen winnen, dan beschouw
ik dat als een buitengewoon voordeel. Zelfs als zij ook maar
15 tot 200 Mark kunnen verliezen, dan is dat toch het
metaal, waarop zij drijven ; hoe weinig het zij, het houdt hen
staande. Dat zult gij niet ontkennen, en ik meen, dat als
gij ons de weldaad van meer dan een half millioen kleine
renteniers verschaft, gij ook den geringen man het Rijk leert
beschouwen als een zegenrijke instelling."
Dit was het laatste woord van Bismarck over arbeidswetgevLig, zijn laatste ook, in den Rijksdag gesproken ; eenige
maanden voor de diepe vernedering waarin de val van het
laatste zijner groote politieke werken hem stortte. Met de
Socialistenwet had hij beloofd, de sociaaldemokratie in Duitschland te verslaan ; en de sociaaldemokratie is met het geweld
van de socialistenwet groot geworden. Doch dit is nog maar
de helft van zijn ontzaggelijk wanbegrip ; gelijk de gewelddadige onderdrukking van de sociaaldemokratische propaganda slechts een der twee middelen was geweest om de
beweging van het proletariaat te breken. Immers zou de
arbeiderswetgeving het andere middel zijn. Maar de arbeidswetgeving kwam en de ontevredenheid bleef. Ongeluksverzekering, beperking van arbeidsduur, zondagsrust, nu de
verzorging van ouderdom en invaliditeit. Dit alles, echter,
gedaan niet om den arbeider te helpen, maar om hem te
sussen ; niet om zijn belang te bevorderen maar om zijn verzet
te fnuiken. De geest waarin het werd aangeboden, verbitterde
meer dan het verzoende. Het vele dat onthouden bleef trok
nu eerst recht de aandacht, boven het weinige dat gegeven
werd. Wat deze arbeidswetgeving kon zijn, werd, niet ten
voordeele van de regeering en hare parlementaire meerderheid,
-
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gesteld naast het systeem van nietige tegemoetkoming door
haar een arbeidswetgeving genoemd. Kortom, de hand
die aalmoezen reikte, werd afgewezen ; de hand die den stok
voerde, stuitte op weerstand. Het stemmenaantal der socialistische partij groeide aan, de stille propaganda werkte voorbeeldig ; en wat de stille propaganda niet vermocht, deed de
regeeringspolitiek. i )
Bismarck, in zijn rede van 1 889, heeft nog voorde laatste keer
zich moeite gegeven om te bewijzen, dat hij de beteekenis van
de moderne arbeidersbeweging nooit heeft doorgrond ; onder
zijn gehoor van pruisische jonkers was wel geen bekrompener
pruisische jonker dan de spreker. De sociaaldemokratie,
zeide hij, kunnen wij niet bekeeren. En nu volgde een woord
over de oude en gevaarlijke dwaling, die ook thans nog verre
van opgegeven is : het fiktieve verschil tusschen de socialistische massa en de socialistische leiders. 2) Niet de massa,
zeide Bismarck, maar de rijksdagsfraktie, de pers, is onze vijand.
» Hare geheele beteekenis, hare heerschappij berusten daarop,
dat de door haar geleide en misleide menigte ontevreden
blijft. Zij verwerpen de wet, natuurlijk, omdat het altijd een
stap in de goede richting is en een voldoening van ons geweten, dat wij gerechtvaardigde ontevredenheid willen wegnemen, enz."
Citaten als deze staan begrijpelijkerwijze niet alleen. Onderdrukking van de socialistische propaganda eenerzijds, handreiking in eenige gevallen van dringenden nood ten andere,
zullen de sociale kwestie oplossen, zullen de arbeidersbeweging te niet doen. Het is het groote argument voor de hoopvolle kombinatie van socialistenwet en arbeidersverzekering.
Het eerste ontwerp betrof de verzekering tegen ongelukken,
ingediend Maart i 88 r. In zijne redevoering van 2 April,
zeide Bismarck:
i) Stemmen voor sociaaldemokraten. In X884: 540.000; in 1887: 764,000; in
1890: 1.427.000.
2) Mr. Troelstra in de Tweede Kamer, zitting van 2 December X898:
Laat men toch wat meer respect hebben voor de arbeiders, en niet denken,
wanneer de geest van de arbeiders ingaat tegen hetgeen men zelf liefst zou
willen, dat zij ten prooi zijn aan misleiding of bedrog."
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» Sedert de Socialistenwet is steeds van officieelen, hoog
geplaatsten kant bij mij aangedrongen, en ook uit het volk,
dat iets positiefs zou worden tot stand gebracht, om de
oorzaken van het socialisme, zooverre het een gerechtvaardigden inhoud heeft, weg te nemen .... Voor ons is het
eene aangename gewaarwording met de wet in de hand te
kunnen zorgen voor de misdeelde klassen .... en haar daarmede, zoover het mogelijk is en aan ons ligt, te onttrekken
aan den verderfelijken invloed van de boven hunne bevatting
gaande redeneering der welsprekende gelukzoekers, die de
massa willen plunderen."
Ditmaal gelukte het niet tot overeenstemming te komen;
de wijzigingen door eene koormissie uit den Rijksdag in de
wet gemaakt, waren oorzaak, dat de Bondsraad, op voorstel
van Bismarck, zijn veto uitsprak.
De nieuwe Rijksdag kwam November 1881 bijeen. Voor
de regeering waren de verkiezingen ongunstig geweest. De
kanselier opende de zitting met het voorlezen van de troonrede.
De volzin over ons onderwerp bevatte de klassieke uitdrukking van de gevoelens waarmeê van »hooggeplaatste,
officieele zijde" men tot behartiging van arbeidersbelangen
overgaat als men er toe overgaat:
»Reeds in Februari van dit jaar hebben wij onze overtuiging doen kennen, dat de genezing van sociale euvelen
niet uitsluitend door middel van bedwinging van sociaaldemokratische buitensporigheden, maar tevens door maatregelen ter bevordering van het welzijn der arbeiders te
beproeven zou zijn."
Een volzin, verder uitgewerkt in een toespraak van Bismarck
op 15 Maart i 884 over de ongeluksverzekering, antwoordende
op een rede van den socialistischen afgevaardigde Vollmar :
» Bij het indienen van de Socialistenwet heeft de Regeering
en bepaaldelijk Z. M. de Keizer, ook, als ik wel zie, heeft
de Rijksdag in zijne meerderheid zekere wissels op de toekomst afgegeven en beloften afgelegd in deze richting, dat
als noodzakelijk toevoegsel van deze socialistenwet ernstige
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pogingen tot verbetering van het lot der arbeiders met haar
hand aan hand zouden moeten gaan. Dit is mijns bedunkens
de voltooiing van de socialistenwet, en indien gij vast besloten
zijt den toestand der arbeiders niet te verbeteren, begrijp ik,
dat gij u tegen de Socialistenwet verzet. Want het is eene
onrechtvaardigheid, aan den eenen kant eene talrijke klasse
van onze medeburgers in hare zelfverdediging te belemmeren,
en aan den anderen kant haar de behulpzame hand te weigeren tot wegneming der ontevredenheid."
De spreker eindigde met het verzoek, dat de Rijksdag
ditmaal het streven van de verbonden regeeringen tot een
goed einde zou helpen brengen » zonder te betwijfelen, dat
het haar oprechte wensch is, den inwendigen vrede en in het
bijzonder den vrede tusschen arbeider en werkgever duurzamer te maken, en tot een slotsom te geraken, die ons zal in
staat stellen van de uitzonderingsmaatregelen, welke wij
Socialistenwet noemen, afstand te doen, zonder de gemeenschap daardoor aan nieuwe gevaren bloot te geven."
III.
De geleerde Engelsche schrijver Sidney Webb, socialist
van eene school, welke alleen in Engeland op den naam
van socialistisch aanspraak kan maken, noemt het Duitsche
systeem van pensioenverzekering onder de teekenen van eene
toenemende belangstelling in het lot van bejaarde behoeftigen.
Deze regeling, en ook de plannen in Engeland voorgedragen,
bewijzen, meent hij, dat in de publieke opinie andere opvattingen van de taak der regeeringen de overhand krijgen.
Wij moeten, zegt Sidney Webb, het denkbeeld zooveel mogelijk doen doordringen, dat »de regeering" niet is een grootheid buiten ons, maar eenvoudig ons zelf, georganiseerd voor
gemeenschappelijk optreden. »Den Staat beschouwende als
een groot koöperatief lichaam, waarvan alle burgers noodzakelijk leden zijn, schijnt het verstrekken van pensioenen aan
de ouden van dagen, een voor de hand liggende uitbreiding
van de demokratische idee."
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De auteur heeft zijne verhandeling over The Reform of
the Foor Law, waaraan het bovenstaande ontleend is, geschreven in i 890, onveranderd laten afdrukken in een dezer dagen
verschenen bundel. i) Acht hij derhalve deze voorstelling
met Engelsche toestanden nog altijd vereenigbaar, wij twijfelden of zij ergens anders met de werkelijkheid overeenkomt,
en door eenig socialistisch woordvoerder buiten Engeland zou
worden onderschreven.
Wat hebben wij, mogen we vragen, te denken van een
publieke opinie in een tijd, die de bevolking van ieder land
in onverzoenlijken partijstrijd verdeeld ziet ? Wie zijn het, die
in Staat of Regeering een organisatie van allen voor allen
beweren te ontdekken nu overal de Staat partij kiest
voor de heerschende klasse, welker orgaan hij is, en door
een uitdagende houding het oogenblik van de gewelddadige
botsing schijnt te willen vervroegen ? Karl Kautsky waarschuwde op het laatste kongres van de Duitsche arbeiderspartij tegen het Engelsche optimisme, waarvan wij hier een
voorbeeld vinden. Zelfs is nog ver van zeker, zeide hij, wat
de Engelsche bourgeoisie zal doen als de arbeiders ernstig
aanstalten maken, om haar de politieke macht te ontnemen
en het zuivere proletarische programma ten uitvoer willen
leggen. Wij behoeven niet tot de dagen van het chartisme terug te gaan, om ons te overtuigen, dat de demokratische idee ook voor een demokratisch publiek ongeveer
al hare aantrekkelijkheid verliest, noodra de mindere man
met eenigen nadruk de substantieele voorrechten van gezegd
publiek komt te betwisten. De twee maal honderd duizend
jonge mannen uit de burgerij, die zich als buitengewone
politie-agenten bij het Londensche korps deden inlijven, 2)
toen een ernstige demonstratie van de arbeiders in de hoofdstad gevreesd werd, Maart en April van het revolutiejaar
1848, wenschten niets liever dan met de gewelddadige

Problems of Modern Industry by Sidney en Beatrice Webb.
De oude Wellington fungeerde als opperbevelhebber; de jonge Louis
Napoleon als vrijwilliger.
z)

2)
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revolutie een begin te maken. De Tinnes schreef in Juni van
dit jaar, na het bekend worden van de vernietiging der
arbeidersbeweging in Parijs : » Het oogenblik is nog niet
gekomen, wij zeggen het nogmaals, voor zoodanig optreden;
wanneer het echter komt, zal de schurkentroep, die zich
met stelselmatige verstoring van de openbare orde onledig
houdt, niets te hopen, maar alles te vreezen hebben van de
verbittering der militairen en politie, ondersteund door duizende en tienduizende bewoners van de hoofdstad, die verlangend wachten op het verlof van de regeering, om deze
bandeloosheid in den loop van een enkelen achtermiddag te
onderdrukken." En nog veertig jaar later hebben de
Londensche autoriteiten en hunne gewapende macht bewezen,
dat zij, tegenover werklieden, die een eigen wil gaan toonen,
een taktiek weten te volgen in niets verschillend van de
taktiek hunner ambtgenooten te Parijs, Amsterdam of Berlijn. i )
Intusschen, en althans naar het uiterlijk te oordeelen, schijnt
het oogenblik dat in Juni '48 door de Tinnes verlangd werd,
nu verder dan ooit te zijn. Het socialistisch program, niet
doorgedrongen tot een groote partij maar bepaald tot een
kleine sekte, is geenszins de leidende kracht van de Engelsche
arbeidersbeweging. Theoretische instemming wordt wel is
waar bij vele officieele gelegenheden betuigd ; maar tot het
praktisch optreden van de vakvereenigingen als onafhankelijke arbeiderspartij, heeft de gezindheid welke in de jaarlijksche kongressen meermalen socialistische moties deed aannemen, tot heden niet geleid. De sociaaldemokratie is in
Engeland geen aktieve macht, welke het de bourgeoisie lastig
maakt of door de bourgeoisie wordt gevreesd. Afgezien van
de propaganda der beide betrekkelijk kleine socialistische
organisaties, is voor het verlichtere deel der Engelsche regeerende klasse het socialisme een open vraag, een wijsgeerige
meer dan een staatkundige richting, welker aanhangers over
belangrijke punten van algemeene strekking veelal anders
1)

De bekende onlusten om het meetingsrecht op het plein »Trafalgar"

1886 en 1887.
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denken dan de meerderheid van hare standgenooten, en niet
de strijdleus van een bepaalde maatschappelijke klasse, vijandig
aan haar, heerschende partij. De aktieve arbeiderspolitiek
bepaalt zich tot het bij middel der ekonomische aktie zooveel
mogelijk handhaven en uitbreiden van gunstige arbeidsvoorwaarden ; eene politiek welke de verbetering van de positie
der werklieden als zoodanig ten doel heeft, de kapitalistische
instellingen niet alleen als grondslag aanneemt van hare aktie
maar ook als grens. De jaarlijksche kongressen hebben de
gewoonte de wenschelijkheid uittespreken van zekere punten
van wetgeving, invoering van nieuwe of herziening van bestaande voorschriften ; maar zij willen daarbij niet zijn middelpunten van eene strijdvaardige organisatie die de politieke
macht beoogt, noodig om zoodanigen wetgevenden arbeid
door de klasse der werkers zelf te doen uitvoeren, of althans
onder de direkte pressie en met de medewerking van hare
zelfgekozen afgevaardigden. De leden van deze trade-unions
behooren als kiezers tot de liberale en de konservatieve
partijen, en de konservatieve en liberale partijen hebben dus
evenveel belang om de arbeiders te vriend te houden als
welke andere groepen ook. Hiervan is wederom het gevolg,
dat het debat over sociale kwesties in Engeland betrekkelijkerwijze vrij is van de heftigheid welke het overal elders
aanhangt. Overal elders is en wordt steeds meer gevoeld,
dat dit debat, een argumentenstrijd over rechtsvragen of
kwesties van nuttigheid, de voorlooper is van den geweldstrijd
dien het aankondigt, dien het tijdelijk vervangt en welks
onvermijdelijkheid het kan bedekken, desnoods verschuiven
maar geenszins verhelpen en te niet doen. Van beide kanten
weet men vrij wel, dat, wat de arbeiders thans vragen, gevraagd
wordt wijl het niet kan worden genomen nog niet ; en wat
de kapitalisten thans afslaan met de middelen van het Staatsgeweld en met redeneering, vervolgens alleen met het Staatsgeweld zal worden afgeslagen. Dit debat is het pour parler
van diplomaten en van de pers in het stadium dat de oorlog
van beide zijden aanstaande wordt geacht ; de scherpte van.
de woorden is de voorsmaak van de scherpte van het zwaard.
6
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De eene partij is, ook in den maatschappelijken kamp, zoo
vast besloten alleen voor geweld te wijken, als de andere
partij om voor het gebruiken van geweld niet terug te deinzen.
In den maatschappelijken kamp, bovendien, is het tijdperk
van onderhandeling en diskussie van het tijdperk van geweld
niet strikt afgescheiden. De regeerende klasse, zeiden we,
bezigt tegelijk het betoog en hare politieke machtsmiddelen,
met de handteering van het laatste wapen veelal het beste
vertrouwd. Dezelfde personen die het systeem theoretisch
aannemelijk maken in de pers of in de wetenschap, verdedigen het als minister, als rechter, als kamerlid. De professoren,
de journalisten, wenden zich tot de geschriften ; de politie
en justitie tot de personen ; de eersten mogen falen, de anderen
zullen hun man niet missen.
In dit stadium, nu, van gelijktijdige wisseling van gedachten
en wisseling van klappen, waarin de partijen elkaar zoeken
te overtuigen en te overstemmen tevens, zien wij, niet dat
het toebrengen van slagen iets wijsgeerigs krijgt, maar integendeel het filosifeeren iets bloeddorstigs. Niet overreed,
maar overreden wordt men in dezen woordenstrijd. Achter de
vragen van recht en nuttigheid steken duidelijk de vragen
van macht. Iedere theoretische kwestie heeft een scherpe
praktische spits.
Loopt het debat over de ekonomische theorie van Marx,
dan is niet alleen in het spel eene zuivere ekonomische waarheid, maar de erkenning van het feit dat in deze samenleving
de belangen van proletariër en kapitalist onvereenigbaar zijn.
Over Marx' historische leer, dan gevoelt de bourgeois, dat in
twijfel wordt getrokken zijn stelsel van onveranderbare menschelijke neigingen en eigenschappen, waaruit de op hare
beurt onveranderbare maatschappij van burgerlijke voorrechten
zou zijn voortgekomen. Alle arbeiderseischen van praktische
beteekenis zijn den kapitalist teekenen van een toekomst,
waarin de arbeider de macht zal bezitten om zijne eischep te
verwezenlijken ondanks alle bewijsvoering dat het verwezenlijken noch rechtvaardig, noch nuttig zou zijn. De kapitalist, derhalve, leest in de theorie zijn noodlot, in het program

OVER ARBEIDERSPENSIONNEERING

8.3

zijn vonnis. En, juist wijl de diskussie hem schade belooft,
wil hij voor alle dingen den reëelen ondergrond van de
diskussie verborgen houden. Tegenover de socialistische propagande, welk haar klassekarakter luide uitroept, stelt hij de
fiktie van een door haar bedreigd algemeen welzijn. Zijn terminologie is een reeks van bedriegelijke verruimingen. Zijne
voorrechten noemt hij verkregen rechten, in het midden
latende hoe verkregen. Niet zijn voordeel, zijn winst als
industrieel wordt door eenigen maatregel bedreigd, maar de
industrie. Niet zin wetgevend privilegie, maar de Wet.
Vreest hij hooge bonen, hij vraagt om goedkoop brood. De
maatschappij anders maken, is bij hem de maatschappij omverwerpen. Wie de burgerlijke beschaving af keurt, verwerpt
alle beschaving ; en wie het kapitalisme wil afschaffen, is een
vijand van de menschheid. En wederom helpt het den strijd
verbitteren, als andererzijds allereerst de dubbelzinnigheid van
de burgerlijke taktiek wordt ontdekt, die den strijd voor een
bijzonder belang wil voeren met algemeene leuzen.
Het onlangs verschenen rapport van de Nederlandsche
Staatskommissie voor arbeiderspensioneering is een boek vol
raadselen voor wie deze taktiek niet heeft leeren verstaan.
IV.
De groote politieke macht van de arbeiders aan den éénen
kant ; aan den anderen, het beperkte gebruik dat door hen
van de politieke macht wordt gemaakt, deze twee gegevens,
voortspruitende uit de ekonomische geschiedenis van het
eerste kapitalistische rijk der wereld, verklaren de gesteldheid
van de . pensioenkwestie zooals zij door Sidney Webb in zijne
Problems of Modern Industry is aangeduid. De eisch dat
geld uit de Staatskas, anders dan bij wijze van armenbedeeling, aan ouden van dagen, enkel wijl zij oud en behoeftig
zijn, wordt besteed, heeft in Engeland niet de schrikwekkende
gedaante van een klasseneisch. De Staatskas bevat geld
voor algemeene doeleinden bestemd, en het is maar de vraag
of de pensionneering van bejaarde werklieden daaronder te
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begrijpen valt. De beide groote burgerlijke partijen, waarvan
de konservatieven in t 895 mede door hulp van een deel der
werklieden, de andere verslagen heeft ; partijen, die zonder
de werklieden niet kunnen bestaan, schoon beiden het wellicht
jammer van het geld vinden, hebben geen reden om principieel
afkeerig te zijn van - een systeem, dat zijne begunstigers telt
onder hare eigen kiezers. Begunstigers van het systeem,
daarom, vindt men in beide partijen. De staatsmacht aanwenden in het direkt en indirekt belang van de maatschappelijke groepen welke men vertegenwoordigt deze historische taak van alle heerschende partijen, willen de Engelsche
parlementaire frakties haar naar behooren vervullen, dan
moeten zij ook zorgen voor de arbeiders.
Het burgerlijk karakter van de Engelsche arbeiderspolitiek,
behalve de manier, waarop de eisch wordt ontvangen, vindt
men in de wijze, waarop hij wordt gesteld -- niet als een
leuze tegen het kapitalisme, maar als een kompromis met
het kapitalisme. Onmogelijk te vervullen noemt men den
eisch van een onbekrompen verzorging van den ouden dag
welnu, des te erger voor uwe maatschappij, welke de arbeiders
weet te exploiteeren en geen middel kent, om de afgeleefde
werkers meer dan een bedelaarsduit te verzekeren. Wie
zoo spreekt, de politieke helft van het Engelsche proletariaat
spreekt zoo niet. Ten eerste neemt de bourgeoisie zich
zeer deugdelijk in acht een zoodanig vonnis te verdienen.
Bovendien, deze politieke helft, zelf eenigermate een gepriviligeerde klasse en doordrongen van de tradities uit den tijd,
dat zij hare bevoorrechte positie heeft gewonnen, onderwerpt
de verbeteringen van sociale toestanden uit principe aan het
behoud van de burgerlijke maatschappij. Het betoog, dat
zij iets onmogelijks verlangt, zou haar niet in de eerste plaats
prikkelen tot een aktie, die het onmogelijke mogelijk maakt,
maar haar den eisch doen matigen. In de praktijk zal overal
de arbeidersklasse zich moeten tevreden stellen met hetgeen
de bourgeoisie mogelijk acht, maar men gevoelt het groote
verschil of de grenzen van het bereikbare in gemeen overleg,
dan wel in onderlingen strijd zijn vastgesteld.
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Een feitelijk overzicht van de kwestie kunnen wij nu volstaan met een enkel woord te vermelden.
Wat Sidney Webb schreef in 189o, herhaalde in 1892 de
latere minister van onderwijs Acland in een voorrede bij
J. A. Spender: The State and Pensions in Old Age. i) Er
vallen, schreef hij, »er vallen van alle kanten teekenen waar
te nemen, waaruit blijkt, dat het algemeen gevoelen in deze
materie een belangrijke wijziging ondergaat, en weldra het
peil kan bereiken, waarop de voorziening eener zeer aanzienlijke jaarlijksche som ten behoeve van degenen, die niet meer
kunnen werken, niet den indruk van overmatig te zijn zal
maken op een volk, dat over een jaarlijksch inkomen van
een duizend millioen pond sterling heeft te beschikken."
Wederom, dus, volk en publieke opinie, voorgesteld als ten
aanzien van deze vraag één en onverdeeld ; de verwachting
uitgesproken, dat eerlang een sterke opinie zal ontstaan, die
het volk overtuigt.
De in het begin van t 893 benoemde Staatskommissie,
evenwel, heeft, gelijk de Heer minister Pierson dezer dagen
in de Kamer opmerkte, slechts negatieve uitkomsten geleverd.
De plannen door haar overwogen, kon zij geen van allen
goedkeuren. » Het doet ons leed, dat wij buiten staat zijn
één van de stelsels aan te bevelen, wegens de verbonden
finantieele en ekonomische moeilijkheden." Deze slotsom,
de uitdrukking van het gevoelen der meerderheid, belette haar
niet den bestaanden toestand te noemen : unsatisfactory and
deplorable.
Een sterke minderheid van deze kommissie, waaronder
Charles Booth (schrijver van Life und Labour in Londen),
de parlementsleden Henry Broadhurst en Chamberlain,
kritiseerden in een afzonderlijke nota de konklusiën en de
methode van de meerderheid. Het vraagstuk was in deze
talrijke kommissie niet voldoende onderzocht, meende men;
i) De Britsche Staatscommissie voor den Ouden Dag, door Mr. B. H. Pekelharing; Sociaal Weekblad, 1895, No. i5. — Old Age Pensions by Bernard
Holland, Economic Journal. organ of the British Economic Association; 5898
September.
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aanbevolen werd de instelling van een nieuw onderzoek door
een kleiner aantal personen, in het bijzonder geschikt, om
het onderwerp geheel onbevoordeeld te beschouwen, zoowel
wat de sociale als wat de finantieele zijde betreft. Aan hen
tevens de opdracht te geven zelf een plan te ontwerpen,
indien geen van de voorgedragen stelsels hun mocht blijken
te voldoen.
De inmiddels aan het bewind gekomen konservatieve regeering benoemde in 1896 een tweede kommissie volgens de
wenken van de minderheid in de eerste. Hare opdracht
(refei-ence) luidde als volgt : »plannen te beschouwen tot
aanmoediging van de arbeidende klasse om door middel van
Staatshulp of anderszins, te voorzien in de behoeften van den
ouden dag ; en verslag uittebrengen of zij de uitvoering van
eenig zoodanig plan kan aanbevelen".
De taak, derhalve, van de kommissie was beperkt. Ieder
plan bleef buiten den kring van hare studie, dat:
op gedwongen deelneming berustte ;
beperkt was tot leden van ziekenfondsen en dergelijke
instellingen (friendly societies) ;
geen bijdragen eischte van de te begunstigen personen.
Niettemin is deze kommissie tot een bepaald resultaat gekomen, schoon niet tot het aan de hand doen van een uitvoerbaar stelsel. Haar plan »tot aanmoediging van voorzorg
bij de arbeidende klasse", komt neer op het verleenen van
een wekelijksche bijdrage van twee en een halve tot één
shilling aan alle 65-jarigen die een eigen inkomen bezitten,
minimum 21/2, maximum s shilling-; een bijslag, dus, op een
inkomen dat den bezitter in staat schijnt te stellen met het
voorgedragen bedrag althans eenigermate in zijne behoeften
te voorzien. Geene toelage aan volstrekt behoeftigen, zij
blijven de prooi van de liefdadigheid.
Nadere bijzonderheden van het onlangs verschenen rapport
der kommissie, dat, zoover schrijver dezes heeft kunnen nagaan, de aandacht van onze landgenooten nog niet schijnt
te hebben getrokken, zal de belangstellende lezer in speciale
organen zeker spoedig kunnen vinden ; ons is het hier alleen te
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doen om eenig inzicht van de beweegredenen der arbeidswetgeving, hier en elders.
`i
De tweede staatskommissie voor arbeiderspensioenen heeft
hare werkzaamheden in denzelfden burgerlijken geest uitgevoerd, die de algemeene diskussie over het onderwerp in
Engeland beheerscht, en welke ook in de redaktie van hare
reference is te vinden. Het doel is niet het uitkeeren van
onderstand, niet het openen van een staatshulp voor behoeftigen anders dan in individueele gevallen van volstrekten
nood (armenzorg). Schoon zoodanige uitkeering niet wordt
veroordeeld of geweigerd, is het doel de opwekking van
spaarzaamheid, de bevordering van zelfhulp. En nu staat,
dunkt ons, dit ééne ontwijfelbaar vast: zoolang, en dit kan
in een kapitalistische klassenmaatschappij nooit anders zijn,
zoolang zelf hulp van de arbeiders beteekent een voordeel te
meer aan de niet-arbeiders, de ontheffing van een zorg voor
de regeerende klasse zoolang spreekt uit de aanprijzing
van zelfhulp van die zijde de stem van het klassenegoïsme.
In dezen zin was de taak opgegeven, in dezen zin is de taak
volbracht. Aan wie heeft, zal worden gegeven. De deugd
van spaarzaamheid moge een maatschappelijk konservatieve
strekking hebben en ook om die reden bij de regeerende
klasse in aanzien zijn, althans de spaarzaamheid van anderen,
het is minstens twijfelachtig of zij in de arbeiderswereld
ontwikkeling van hoogere menschelijke eigenschappen waarlijk
vertegenwoordigt en helpt bevorderen. Wie zich kan voorstellen, wat in een arbeidersgezin moet gebeuren, ook in de
beter betaalde gezinnen, eer iets kan worden overgelegd;
en wat men zich zelf en anderen moet onthouden, nietvervulling derhalve, van de zuiver lichamelijke behoeften
alléén, door de dagelijksche beoefening van eene uiterste
zuinigheid, welke de onafgebroken inspanning van alle vermogens richt op het terugdringen van iedere uitgave tot
het geringst denkbare minimum wie zich deze werkelijk-
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heid kan voorstellen, en zich losmaakt van de in andere
kringen gangbare meening, dat als een werkman maar een
borrel of een sigaar minder neemt, zijn vrouw en dochters
wat minder opschik, en het gezin bij feesten en kermissen
iets ingetogener blijft, dan ook wel in vele gevallen spaarpenningen te vinden zijn, die gevoelt de waarde van onze
bedenking, dat de aanmoediging tot zelf hulp met de moraal
van het proletariaat niet, maar allereerst met het belang van
het kapitalisme rekening houdt. Want wij denken, dat de
onberaden huwelijken van vele werklieden, de aan hunne
bonen somtijds onevenredige uitgaven voor iets fraais in
kleeding en huis, of voor eenige afleiding van de drukkende
zorgen ; en de opofferingen voor geldelijke bijdragen aan
politieke vereenigingen, voor geldelijken steun aan vak- en
klasgenooten in den socialen strijd, voor een betere toekomst
van kinderen, voor eigen ontwikkeling ; wij denken, dat dit
geheel van niet-ekonomisch willen en kunnen het teeken is
van eene liefde voor het schoone in het leven, welke zelfs
de lotservaring van den hedendaagschen proletariër heeft
kunnen dooven noch te niet doen. Wij denken, dat de
waarborg van de wedergeboorte van de menschelijke samenleving in het onverzwakt blijven van zoodanige teekenen
vervat is. Wij achten het een geluk voor de menschheid,
dat in de niet-kapitalistische klasse de niet-kapitalistische deugden nog altijd zijn bewaard. Het is de grondslag van ons
vertrouwen, dat de niet-kapitalistische klasse de andere zal
verslaan, dat met haar die deugd, welke aan het kapitalisme is
ontkomen, de standaard zal aangeven van een nieuwe moraal. i)
i) Een sterk uitgedrukte verheerlijking van de oude moraal, de burgerlijke,
vindt men in de Oktober-afleveringen van het in Boston en Londen verschijnende
orgaan : Quarterly Journal of Econoor cs. De schrijver van een artlkel over de
Educational Aspects of Saving zegt o. a.: >Education must instil into the thought
of the Child the character of property, the desirability of its laudful profession,
the means of acquiring it."
En : )Children are like savages in their conception of property. (Voorbeeld:
de Indianen in Nrd.-Amerika). While they are wretchedly clothed and housed,
they will invest their money in bright tinboxes and Saragota Trunks. Arme
kinderen, meent de schrijver, zijn beter af. They at least learn the lesson of
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Komt nu de Staat met een uitvoerig en algemeen stelsel
van premïen, te verleenen aan hen, die, hoe dan ook, reeds
een zeker bedrag zich wisten te verwerven ; komt hij de
spaarzaamheid, welke een deugd is wanneer zij zelfbeperking
oplegt en verkwisting bedwingt, bekronen juist in die kringen
waar de spaarzaamheid bijna onvermijdelijk overgaat in de
ondeugden van schrielheid en schraapzucht, dan wordt zijn bedrijf
als orgaan van de kapitalistische klasse, in weerwil van de
fraaiste betuigingen die het vergezellen, voor ons, zooals de
meeste aspekten van zijn optreden, geheel onaannemelijk.
Bovendien ligt reeds in de plompheid van het systeem, dat
feitelijk alleen het hebben en niet het krijgen beschermt, de
aanwijzing dat het aanmoedigen van de spaarzaamheid alleen
in zijn burgerlijk-behoudende werking is bedoeld. Immers,
waar is de zekerheid dat het vereischte inkomen juist door
bezuiniging is verworven ? Het kan ook door toeval, begunstiging zijn gewonnen ; zelfs in allerlei ondeugd verdiend. De
ontelbare wegen die, ook voor arbeiders, leiden tot eenig
geldbezit, kunnen gebruikt zijn ; eenmaal aan het doel, vraagt
niemand naar de manier ; en de verheugde bourgeoisie betaalt
de premie aan hare navolgers of hare medeplichtingen.
Omgekeerd is er geen enkele reden om te onderstellen dat
.wie niet bezit, ook niet heeft gespaard. Duizend oorzaken,
werkzamer naarmate het tijdstip van den officieelen ouderdom
nadert, kunnen ook de eerlijkste spaarpenningen hebben doen
verdwijnen, voor dit tijdstip is gekomen.
De kommissie wiens verslag wij hier bespreken, heeft
trouwens zelf ingezien dat op dezen grondslag geen regeling
kon worden aanbevolen. Die eenige voorzorgen kunnen nemen
zijn weinig talrijk ; de beter betaalde arbeiders hebben geen
hulp noodig, zegt zij ; en de groote massa, die niets kan
doen, kan volgens dit plan ook niet worden geholpen. Om
making (money), if they know nothing of saving." Een gelukkig ten deele te
gunstige voorstelling. — Even als de meer verlichte voorstanders van pensionneering met staatshulp tot bevordering van het sparen, wil deze liberale ekonomist een zeer hooge rente doen uitkeeren aan de inleggers van staatsspaarbanken,
minstens 4 à 5 ten honderd, en nog liever io.
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die redenen heeft de kommissie nagelaten hare praktische
konklusie als een ontwerp-regeling voor te dragen. Het eenige
alternatief is staatspensionneering in min of meer absoluten zin.
In beginsel van geen staatshulp afkeerig, valt intusschen de
aanbeveling van dit uiterste, bij de bourgeoisie zuiver verlies
voor de hand, aan de kommissie te zwaar. Zij noemt de
bekende bezwaren, ongeveer dezelfde die de Hollandsche
kommissie geformuleerd heeft : gevaar voor bevordering
van zorgeloosheid, indirekte bevoordeeling van patroons, onderwerp van politieken strijd, enz. Doch het zeer juiste antwoord
van den schrijver in den Economic _7ournal is, dat feitelijk » het
stelsel van bijdragen door den werkman te betalen, schoon
een weldaad voor vele achtenswaardige personen, niet zou
oplossen het sociale vraagstuk dat dit onderzoek en deze
politieke beweging heeft uitgelokt." Deze schrijver, verder,
voelt veel voor het plan van Charles Booth : een algemeene
uitkeering van drie gulden per week aan alle 65-jarigen
schoon hij het oogenblik om de diepingrijpende fiskale veranderingen door te voeren, welke dit plan onderstelt, nog lang
niet gekomen oordeelt. Zijn eigen advies eindelijk is, dat allen
die gedurende een niet te kort getal jaren ingeschreven zijn
geweest bij eene instelling van voorzorg, op den bepaalden
leeftijd een staatsbijdrage zullen genieten.
Geen woord tot dusver over verlichte verzekering . Zelfs
met de belofte van staatshulp durft de Engelsche verantwoordelijke staatsman of publicist deze nieuwe belasting van
de arbeiders niet vergen. Sidney Webb (Comteinporary Review,
189o) sluit de mogelijkheid voor Engeland geheel uit : »de
vrije en onafhankelijke kiezer zal nooit zich onderwerpen aan
de reglementeering, de gelijkstelling en de beperking van de
vrijheid door ieder stelsel van algemeene verzekering mee te
brengen. Geen regeering zal het willen wagen een verplichte
assurantiepremie te eischen van menschen die reeds hunne
vakvereenigingen, hunne fondsen, hunne bouwgenootschappen
enz. bekostigen en bovendien een vrij groote som in de
armenbelasting." Ook de medewerker van het speciale orgaan
hier geciteerd, houdt de »Duitsche gedwongen verzekering"
-
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geheel strijdig met »Engelsche zeden en denkbeelden" ; te
weten, met den wil van de over politieken invloed beschikkende
Engelsche arbeiders-kiezers.
Hier is het aanknoopingspunt met het Hollandsche kommissierapport, dat, gelijk men weet, verplichte verzekering
wil.... zonder staatshulp, uitgezonderd in den overgangstijd... .
maar dezen bijslag weer een onoverkomelijk bezwaar acht.
In Engeland, zagen wij, is de vraag van het verleenen van
volledige staatspensionneering maar een kwestie van tijd. Zij
zal worden verleend als een akkoord tusschen arbeiders en
bourgeoisie. Het jongste rapport laat staatshulp in beginsel
toe i). In Duitschland is het beginsel in toepassing als
een voorwaarde zonder welke Bismarck zeide geen gedwongen
assurantie te durven vorderen 2). De Nederlandsche staatskommissie durft meer vorderen dan Bismarck.... Het is waar
dat zij vier hoogleeraren in de ekonomie telt.
Decb.

'98.

(Slot volgt).

i) Bestreden wordt dit beginsel door C. S. Loch (die ook een afzonderlijk
werk over de zaak heeft uitgegeven) in de November-afl. van de XIXth Century :
Fallacies on old age Pensions. — Sch. erkent, dat, als eenmaal in deze richting
begonnen wordt, de beweging niet zal ophouden.
2) Rede van 2 April 1881, over Ongeluksverzekering:
»Mijne belangstelling in de geheele zaak vermindert grootelijks noodra ik moet
ervaren, dat het beginsel van uitsluiting van staatshulp de meerderheid krijgt ... .
Dan ware de zaak beter aan de particuliere verzekering overgelaten .... Want
ik zou den moed niet hebben van dwang te spreken als de Staat ook niet wederkeerig een bijslag aanbood." (T. a. p. blz. 255/2).

LEVEN EN WERKEN VAN JONKER
JAN VAN DER NOOT
DOOR

AUG. VERMEYLEN.

I. DE RENAISSANCE.
Wat men, in den breedsten zin van 't woord, de Renaissance noemt, hoe dat gevat, hoe dat bepaald ? Zij is een dier
langzaam broeiende omwentelingen van 't menschdom, wier
ontstaan men niet uit te leggen heeft. De verschijnselen die
haar kenmerken, in Italië, in Frankrijk, in het Noorden, zijn
uiterst ingewikkeld, en van allerlei aard. Men vermijdt niet
genoeg het gevaar, heel een duizendvoudig tijdperk door één
feit of een gering aantal feiten te verklaren, om tot beschouwingen te komen, die logisch ineengezet zijn, maar geenszins
overeenstemmen met de rijke, de levende werkelijkheid der
geschiedenis, die nooit zoo »logisch" was. Het begrip Renaissance sluit in zich te veel schakeeringen van het geestesleven,
te veel onderaardsche bewegingen en onderlinge wisselwerkingen. Is er eene noodzakelijkheid te bespeuren in het
samentreffen van bijv. de ontdekking van America en de
Hervorming, met de wedergeboorte der Oudheid ? Is 't niet
mogelijk dat gebeurtenissen, op eerste zicht van geringe
beteekenis, soms gewichtige uitwerking hadden, als het
reageermiddel dat een onverwachte samenstelling te weeg
brengt, of als de vonk waaruit een vlam slaat ? En wat wij
gewoonlijk als »oorzaken" van den nieuwen geest aanzien,
zijn zij er wellicht al geen »uitslagen" van?
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Een nieuwe geest, die is er zeker uit het Italië der 14de
eeuw voor de eerste maal opgekomen, en heeft zich, onder
velerhande vervormingen en aanpassingsprocessen, over westelijk Europa verspreid ; een nieuwe geestelijke atmosfeer, die
nevens de Kerk ontstaat en ze niet noodig heeft ; die op
nieuwe wijs de menschen verbindt, waar vroeger de Kerk het
groote midden geweest was, dat alle betrekkingen beheerschte.
Nu is, onder de ontelbare bestanddeelen, waarvan elk aan
die nieuwe atmosfeer iets van zijn eigen kleur gaf, terwijl
eerst hun geheime samenvloeiing een wonderbaar levenwekkend vermogen had - de wedergeboorte der oudheid wel
een der aanzienlijkste ; die oudheid, die de Middeleeuwen, wel
is waar, noóit uit het oog hadden verloren, maar die men
thans met liefde om de zaak zelf ging bestudeeren, in haar
geheel trachtte te begrijpen, en dikwijls als onfeilbaren gids
volgde, als ideaal dat opnieuw verwezenlijkt moest, door alle
overlevering door. Doch die wedergeboorte is niet de gansche
Renaissance ; zij wordt zelf gewekt door nieuwe behoeften,
en moet in verband gesteld worden tot heel een geestesgroei,
die haar voorafgaat, dien zij dan voortontwikkelt en wiens
vormen zij bepaalt.
In dien geestesgroei ontwaren wij vooral eene verdieping
en uitbreiding van 't individualisme, waarmede dan noodwendig
eene verdieping en uitbreiding van den zin voor objectieve
betrachting samengaat.
In de Middeleeuwen maakte de mensch deel uit van eene
algemeene organisatie ; hij was ondergeschikt aan een hooger
orde, en was vrij in gegeven omtrek : wilde hij er uittreden,
hij stond vereenzaamd, onmachtig. Hij erkende zich als ras,
als volk, als partij, niet als persoonlijkheid. Maar nu wast
hij los uit de middeleeuwsche gemeenschap, terwijl hoe langs
zoo meer zijn geloof zaak van eigen geweten wordt, en de
opvattingen van zijnen godsdienst door eigen gedachte en
gevoel geregeld worden. De individueele geest poogt het
middenpunt te worden, waar alle betrekkingen kruisen, de
maat der waarden ; een steun, bij velen, van den vèr-trach-
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tenden wil, machtig voor 't kwaad als voor 't goed, of de
bron van innerlijk evenwicht.
Wat daar ontstaat is 't moderne bewustzijn, al kan 't zich
nog niet uitdrukken zooals thans. De mensch vormt zich
een denkbeeld van wat hij is, en wat het leven rond hem
zou zijn : hij toetst de werkelijkheid aan zijn idealen. Op het
algemeene, onpersoonlijke, onberekenbare leven, dat toch altijd
zijnen gang gaat, zal nu een persoonlijk, zuiver-verstandelijk
element werken : oorsprong van het tragische der nieuwere
tijden. Politiek wordt objectief behandeld, de zin voor wetenschap en critiek ontwikkelt zich, en de oogen gaan open
voor al het mooie der natuur, ruime woning der menschen,
der eeuwige natuur, die rond twijfel en maatschappelijken
strijd altijd even stil en rustig schijnt te groeien. De aarde
zelf is tweemaal grooter geworden, en men begint te vermoeden wat het stelsel der wereld is. Terwijl verdere horizonten zichtbaar worden, verbreidt zich 't innerlijke wezen:
het eigen zelf wordt voorwerp van aanschouwing en navorsching ; dichters leeren met fijn geschakeerd lichtspel te
schilderen wat er in hun ziel omgaat ; en denkers trachten
in zichzelf te begrijpen wat de menschheid is.
In eene inleiding tot het leven van Jan Van der Noot mag
wel terloops de aandacht gevestigd worden op de al te snelle
ontwikkeling, bij vele dichters der Renaissance, en de ziekelijke
afwijkingen van dat wordend individualisme. De humanisten
reeds verrassen ons door hun ongelooflijke roem- en praalzucht, door die prikkelbare ingenomenheid met hun eigen
persoon, die zich in hun brieven ten toon spreidt, en dikwijls
aanleiding gaf tot driftige krakeelen en kaatsspel van ongemeen wilde schimpschriften. Afgezien van het feit, dat de
meesten door eigen werk en voortdurende inspanning tot
invloedrijke en aanzienlijke ambten geraakt waren, voelden
zij zich niet als de uitdeelers van de wijsheid eener nieuwe
wereld, waardoor, volgens hen, het echt-menschelijke zelf, de
gezonde waardigheid, de harmonie van 't menschelijk wezen
teruggevonden was ? Het hooge begrip der dichtkunst, en
wellicht ook die belustheid der Renaissance op uiterlijken
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glans en decoratieve grootheid, waren niet geschikt om dien
trots te matigen, en het mag zeker geen uitzondering heeten,
wanneer Jan van der Noot zich nevens of zelfs boven de
beroemdste dichters stelt. Met Petrarca, die op het Capitool
triumfeerde, was dat zelfgevoel al zeer hoog gestegen. Bij
de poëten der Renaissance treft het ons dikwijls, dat zij zich
voor meer houden dan zij blijken te zijn : er is altijd iets in
hun handelwijze en hun productie, dat weinig met hun voorstelling van zichzelf strookt ; een kloof gaapt er tusschen hun
opvatting van 't leven en de verwezenlijking van hunnen wil,
tusschen hun droomen en hun daden.
Wat zij zich ook soms mochten inbeelden, een geheel nieuwe
wereld bouwden zij niet op. Bij velen is 't de wedergeboorte
der Oudheid die den zin voor een vollediger en schooner
leven opgewekt heeft,; bij anderen was »de nieuwe geest"
al vroeger opgegroeid, en die grepen dan naar de Oudheid
omdat zij aan hunne behoeften voldeed, en als de vorm was
van wat zij lang verlangden : in haar zochten zij het nieuw
innerlijk evenwicht dat zij noodig hadden, de nieuwe maatschappij die hen met hun medemenschen verbinden mocht,
de philosophie die op nieuwe wijs hun vragen beantwoordde en alle verhoudingen kon samenknoopen. Maar
zelfs déze geleerden en dichters, hoe bewust ook hun wil,
waren onmachtig het oude leven gansch te dempen, dat
onbewust in hen en in hun midden voortwelde ; nergens
konden zij de overlevering in eens afsnijden. Wat wij
Renaissance noemen is eigenlijk het samenvloeien der classieke wereld met de germaansch-christelijke romantiek der
Middeleeuwen. Een wat grove maar zeer kenmerkende
illustratie hiervan is, in menig gedicht, de verwarring tusschen Olymp en Hemel, het samengaan in één vers van
Maria en Venus. Heidensch is dikwijls de vorm, middeleeuwsch de inhoud. Het geloof der Middeleeuwen verdwijnt
niet, wanneer in de Renaissance de rede haar gebied verbreedt : rede en geloof, tegenstrijdig of niet, blijven nevens
elkaar bestaan. Uit dat dualisme van Heidendom en Christendom om in twee woorden oneindig veel denk- en

96

LEVEN EN WERKEN VAN

zijn de menschen der
gevoelswijzen samen te vatten
Renaissance nooit getreden.
En tóch, bewust of onbewust wilden zij er uit, wilden zij
harmonisch »den geheelen mensch" ontwikkelen, de oude
vijandschap tusschen lichaam en ziel eindelijk ontgaan, om
meer en meer de menschelijke natuur tot haar recht te laten
komen, met al haar rijke mogelijkheden, haar bijzondere
neigingen, heel haar zondelooze vermetelheid. Er is minder
benauwde vrees in de zielen ; men vertrouwt meer op eigen
kracht ; men kijkt om zich heen met vrijeren blik naar de
luchtige schoonheid van 't leven. Men verwacht zooveel niet
meer de genade van boven, dan men zelf tot zijn innerlijke
zelfstandigheid wil geraken. Om een voorbeeld buiten de
literatuur te nemen : men heeft maar de kunst der wandschildering in Toskane na te gaan, om te zien hoe de middeleeuwsche synthesis daar langzaam verbrokkelt, hoe de glans
van 't goddelijk symbool langzaam verdooft, en wel voor
aardsche liefde en aardsche vreugde, tot er, na meer dan twee
eeuwen van pogingen en broksgewijze volbrenging, één komt
die een nieuwe synthesis bouwt, maar ditmaal in de
zuiverste menschelijkheid.
Welke rol in de wording der Renaissance gespeeld werd
niet alleen door politieke omstandigheden, maar door den
aard zelf van 't italiaansche gemoed, kan in deze algemeene
schets niet onderzocht worden. Toch moet men rekenschap
houden met den verbeeldingrijken geest van den Italiaan,
en dat behagen in 't kleurig heidensche, dat altijd in hem
stak, en ons heden nog tot in zijnen godsdienst treft. Dit is
wel van beteekenis in de macht, die Italië op de volkeren
uitoefende. Men leefde nu meer naar buiten, men bleef niet
opgesloten in zijn gedachten : men trachtte zijn leven te versieren. En iets nieuws ontstaat er, dat onvermoeibaar scheppen
zal: de behoefte aan schoonheid. Zij gaat de geheele Renaissance door als eene muziek. De Oudheid verfijnde den zin
voor mooie vormen, het gevoel der kunst kwam de hardste
kreten van 't individualisme dempen als in eene reiner en
harmonischer atmosfeer. Van Italië ging een leven uit, dat
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zou thuis zijn ; de patroon kon het niet weigeren, en Antoon
had het beloofd.
En nadat zij het thee-boeltje klaar had gezet midden op
tafel, zat juffrouw Nelissen met den bril op den neus en met
een zwarte kous over haar linkerhand die van binnen het gat
sperde, stilletjes te stoppen bij het raam. Want, schoon
wakker, hij lag roerloos voor zich heen. Het lichtje schemerde gelijk een oud vonkje door de gaatjes van het steenen
stoofje onder de thee, knitterde soms, vliegen zwermden
wartuig onder den zolder en de zon wou zich binnen dringen door de kier.
Maar toen Greet uit school een sneedje brood at voor ze
naar breien ging, had Nelissen toch even gesproken en zoo
zacht of sprak hij uit een ontwaking, dat ze zoo hard niet
loopen mocht, of ze het wel goed verstaan had. Vreemd, ze
zou het hem toch eens onder het oog brengen, hij kon voor
't kind zoo streng zijn tegenwoordig, hij die van allen haar
altijd het meeste had bedorven. En Greet keek hem zoo
aan, pruilde zelfs niet, ze zou bang voor hem gaan worden,
geloofde ze vast, en dat was toch niet goed.
Ze had haar werk hervat. Zoo stil was het. Je kon je
verbeelden het was niet waar. Zoo stil, zoo stil. Hoe rustig
was hij van middag en dat na al die bezoeken, het was haast
angstig stil .... Was het stil, dan moest je vreezen dat 't elk
oogenblik zou uit zijn, was er de pijn, dan was de stilte in
een mensch zoo verschrikkelijk, o te weten dat je niets kunt
doen, je zou het willen overnemen .... Hoor 't vogeltje voor
werd wakker .... En 't huishouden moest. toch maar doorgaan,
alles de gewone gang en dat was ook maar het beste, dan
had een mensch niet zooveel gelegenheid tot prakkizeeren ... .
Welk - een vuistgaten had die jongen weêr in zijn kousen
gemaakt door al dat loopen in de laatste dagen .... ze zou
toch wel even willen kijken of hij sliep of niet .... slaap is
zoo'n zegen .... vreeselijk sleetsch was die jongen tegenwoordig, het was bijna niet bij te houden .... Wat zou ze
zonder hem beginnen .... niets niet waar ? .... hij kreeg al
net zoo'n leerschool als zij bij moeder .... Het zou er hem
-
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goed om gaan .... datzelfde had moeder tegen haar ook gezegd .... ze mocht niet klagen ... .
Ja beestje, ik hoor je wel, ik hoor je wel .... drie-envijftig jaar .... zoek niet altijd de donkere hoekjes op in het verleden, kijk toch ook eens naar de lichte, had hij laatst gezegd ... .
de lichte ... .
Die stumpert van Dries, kon zoo echt vriendelijk opkijken
van zijn koppie koffie, wanneer hij schuurzand bracht 's winters.
Wat zou het leven beloven aan zoo'n arm schaap ... .
Was het niet net of die Jakob een geheim verborg ? Je
voelde het dat die man zich ophield met al de kracht van
zijn sterk karakter, hoogdravend was hij áltijd geweest, al
toen hij rondliep in een blauwe kiel .... waar bleef de tijd ? ... .
de tijd .... de winter gaat en de zomer komt en de ouden
zoeken weêr de heugenis van hun jonge dagen .... Een slaaf
noemde hij zich zelven, een slaaf tot in den nacht .... wel was
't begrijpelijk als iemand in opstand kwam en vergefelijk ook,
wie kon immer bedenken dat het geen mensch is die het je
aandoet....
Gelijk een licht naast haar ontstoken, was de zon het
kozijnhout gaan bebranden. Haar krommige gestalte verwijlde
voor den schijn, die haar bezorgd gezicht en bezige handen
als bij een lamp nu belichtte. Uit het steenen plaatsje welde
al koelte. Vochtiger ook hoorde de weêrklank van het leven
buiten aan, milder gesuis begon over de wereld te bewegen,
terwijl haar hand met kleine duikingen voortschoof door de
donkere draden en ze haar andere met de kous weêr wendend,
van tegenovergestelden kant de dichting begon. .
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En dan, nadat tante Christien, de vrouw van N elissen's
eenigen broêr er was geweest, o, even aanloopen maar, want
't was strijk-dag en ze moest het haar maar niet kwalijk
nemen dat ze er zoo uitzag, en er uitgerust had, want 't was
om te puffen, daar kon zij ook van gewagen, met de banden
van haar hoed los en haar lange bloote handen met de
zwart-getopte vingers buitenwaarts open op den schonkigen
schoot, wiegende haar hol gezicht »mensch, mensch" bij al
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dezelfde halfgefluisterde verhalen, en er toen gelukkig niemand
meer was gekomen, behalve buurvrouw een oogenblikje die
't van Greet wist, zat juffrouw Nelissen, den open genaakten
brief van tante Mijntje Kamp voor zich op tafel, met bezoek
van tante Masje bij een kopje thee.
Nelissen's oudste zuster, moeielijk achter de tafel geschoven,
want ze was veel dikker, zat nu op Greets plaats, daar zat
ze altijd vast. Een poosje had ze getoefd aan 't bed, maar
ook van achter de tafel bleef haar fijne keuvelstem naar
Nelissen gaan, die als te luisteren bleef liggen. Zijn vrouw
leek verstrooid gebleven door den meêwarigen brief van haar
zuster, knikte wel als ten bewijs dat ze toehoorde, antwoordend niet veel.
En dat was ook niet dadelijk noodig. Want de oude
dienstmaagd, oud geworden in een en dezelfde famielje, nam
den tijd voor haar woorden. Die Greet, 't was zonde, noemde
haar wel eens: » de zeem". Zij woonde op een goed hofje, waar
ze haar eindje kon halen, daartoe in staat gesteld door het
legaat haar beschreven bij het overlijden van mijnheer. Daar
woonde zij keurigjes met al die hofjes-kneutjes samen en
hield er goed de hand aan zich zelv'. Alle middagen, behalve
de keeren dat ze werd uitgevraagd, dan natuurlijk gebeurde
het 'smorgens, deed ze haar hair, wel schraal maar nog donker, voor haar eigen kap-spiegel ; haar kornet-opzetten, was
voor degeen die er toevallig bij tegenwoordig was, een heele
geschiedenis, en je moest haar Zondags eens een enkele maal
naar de kerk zien gaan, het gezang-boek boven op een
schoonen zakdoek in de handen. Zoo ze nu praten bleef,
Nelissen en zijn vrouw nooit anders aansprekend dan met
»uwe," verscheen af en toe haar teêr-huidig en blauw-oogig
maagd-gelaat met de scherpe haar-scheiding deftigjes uit den
reinen plooi-krans van haar gestijfde muts, en de breede witte
strook die strak onder haar kin doorgaande, haar ooren
gansch oOerdekte en boven op haar hoofd met fijne speldjes
schier onzichtbaar was vereenigd, gaf haar het voorkomen
van een wijze vrouw of baker, en tegelijk door het ingevallen
zijn van haar mond en door het kaperachtige overvalletje
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van haar muts achter haar dor halsje, bleef een herinnering
over aan een kind. Zij droeg met de warmte een helder
paarschje, dat met vele dunne plooitjes en kleine knoopjes
haar bostloos lijf bespande, en daar zij, om ook de kinderen
te kunnen gelukwenschen, wat bleef, had ze haar breiwerk
maar in den zak gestoken en breidde ook al op de ouderwetsche manier, een » pin" in den zilveren brei-koker tusschen
den band van haar half-zijden boezelaar gestoken. Waar ze het
ook over mocht hebben, het kwam altijd terecht op de famielje
waar ze had gediend, waarvan al de kinderen haar waren
» trouwgebleven," haar raad niet versmaadden, en waarvan
niet éen, zelfs die woonde in de Oost niet, ooit haar verjaardag vergat. En Nelissen die ook door hare bemoeizaamheid
veel klantjes had verworven, kende ze allen best en wist
wel wie er werd bedoeld bij het noemen van alleen de eigen
namen. Ze kon wel eens wat vermoeiend zijn, elke gek
heeft zijn gebrek, en was wel een beetje erg op de penning,
doch verzuimde toch nooit een kleine versnapering meê te
brengen, schoon dit nu weêrgaters lastig werd want je wist
niet meer wat. En ze had zoo van die eigenaardigheidjes,
sprak bijvoorbeeld nooit van een man, maar van een manspersoon en weer nu, toen ze vertelde dat de looper van
mijnheer Frits' kantoor er van morgen geweest was, had
ze niet kunnen nalaten te zeggen : »me vrijertje." Ze
verkondigde Greet's lof die ook zoo knap boodschappen
kon doen en de verdiende twee centen zoo netjes opborg in
haar portemonneetje.
Om haar gezelschap te houden en ook omdat de kousen
van Greet zoo noodig af moesten, had juffrouw Nelissen
eveneens breiwerk ter hand genomen. Lastig om te zien dat
zwart.... en het praten ging zachter nog, toen ze merkte dat
Nelissen zich naar den muur keerde of hij slapen wou ... .
Hoe oud ze nu was en dat ze ook al begon op te schieten ... .
zijn hoesten was toch veel minder geworden, wat kon hij altijd
hoesten, vreeselijk. En of het niet wel eens bij hem door mekaar
liep na een aanval. 0, neen, zijn hoofd had niets geleden,
altijd bij zijn positieven, en overleggend met Antoon : huur,
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bosgeld, en voor de belasting waarschuwde hij al lang vooruit, kon nog niets over zijn kant laten gaan ; nog laatst
had hij de barbiersjongen, die hem wel een uur te laat,
bijna onder het eten was komen scheren, een uitbrander gegeven .... de jongen had toch zulk een bekaaid gezicht en
hem nog eventjes gesneden ook in zijn arme gezicht. Toch
had hij altijd gauw spijt tegenwoordig ... .
»Ja, de kinderen hadden een zware taak, véel leed er
onder, Antoon probeerde nog wel een en ander bij te houden,
maar .... ze zou toch niet weten wat ze beginnen moest:
verschoonen, verbedden, hij deed alles even handig. Van
Geertrui kon je toch zulke dingen niet eischen ... , ja, 't
geluid van de machine kon hem erg hinderen .... het moest
er toch ook van komen niet waar? ...
Soms spraken zij dan weêr uit hun beider leven van dienstbaarheid .... dagen als verjaringen doen herinneren aan menig,
en vele malen hoorde Masje juffrouw Nelissen's toonlooze
stem zeggen : ach ja.
Greet .... nog te jong was ze .... ze maakten haar maar
wat wijs. 't Was zoo'n gevoelig kind, maar wel eens twijfelde
zij, kinderen zijn vreemd. Ze leerde gelukkig goed, haalde
nogal cijfers, zoo graag ze naar school ging, zoo'n hekel had
ze aan breien. Ze kon er haar bijna niet heen krijgen ; het
was een klucht haar te hooren zeggen : insteken, omslaan,
door-laten-kruipen, af-laten-gaan. Ja, het was me er eentje,
meende Masje ook, nooit stond dat mondje stil .... Maar
het leeren was dan ook heel wat anders dan in hun tijd;
veel meer spelend, je kon het zoo vreemd niet bedenken ... .
Of ze die passen nog maakte en de handen hield boven het
hoofd? Ja, en nu had ze weêr een aardappel meegebracht
gewerkt van klei, zoo natuurlijk met al de oogen er in, en
een ei, gekleurd met al de stippels er op werd bewaard in de
school-kast .... of ze er grootsch op was, dat kan je begrijpen.
Maar vooral die schooltuin was aardig .... Hoe 'had hij
verlêe jaar met smaak nog meê gebruikt van het maaltje
rhabarberstelen wat zij voor haar deel had meêgekregen ... .
Zoo praatten zij. Soms ook stakkelde het een poosje, dan
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waren de oogen noodig, verschoven zij hun breisels, telden
de steken op de naalden-ruit om een ander naadje te beginnen. Of het werk lag stil in den schoot als de kloen op
tafel en de hoofden gingen naar elkaar : Masje beloofde
moeite te doen voor een windkussen, daar kon je je niet
dóor op liggen, hoe lang had mijnheer niet gelegen, en van
de ondersteek _ fluisterde ze, die bij zware ziekten zulke goede
diensten bewees .... zij zou dat wel bezorgen .... moest er
hem maar niets van zeggen.
Een blauwe schaduw-hoek was al geruimen tijd in het
gordijn komen vagen, en het geklikketik der dan weer
onhaastige naalden verging met het klokke-leven als weg
onder de franjes van het raam ... 0 zoo verschrikkelijk
mager dat hij werd, je schrok van zijn lijf ... » ik begin door
mijn eigen tralies te kijken" grappemaakte hij ; je hart brak
ervan ; en je moest je goed houden wanneer hij zijn twee
vingers paste in de holte van zijn wang ...
Masje had haar zakdoek uitgehaald en gepreveld had ze
van : »Gods wegen waren ondoorgrondelijk." Juffrouw Nelissen
schonk de kopjes nog eens vol en daarna was Nelissen zelf
ook nog eens komen reiken naar het gorte-water. Langzamerhand omgaf een al koeler schemer de vrouwen en het
glorende geraad in de kamer, terwijl hooger onder de zoldering de gloed zich saámtrok en den vloer verguldde.

»Dank je wel jongen" sprak Nelissen, »dat heeft goed
gedaan," »zoo zit ik best, nu zullen we nog eens een ouwerwetsche avond hebben" en hij vervolgde:
----- »We ruimen de koffie-boel gauw op, en dan blijft
moeder in haar stoel, Geertrui bij de hand zit, gepiekt wordt
er van avond niet, Greet achter de tafel, en onder de klok
Antoon die zijn pijp opsteekt, heusch 't zal me niets hinderen, 't trekt allemaal weg .... Het blaadje blijft voor de
gezelligheid, we hangen Piet op zijn echte plaats en we halen
het gordijn hoog op, want de zon zal ons niet meer bijten."
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— » Niet heelemaal, moeder," zei hij, toen de vrouw het
gordijn-koord introk, ) zoó, anders is het net schoon-maak."
En als het alles was gebeurd, zaten zij gegroept onder
het uitschommelende kooitje en in den schijn weêr of zij
elkander terugzagen na langen tijd. De zon was nog niet
onder. Buiten glansden uit een blond schaduw-rood de
pannen-ribbels van het dak overzij ; begloeid en betooverd
beurde de berookte schouw zich op den nok daar en straalde
uit de gaten der twee naast elkaar gelegde gebogen dekpannen, gansch in vuur, dunne wasemen uit voor het doorgoudelde blauw van den hemel. De beklimopte schutting
onder den raamloozen kalkmuur, makend den achterwand van
het achter-uitje, donkerde door de latjes en de blad-spleten der
foksia heen ; maar voorbij den voegsteenen muur van het
werkplaatsje, de houten pompkast naast de glazen keukendeur als vernieuwend van verf, blonk de al-oud-geworden dag
naar binnen en deed de planten als vergroot staan in het
kozijn-hekje onder het opgetilde raam. Nelissen van zijn
hooger zitten in bed kon het venstertje nog zien van zijn
loodsje en de groote bladen van een klim-boon daar langs
opgeleid. En het lucht-licht zette nu het gelig-geverfde
kamertje in een groote guldene eenvoudigheid, lijnde de
twee zolderbalkjes evenwijdig aan het raam, plaatste de omgroepte tafel met een zware schaduw op het groen-grijze
karpet, bevloeiend het meest 't bloemerig papier-wandje
waarin de bedsteê was met de twee sluike gordijntjes. Op
den muur uit de zwart gepolitoerde en aan groene koorden
opgehangen drieplankjes rugden zich verscheiden boeken,
doezelde metalig even het pauw-veerke dat uit den bijbel
stak, en achter moeders hoofd in de rechtsche schaduw hing
de spreuk te lezen, door Geertrui gewerkt met wol en sinds
van morgen daar bevestigd : »Werpt al uwe bekommernissen
op Mij."
In bruin-houten standertjes glimpten de portretjes op den
zwarten mantel van den geschutten schoorsteen. Een verbleekt
fotografietje er Nelissen verbeeldde in zijn trouw-pak, de hand
geleund op den stoel, waarop zijn vrouw, lacherig, en wier
14
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ouwerwetsche geruite japon-rok uitgeplooid en gestolpt was
naar over de voeten. Daarboven ook helde het spiegeltje
voorover, onder het verstopte kachelpijp-gat en gaf in het
water-diepe glas een plaat weêr ter overzij, een rivier-landschap verbeeldend waarop een hooge boom, en boven de
machine-kast, een blauwig handwerkje waarin Antoon's schuier.
Greet's ruiker wilde bloemen van Zondag verlepte op den
hoek zijn paarsch en zijn geel, en twee vij f gatige stoven,
over, op elkaar gezet, hokten in het donker tusschen den
maar weinig vooruitspringenden schoorsteen en het kastje,
dat midden-op de melk-witte lamp hield in een matje met
sjenielje rand en van wat pronkjes omzet. Voor het bed
onder den stoel nog een afzonderlijk en omboord kleedje
neerlag op het bruin-vervig plank-hout, bloot om het karpet.
Onder het uitblinkende licht zaten ze, wat stille woorden
beginnend en wanneer het vogeltje goud-groen opwipte van
zijn zaad-bak, hoog-gelend dan het smalle lijfje hief, kraaloogde, zijn roze schelpkleurig snaveltje nebde aan het ingekeepte stokje vlier-hout, of sliepte zijn toontje, moest Greet
uit haar groote heldere schaduwge oogen wel telkens opkijken
en den val van haar haren bewegen om haar vlakke wangen alsof
ze het beestje nog nimmer had gezien. »Kijk er niet alles
af" snaakte Geertrui, maar Greet pruttelde als betrapt, dat
hij zoo spatte met water en dan Geertrui weêr : »dat is wel
frisch".... » Geef hem maar een lepeltje suiker, daar vraagt
ie toch om," besliste moeder, en toen Antoon : »wel ja, hij
is toch ook een beetje jarig."
Zondagsachtig van de tafel wat afgeschoven, hield Geertrui
den stoelrug achter zich met de armen omvat en de voeten
spitsig over elkaar vooruit, waarvan zij de bovenste pantoffel
liet bengelen. Rond van heupen en stevig uitziende, maar
wit-vleezig, ook de kleine duidelijke mond was wel wat kleurloos boven zoo ferm een kin, zat ze loom-kordaat, kijkende
naar haar spelenden voet of op uit onfletse oogen, die scherp
in de randen stonden als met veel wit. Haar groot bloot
voorhoofd leek bezwaard haast door 't donker blonde haar
opgenomen tot een breede knot en verscheen nu broeierig
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in het licht. De meisjes op den winkel zelen : ze zou ponnie
dragen, maar ze mocht niet en ze wou ook niet. Twee bloemig
geschulpte knopjes drukten weêrszijds de oorlel en ze was
jong-gekleed, droeg een wijd-mouwige bleeke bloese als bespat van moesjes, een donkeren rok zonder plooi of garneersel,
en een boezelaartje had ze voor met een voorspeldertje onder
de uitzettende borst en waarin eenige speld-spritsen lichtten.
Ze was negentien jaar en met Paschen pas aangenomen.
Antoon's langer wezen, jongensachtig en vroeg-oud bekantlicht, vertoonde iets van de stijve geknepenheden en denzelfden
ingehamden donkeren haar-groei van zijn vader en diens
eenigszins omgerande ooren, maar behalve dat hij altijd wit
was om zijn hals en een fraaien glanzenden knevel onderhield,
leek hij veel heeriger dan zijn vader ooit geweest, ofschoon
die in zijn tijd toch ook knap genoemd had mogen worden.
Halverwege zijn besloten voorhoofd, met pas wat beweeggegroei boven de vrouwelijke brauwen, had de zon der laatste
dagen de huid geroosterd, wat gezond stond vond moeder,
en ook de lange knookige schrijfhand, welke als wat onwilligs den aarden pijp vasthield, had de kleur van de verschroeiing gekregen ; of hij niet durfde had vader gevraagd
en toen had hij opkijkend uit moeders stil-donkere oogen:
»zoo dan," gelijk een Turk gedampt.
Het praten was van zelve gegaan. Greet die altijd wat
doen moest, had de hand van haar broêr genomen en toen
met haar eeuwig : hoor es moe, ook die haar hand en allebei
de handen wippend zoo : »meester Kramer zegt : een vogeltje
zijn vleugels dat zijn onze armen." » Dat is ook zoo" bevestigde
Antoon. Men liet haar maar begaan. Antoon, toen vader
had gevraagd hoe hij het gesteld had, was aan 't vertellen
geraakt van zijn dag .... Hoe ze eindelijk morgen voor de
melange zouden klaar komen. Het koren dit jaar wel zwaar van
korrel was, maar klein van stroo gebleven door te sparig vallen
van vocht. Het voorjaar vorstig, weinig dauw, en de zomer
zoo goed als geen regen. Toch was de oogst meer dan
voldoende. Dan zou het brood wel niet opslaan, geloofde
moeder .... Daar kon je niets van zeggen, als altijd klaagden
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de boeren steen en been ; Amerika had er voor hen de klad
in gebracht ; zulke terreinen als dàar werden verbouwd,
machinaal, was gewoon weg ontzettend. De jonge patroon
sloeg er een gat van in de lucht na zijn laatste reis, uren
sporen lang, welk een gezicht moest dat geven .... »Weinig
afwisseling" sprak Geertrui tusschenbeide, ze had van die
leuke gezegden. Maar Antoon zou het toch wel willen zien
en vertelde verder uit zijn Zondag-wandelaars-aard. Al heel
jong trokken hem de velden en de bosschen, zocht hij de
groote eenzaamheden die hem benauwden en die hij zijns
ondanks toch zocht, zonder te weten waarom kon hij er
bedroefd van worden. Hij was lang een zwak kind geweest,
moest erg worden ontzien en moeder had altijd gevonden
dat hij veel oog had voor de natuur ; zijn slaaphokje onder
dak lag vol gedroogd goed en snorrepijperijen en wee zijn
gebeente wie er wat over durfde kikken. Nooit zou hij
uitgaan zonder zijn kijkertje, om hetzij een vogel, een zeil, of
een verre toren naar zich toe te halen, en nooit ook zonder
zijn zak-flora. Als allen uit gewoonte gedempt pratend omdat
het huisje zoo gehoorig was, en wat hakkelend tegenwoordig,
vertelde hij van zijn tocht met den patroon en een boer de
lange velden langs, terwijl je de ooren van het paard en het
tentwagentje boven de halmen kon blijven zien, heele plokken
graan die letterlijk schuimden van zon, en als zee konden
bewegen als er wat wind ging over. 't Was vandaag te
stil geweest, geen meerl zong haast, op den langen duur
hield hij toch niet zoo erg van zon, afmattend, bedekte lucht
was veel geriefelijker, tegen de wind oploopen dat was goddelijk, en tegen regen ook ... .
-- »Wanneer het dan ten minste maar niet stort," plaagde
Geertrui, »dan denk je gauw om je kleêren."
»We zijn allemaal geen naai-kippetjes als jij," diende
haar Antoon.
»'t Gaat goed, 't gaat goed" kwam de stem van Nelissen.
» Géer, toen ik van middag naar breien ging, ben ik
Saar tegen gekomen," had Greet over de tafel geroepen.
Dat kon ; ze moest een paar knoopen bij zoeken; »-ze kan
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je de boel wat opscheppen bij ons, de juffrouw houdt haar
omdat ze zoo goed werkt en bij de dames een mooi praatje
heeft. Van morgen .... stelt u voor, ze zijn gisteren met
z'n zessen, zij natuurlijk voorop, poffertjes gaan eten. U weet
wel, in de kraam van Beetsma die tegenwoordig vast op de
Biggen-markt staat, en toen vonden zij ze zuur, en hebben
zij ze met spelden allemaal vastgeprikt aan het beschot."
— »Zijn ze er blijven zitten ?" haastte Greet.
» Gut" had moeder gezegd, en toen, »'t is zonde van het
goeie eten."
» 0, het is een verschrikkelijke meid, ze kan de juffrouw
nadoen waar ze bij staat, nauwelijks is die de deur uit of ze
begint met haar oogen 't onderste boven: »meisjes, meisjes,"
je weet geen raad, ik houd het er voor 't loopt nog eens
falikant uit."
» Het is niet goed reden te geven" antwoordde moeder;
zei je wat vader ?"
»Niets, ik geniet."
»Ze lijkt net een jodin," oordeelde Greet.
»Ik vind haar wel knap."
»Ze zijn allemaal dol op haar .... zij is de raddraaister,"
vervolgde Geertrui met haar handen wat langs de leuning van
den stoel wrijvelend. »'t Is haar schuld ook dat ze geen van allen
thee meer krijgen ; 't is me wat moois .... dat aardappelenwater magge ze houën zeggen de meesten en eten hun boteram
maar droog .... 't is toch wel bár .... niet eens drinken ... .
wij aan de knip-tafel blijven ons kopje krijgen van binnen"... .
»Jij bent een beetje bij de juffrouw in de kast" plaagde
Antoon er tusschen, waarop zij eenvoudig antwoordde, dat dit
er niets meê had te maken, de andere thee kwam uit de
keuken .... » 0, 't is zoo'n rare meid .... net een goeie voor
jou.. . .
»Hè", ... gichelde Greet ...
»Hoor me nou zoo'n schaap an" mopperde Antoon, en
Geertrui vervolgde :
»Ze kan komedie-spelen .... ècht .... ze deed verleê
jaar immers ook bij die uitvoering meê .... 'k wou u het
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hooren kon .... nog heeft het ouwe mensch niet eens haar
hielen goed gelicht of die Saar begint : » Meisjes," en die aan
't gieren dat begrijpt u, »jullie zijn ondankbaar, is deze thee
niet goed ?" en ze doet of ze haar twee vingers in een kopje
steekt en wrijft ze tegen elkaar om te laten zien boe dun
ze is ; je kunt je bijna niet goed houden en zegt er dan eens
wat van .... nu willen ze hutje bij mutje doen, alle dagen een
cent en zelf thee betalen .... let eens op .... er komt niets
van"....
»Een cent is een cent," meende moeder.
Geertrui keek weêr recht voor zich uit .... » Ze kan wel
mooi spreken de juffrouw, van morgen heeft ze weêr met
veel hartelijkheid gesproken, als ze maar niet altijd aankomt
en me dwingen wil om lid van Dorcas te worden, want dat
doe ik niet," besliste ze zacht.
-- »Daar mag je geen mensch in dwingen," zei moeder.
Zij zag als een blosje Geertrui's wangen warmen, ook
Antoon's oogen stonden minder doezig. Je kon het ze aanzien
dat het hen opfleurde .... Welk een heerlijke avond .... Het
zonlicht streelde heen over het plaatsje als met een gloeiende
vleugel, en heelemaal 6n-drukkend.
- » Me dunkt," zei ze, » die hannekemaaiers zullen ook wel
blij zijn dat het avond is na zoo'n heete dag 1"
»Ze werken allemaal in hun onderbroeken, zag ik uit
de spoor" en Antoon was weêr dadelijk gaan vertellen.
.... Verrukkelijk was het in die smalle paadjes te loopen
en met je handen langs de halmen te strijken, net snaren,
en dan in eens aan den akker-rand de klap-rozen tegen ; e
aan te zien komen vonkelen en de duizenden van korenbloemen die binnenin schemeren zoover je oog kan dringen ... .
wat er al niet groeit .... de boeren zeggen : 't zijn opvreters
en haten dat goedje .... » Ikke niet" riep Greet, »ik zou een
ruiker plukken, moe hoor es 1" begon ze weêr .... »ja, kindje,
ja" suste die en wat overleunend op de tafel, zei ze tegen
Antoon, dat ze het ook wel eens zou willen zien, ze had nog
nooit van haar leven een korenveld gezien anders dan op
een plaat, het zou haar slecht afgaan nu .... »zie je toen ik
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jong was en nog goed lang loopen kon, was ik onder de
menschen ...."
-- »We hebben toch genoeg gekuierd, moeder," liet
Nelissen hooren.
Een glimlach glansde even over haar gezicht.
-- »Hoor hij," zei ze als voor zich zelve.
» Moe luister toch es" hield Greet aan, » ik weet een
spreukie : het onderste van een bloem dat is het kamertje, daar
zit de moeder midden in .... née .... meester Kramer zegt:
de strepen in de bloemen, dat zijn de wegwijzers voor de
honig-bij"... .
»Bijen" viel Antoon in, » daar moetje buiten voor wezen,
't is soms als je loopt dat de lucht om je kookt en vraag
je dan aan zoo'n boer, wat is dat ? dan zegt-ie »bijen" en zeg
je dan : ik zie er geen een, dan zegt hij : ze benne daar
ginder boven de spurrie. Zoo'n boer loopt altijd met zijn
kop naar den grond of hij spelden zoekt."
»Hu-hu 1" lachte Greet een gemaakt lachje uitstootend,
dan lijkt ie wel een tor, hu :"
— »Stil, mag je niet doen" knorde moeder, haar hand
even neerleggend op den arm van het kind, »leelijk aanwensel van je, mag je niet doen, kom ga nu eens netjes zitten,
de beenen behooren onder de tafel, weetje wel, en nou niet die
leelijke lip." Schielijk had ze even naar de bedsteê gekeken.
»'t Gaat goed, 't gaat goed," herhaalde Nelissen.
»Al die fratsen leert ze op school," opperde Geertrui.
»Louwtje-leb, juffrouw Bedril V' en Greet wou nog meer
zeggen.
-- » Tu -tu -tu 1" waarschuwde moeder, die het kijken der
oudere zuster wel had opgemerkt, »jullie leeren toch maar
heel wat meer dan wij, daarom ben ik zoo dom gebleven ... .
moet je niet doen met een speld", berispte ze naar Geertrui,
die zonder er bij te denken in een hoekje van haar mond
peuterde en een mooie dichte rij tanden even zien liet.
»Eénig en nog eens eénig," ratelde Greet.
»Zeker weêr de laatste stop-lap" en Geertrui stak de
speld weer voor op haar borst.
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Antoon had het weêr gebracht op zijn dag.
.... »Het zweet druppelt je langs je hoofd, en de grond
brandt door je zolen, op 't laatst kán je haast niet meer ; zoo'n
effen zon is net een gezicht dat nooit naar je kijkt ; daarom
houd ik van weêr en wind, in de wind loopen dat is opwekkend, als al die boomen zoo aangaan en hun koppen schudden,
kraken en buigen en toch niet breken, dat is gezond, dat
verstaalt, dan voelt een mensch zich sterker worden voor
eigen strijd."
»Ja, jongen, dat geloof ik ook," beaamde moeder.
In Geertrui's oogenblauw, gebeurde een saa^ mtrekking. Ze
verplaatste zich geheel en onschielijk, lag haar handen die
kuiltjes toonden in de geledingen der fijn-toppige vingers,
voor zich in den schoot.
»'t Kan me zoo heerlijk lijken," zei ze, »te wonen in
een huisje met een tuintje er voor."
» Wie zou dat niet begeerlijk achten," antwoordde moeder,
»doch geen lust zonder last, toch erg stil is 't 's winters, wat
zeg jij, vader ? .... Vraagt het maar eens aan tante Mijntje
Kamp, die is er na jaren nog niet aan gewend geraakt. Dagen
en dagen, zegt ze, gaan er voorbij, dat je geen ziel ziet
loopen. Die er geboren en aangetogen zijn hebben daar zoo
geen last van ; het is hier wel geen Amsterdam"... .
» Naar de Artis" haastte Greet, die er eens met de
school geweest was.
» Ik kreeg er altijd hoofdpijn .... 't moet erg veranderd
wezen ; Antoon," vervolgde moeder, even schuin-weg over tafel
op de klok ziende, »jij wilt zeker wel een glaasje bier, niet?
Och, Geertrui, het staat op het nieuwe kastje, en breng dan
het andere ook meê, .... ik had nog een staartje bessen-wijn,
dat is lekker vond ik met de warmte en hier in de kast
staat het trommeltje"...
»Hè j Greet begon te rijden op haar stoel, »precies
als verleden jaar .... 't is toch al net of er van avond wat
_vreemds in de kamer is .... toen zat vader aan tafel ... .
word maar gauw weêr goed, hoor .... U bent de jarigste,'.'
babbelde ze voort en dan ieder met haar altijd klaar vingertje
---
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aanwijzend : »dan u, dan jij, dan jij en dan ik pas .... wat
flauw" 'viel ze zich zelv' in de rede, een ander schoolmeisjesstem nadoende, en dan flikflooiend naar haar moeder : » zitten
we niet gezellig saampies ?"
Geertrui stond op, moeder had even met het hoofd naar
haar geschud ; de klok ging zijn tonigen gang. En Geertrui
op pantoffel-treedjes uit het keukentje weêr gekomen, verboog
zich over de tafel, zette het gebeugelde en met een vurig
stempel-briefje beplakte zwarte fleschje bij haar broêr neêr.
Dan haalde ze glazen en schonk de drie, na er suiker in te
hebben gelepeld, half met het vruchten-sap vol, vervolgens
liep ze weêr naar achter om een frissche karaf.
Droog schokten de pompslagen, dan bruiste het water.
Overtogen met weerspiegeling en glanzende glazuren had zich
het dak-rood versomberd en verpracht. Haast nachtlijk blokte
de schoorsteen onder den trillenden en vervluchtigenden wadem.
Het schijnsel begon geheel te geschieden uit de doorzogene
ruimte der lucht. Koeler van schaduwen en verwittend licht
blikte het binnenkamersche en als wat verzonken geworden.
Bleek lag het tafel-vlak onder de kleurige glazen.
»Ga je slapen, Piet ?"
»Laat hem," zei moeder, talend naar binnen ziende en
met een handlegging 't onrustige kind weêr stillend, »de dag
gaat heen."
De glazen bijgeschonken werden door Geertrui, terwijl
moeder roerde ; daarna zocht deze een koekje uit het trommeltje, lag het bij het voetje van Greet's eigen glaasje, nam er
zelf een en schoof het verlakte ding met de deksel open
naar Geertrui's plaats, terwijl Antoon bedankte door even
z ijn pijp te laten zien.
» Morgen moet hij weer vroeg op" snaterde de kleine
meid, terwijl ze de mangeltjes met scherpe kneepjes van
haar koekje peuzelde. »Wil ik u er es wat vertellen" .... ze
keek moeder aan en dan plotseling van gedachte veranderend
zei ze : »toe moe vertelt u nog eens wat ?"
»Och, kindje."
— »Toe nou."
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- »Zit toch niet ZOO te suffen," gromde Geertrui van
haar stoel, Antoon een stootje gevend, zij zelv' had glanzender oogen.
- »U verkrummelt uw heele koekie," babbelde Greet,
»verleden jaar hebben we zoo geklonken, weet u nog wel' ....
en ze tilde haar glaasje. . .. »Santjes I" stootte ze aan.
»Op je gezondheid moeder" riep Nelissen, hij had
het glas van den stoel genomen en stak het recht-uit naar
voren.
»Kom nou ?" noodde hij.
Zij stond op met het getilde, raakte het gIas met het hare.
- »En we klinken allemaal I" sprak weer Nelissen. »Schenk
je eens in, jongen I"
En ze raakten de glazen aan elkander.
»Dat van jou is lang niet zoo'n heldere kleur als
het onze," had Greet gesmaald, »bier, gerste-bier. Moe, weet
u wat, een meisje bij ons heeft zoo'n aardig dingetje, een
varkentje van pleet .... en dan most je aan zijn staart draaien
en dan zat er een rood centimetertje in" . . .. ze keek als
beschaamd, zei toen: )j~."
»]a, wat kon u altijd vertellen," haastte dan ook
Geertrui's stem; ze was wat opgezet in haar gezicht geworden,
haar blauwe blik leek warmer in den hoogen avond en het
haar aan den wortel glansde .... »en de raadseItjes die u
ons opgaf, en wat zong u voor ODS'S Zondags-avonds, weet
u nog weI. . .. van:

Klaas Klomp een boerenknecht,
Het puikje van Druivendrecht,
Met zijn beminde Brecht.
· · . . weet u nog wel, hoe hij mooi opgedirkt naar zijn
beminde ging, die te melken was in het land, weet u nog wel i"
Gestookt onder het gevlei harer stem drongen de woorden aan:
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Mijn liefje, mijn troostje, mijn zoet,
Sprak Klaas en lichtte zijn hoed,
En maakte een boeren-groet.
't Was me een vertooning."
-- »Hij lag het leelijk af," hielp Antoon.
»Of ie een blauwtje liep."
» Neen zoo ver kwam hij niet eens, ze wou niet met
hem uitgaan, dat was het."
-- »Het scheelde zooveel niet," verzekerde Geertrui. »Ze
wou niet met hem meê naar zijn petaal, die gaf het kindermaal."
»Dat vind ik zoo raar," minachtte weêr Greet, »wij zingen
veel mooiere op school;" maar Geertrui lette er niet op.
En Klaas keek zeer verstoord,
En sprak er geen enkel woord,
En liep maar zoetjes voort.
— » Hoe is 't dan ook weer?" vroeg ze.
Greet zat naar boven te kijken en stootte korte fluitjes uit.
Zijn schoentjes bestoven met stof.
zei moeder als van zelve. Een versmoorde vervaring was
in haar oogen nog.
--- »0 j
Die veegde hij nog eres óf ... .
— » En dat andre weet u nog wel. Ze neuriede het bijna:
0 nee, nee, nee, mijnheer, zei rooie Kaatje,
Ik heb aan jou het land, ik heb aan jou het land,
Je kan me niet bekoren
Je bent niet van me vrinden,
Ik moest je aaklig vinden.
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»Ach ja," antwoordde de vrouw, »dat zijn er nog uit
de ouwe doos, al van je 'moeders grootmoeder."
»Uit de Fransche tijd," gewichtigde de grove stem
van Antoon.
»En hoe u van haar vertelde, hoe zij als meisje heelemaal in 't wit danste om de vrijheidsboom," vervolgde
Geertrui wier oogen sterrelden en wier mond, rooder geworden,
zich aanbood of 't waar een vrucht, » en dan dat verhaal van
die Kozak."
»En 't lijfdeuntje van uw vader : Hoort, hoort, mannen
van de stad," zei Antoon.
— »En hoe dikwijls hebben we samen niet gezongen het
liedje nog uit uw schooltijd."
De zon zonk in het Westen neder."
»Ja, ja, moeder je kon er wat meê," zei nu ook Nelissen.
»Ik mocht zingen altijd graag," als verontschuldigde zich
de vrouw van alle kanten gedrongen en ze boog weêr
het hoofd.
»Weet je wat, Antoon," zei Nelissen toen, »weet je
wat je nu eens doen moest ; voor het te donker wordt, speel
ons een beetje voor, haal je snaar-cither af, jongen, toe."
Of hij schrikte zoo gauw rees Antoon van zijn stoel... .
Ze hoorden hem de trappen op gaan naar zijn kamertje.
»Wat een klare avond is het," fluisterde Geertrui,
»de lucht geurt."
»Het is de roos," antwoordde moeder toonloos.
» Ik weet wat, ik weet wat," riep Greet .... »de vogeltjes
hebben het eerst het licht, op hun gezicht .... op hun gezicht" .... ze bleef met de lippen open zitten.
»En?"
»Nou, 't is uit," en Greet kreeg weêr een kleur.
»Wonderlijk kind," sprak moeder.
Dan kwam Antoon terug : hij had aan zijn hand een platte,
blank-bruin gepolitoerde kist aan een gebruineerd koper
hengsel hangen. Moeder verschoof toen het blaadje en het
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stoofje uit het midden der tafel naar zich toe en Geertrui
zijn glas bij het hare plaatste, om hem heelemaal ruimte te
maken ; dan met het sleuteltje, 't welk hij haalde uit zijn
portemonnaie ontsloot hij het deksel.
De cither, een bijna vierkante doos, palissander-kleurig,
maar hebbend aan een hoek een ingaande bocht in 't klein
zooals is bij een vleugel-piano, lag onbezeerlijk in het groenwollige binnenste gepast van zijn kist, die, overlangs wat langer
gemaakt dan de cither, twee hokjes zoo liet over voor het
bergen van stem-sleutel en wat losse snaren. En de klankdoos met metalen, zich aan even zoo vele stiften kort-tijds
ontrollende snaren bespannen, hield midden-in een overdwarse
houten strook, dragend een gelijk getal porcelein-witte knoppen als er snaren verliepen onder door. Een zwarte dikke
alphabet-letter bestempelde eiken knop. Voorzichtig tilde
Antoon het speeltuig de doos uit, blies het wat af, plaatste
de leêge kist achter zijn stoel, diepte uit zijn vest-zak iets
wat hij schoof aan zijn rechter-duim en er al bij zitten
gaande, pinkte hij een snaar met den nagel.
Een poover geluidje gelijkend aan den toon, maar doordringender, welke een schoolkind wekt, wanneer het een
snaar-draad spant tusschen tanden en éene hand en tokt
met de andere, trilde boven de holle kast en verzong zich
een weinig.
Het was een mooie cither, zoo een, waarop ook de kruisen
en de mollen konden worden gemaakt. Lang had hij, als
jongen nog, er een bezeten van 'n minder soort, maar toen
hij eindelijk geld genoeg bij elkaar bezat, had hij zijn oudje
tegen deze weten te verruilen. Vader had hem toen op
nieuw met schel-lak gevernist en daardoor had hij ook meer
klank gekregen, al reikte de toon toch niet veel verder dan
de kamer, en was bijvoorbeeld voor éen achter in het plaatsje
staande, nauwelijks meer te onderscheiden. Nooit zou hij
op tafel verschijnen, of het was of hij wat meebracht nog
van een anderen Zondag.
Antoon, een paar muziek-schriften onder den liggenden
bijbel vandaan hebbend genomen, spande met den stem.
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sleutel de ontstemde snaren daar waar het noodig bleek.
Hoe lang was het niet geleden dat hij er het laatst op had
gespeeld ; was het niet wel drie maanden geleden ? Dan zittend, buigend schuin en eenigszins voorover met schouders
en hoofd en de arm als voor een viool-streek klaar, ritste
hij de gewapende hand, den gepunten duimeling de magere
snaren over, dat plotseling, gelijk een vlucht opvliegend van
den grond, de alzoo gebundelde snaarklank, zoemend en
gonzend aan het speeltuig ontstoof; terwijl er, metaal dat
bloot komt blinken op een breuk uit den roest en de verwering van tijd, een even zilvrig-trillende wriemeling over de
snaren nableef.
En Antoon verboog tusschen de handen het lang-lijnige
en bestippelde boekje en zette het schuin tegen het fleschje
op. Toen werden de enkele woorden nog zachter gezegd,
alsof er niet meer mocht worden gestoord. Greet lepelde
zonder tikken het laatste suikerige uit haar glaasje, eigenlijk
had zij er nooit zoo erg meê op, zoolang tot stil-zitten te zijn
gedwongen.
En dan Antoon begon ; neêrkijkend van het wapper-dunne
papier, opkijkend van de manualen die door zijn vingers
gedrukt, de snaar verstilden er onder, al naar de akkoorden
het wilden. Wàt hij zou spelen, had hij gevraagd. Och hij
wist wel. Uit het album waarin Duitsche liederen voor de
slag-cither waren gezet, speelde hij er een en nog een, gauw
blaêrend weêr, want de wijsjes waren maar kort, zocht hij
naar zulken waar zij het meest van hielden. Geertrui wat
toegeleend volgde de noten en de letters der grepen ; Greets
stemmetje jachtte : »nou dat of dat ;" moeder onbeweeglijk,
schoon zonder leunen, van uit haar stoel toehoorde. En door
de verdrooming van het zingerig metaal, als tusschen waken
en slapen, zag zij zijn jong-donker hoofd met de inhammen
van het haar zich beuren en bukken en het snel onderopwaarts kijken van zijn gespannen gezicht boven de gepijnde
snaren, telkens en telkens. Als in een zwoele bewustwording
van de gegane dagen deed zij de oogen toe. Aanvankelijk
wat onvast, behandelde Antoon nu de knoppen meer zeker,
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soms moest hij even tokken éen snaar afzonderlijk, dan
ruiselde het glazig-bibberende toontje haar ergens wijd vandaan, tot hij weêr gansch de volle snaar-reeks streek en de
stilte vervulde en de gebrokenheid van het licht met zijn
vaak-ontbeerde muziek. Buiten gebeurde de avond. Verzadigd van schauw, naar vergetenheid zweemend, donkerde,
boven de bezinking in het plaatsje, in duister verganend het
dak ; schijn lag neêr op hare stille handen en boven haar
hoofd al eenige malen het goud-groene vogeltje had gepiept.
Dan op eene influistering van Geertrui verruilde Antoon
het gedrukte album voor het andere, dat vol was van liedjes
uit school en van Gezangen en Psalmen met mooie wijzen
en waarvoor hij, na veel geduldig zoeken, d'akkoorden had
gevonden en beschreven. En vertrouwelijker, verzeggend nu
de woorden die zij allen kenden, het arme cither-geluid trillerde uit en bevend het zwol aan, dichterbij, dichterbij. Als
onwillekeurig was Antoon's kijken even hooger gegaan dan
de noten, en een lachje glansde ervan naar zijn slapen op,
want boven hem in zijn kooitje het beestje meêzong : een
water-orgeltje zoo bruiste het in het veêrige keeltje, onder
het lispelend nebje, geheven als bij een vogeltje dat drinkt.
Moeder ook opschouwde in den ouden dag en haar oogen
schenen, proevend den avond-val rond het wiegelende diertje.
Nog glimmerde het langs de zoldering, het tafel-wasdoek
bewaarde het licht en Antoon had het muziek-papier gewend
naar het venster. Omvattend de duisterende gestalte-rijzingen
der kinderen in haar verzonken blik, voelde zij de schaduwen
gaan overschuiven de wanden.
Ernstiger in den talmenden nacht en ook zoo de vreugd
van een gekooid zangertje in de daging gaat, groeiend van
lichte gonzingen en schemering, ruischte de verklanking
van de verkorenste liederen hunner jonkheid. Dan, als gespoord door het licht was Antoon al spoedig overgegaan in
den gebonden zang. Nu behoefde hij niet langer te kiezen
en geen mensch zei ook iets meer, wanneer hij de blaren
sloeg om. Zij kenden de volgorde wel van het schrift,
en niets hoorden zij nu zoo gaarne hem spelen. En hij, met
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de oude toon-zetting van het Wilhelmus speelde altijd de
plechtige kerk-gezangen het allerliefst, dan was pas de cither
in zijn kracht. En nog nooit deed hij het zoo mooi. Zijn
bleekend voorhoofd verbukte zich lager, in gezwaai scheerde
zijn arm over de bestraalde doos, psalmend onder de wijder
wordende streek bij het einde der strofe ; en dieper in hun
harten het vergeluidde van : » die het roepen hoort van de
jonge raven en gaven zelfs heeft over voor iets zoo nietigs
als een worm." Stil zat ook Greet, het meeste in bevangenis
van avond, maar achter haar hoofdje bloeiden de smelterige
klokjes nog of ze waren van een ondoorschijnend geworden
glas. Heimelijk friemelden haar handen het boezelaar, schuinweg en of ze in zich zelve praatte, ze naar Antoon keek die
zijn manualen begreep en dwong tot het in dreuning-gaand
zwellende koraal.
»0 1" uitte de vrouw, even beide handen heffend, ze
dan schielijk vouwend in den schoot. Uit de bedstee^ was
Nelissen begonnen te zingen:
»Halleluja, eeuwig dank en eere."
En niet een durfde zien. Overweldigd door een huivergelukkigen schroom was het hun geweest -of de bange bezonkenheid, plotseling om luid uit te schreien gevoeld, even
plotseling uit hen was opgevoerd geworden. Greet, een hikje
gevend dat op een lachje leek, had dadelijk de handen van
moeder onder de tafel gezocht. Die stem, uit het donker
haast, naar hen allen toe, over hen allen verblijvend gelijk
een ontslaking, zong vast voort als uit de borst van een
gezonde en overging in durende verheffing de sidderendverkrimpende akkoorden van den citherzang. En toen begonnen de vrouwen zacht te zingen, de diep-jonge stem van
Geertrui, dan de oud-hooge van moeder, die de kerkwijs verinnigde met ouwerwetsche haaltjes, en van Greet, onnoozel
preevlend, meer de wijs dan de woorden zong. Antoon
verslonkener boven het aarzel-lichten van zijn snaar-spel zonder
opzien speelde : het kamerend gezing, geschoord onder de
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sterke man-stem, wolkte naar het vernachtende buiten een
overvloedigheid uit van oneenzaam geluid en voor het blauwigsluimerlijke licht van het venster, het als onstoffig wonende
vogeltje jubelde en met de vlerkjes klepte.
-- »Amèn," zong Nelissen uit ... .
.... Nacht was ver uit hunne harten. Vereenigd in elkander in den wondren avond zongen zij zacht voort, totdat hun
oogen elkander haast niet meer konden zien.
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Bij den armoedigen schijn van het gang- en nachtlichtje,
waarvan een kringetje op de zoldering schimmerde, vervaagde
het vertrek, geheel ziekekamer geworden door witte doekigheden en vochtvol glas en het aarzel-bleekende bed van
moeder al op • den grond gespreid. Nelissen met een ouden
grijzen omslagdoek over de onderhelft van zijn lijf, zat in den
armstoel te wachten. Zijn vrouw, die het meeste licht noodig
had van het op tafel uit zijn gloeiend schoorsteentje oppuntende vlammetje, naar haar weêrstraald door den metalen
blinker er achter, was bezig het door Antoon goed geschudde
bed, nadat het een kwartiertje gelucht had, weêr op te maken.
Ze klapte op de kussens om ze lenig te krijgen en zonder
bulten, sloeg het dek ten laatste om.
» Ik ben klaar, man," zei ze.
»ik kom."
Langzaam ontwikkelde hij zijn beenen aan den doek en
kwam overeind, plotseling lang en als geknakt in den midden.
»Blijf maar, 't zal wel gaan, oudje," sprak hij, toen
hij de vrouw als gereed zag staan om hem te ontvangen.
»Kan je wel?"
Voet voor voet verzette hij de omzwachtelde beenen, voorzichtig de tafel om, er den steun van nemend. Zij met de vingers
open vooruit, als bevreesd meê ging, tot hij stond onder
de klok.
Achter de ruiten van het rossig beschenen raam-hout blauwde
de kalme nacht. Ze wachtte. Nelissen wond de klok. Behoedzaam heesch hij den rikketikkenden ketting, zag het zware
--
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gewicht klimmen tot hij het steunen kon met de hand en
het beuren onder den als een spoel heen en weêr gaanden
slinger, totdat het was in zijn hoogsten stand.
»Zie zoo," sprak hij, »al weêr gedaan, help nu mijn beenen
nog maar even over de beddeplank en laat het gordijn dan
gauw zakken : wel te rusten."
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RECHT OF MACHT0
DOOR

FREDERIK VAN EEDEN.

Wie niet leeft in uit blindheid geboren zelfzucht, verstrikt
in de te lage begeerten van den wereldmensch, of in de
schijnhooge strevingen van den afzonderling, zal zijn leven
afmeten naar de vorderingen die hij maakt in die gewichtigste
aller vragen waardoor ons tijdvak het gewichtigste aller tijdvakken is. In de vraag hoe het wondere verband der samenleving, dat den grondslag vormen zal waarop elke eenling zijn
levenswerk bouwen moet, zich wijzigen gaat.
Men heeft eens den geest meerder erkend dan het lijf, en
het lijf verwaarloosd om den geest, men heeft den eenling
meerder erkend dan de massa en de massa verwaarloosd om
den eenling. Maar de denkende is tot inzicht gekomen en
terug-gekeerd van de zelfzucht van lijfsverloochening en
kluizenarij, van het willen stijgen zonder trap, het willen
bouwen zonder grondslag, en hij heeft in het lijf den onmisbaren dienaar van , den geest, en in de samenleving den
onmisbaren groeibodem voor den enkelling gezien.
Alleen de beursman en de heremiet, de vuile wroeters naar
goud en de hovelingen in het sprookjesslot van de schoone
slaapster, de verstompte proletariër, de kunst-om-de-kunst man,
en de keizer van China, deze en dergelijke lieden weten van
zulke vragen niet af. Maar voor wie ziet wat er om hem heen
gebeurt, en hoe dit gebeurende onbreekbaar samenhangt met
i) Rede gehouden te Amsterdam voor den Bond van Ned. Onderwijzers, op
9 Dec. i8ç8.
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het persoonlijk leven van eiken enkelling, voor die is de vraag
hoe zich de samenleving wijzigt en hoe wij ons daarin zelf
te gedragen hebben, de eerste, alles-beheerschende vraag die
geen rust laat tot hooger, schooner, heerlijker overwegingen
eer zij is uitgemaakt.
Even als wij den dag beginnen met ons te wasschen,
evenzoo moet in ons leven op aarde de zorg voor de reinheid van ons stoffelijk bestaan de eerste zorg zijn, zonder
welke wij niet mogen overgaan tot iets hoogers en beters. Het
is onjuist dat er een enkel mensch op de wereld zou zijn zoo
heilig, zoo hoog staand, zoo geniaal, dat hij 't recht zou hebben
zich niet om de vragen van 't praktische leven, de sociale
vragen, te bekommeren. Evenmin als er iemand is zoo rein,
zoo geestelijk, dat hij zich niet zou behoeven te wasschen.
En ook moet ieder er over denken en er zich rekenschap
van geven. Men kan niet zeggen : »het gaat mij niet aan"
of »het is mijn zaak niet." Het gaat ieder aan en is ieders
zaak, evenals eten en drinken.
Het is waar dat dit materieele en stoffelijke zorgen zijn,
en dat wij hooger, geestelijke belangen hebben. Maar de
verhouding tusschen wat wij als stoffelijk en geestelijk onderscheiden is die tusschen werktuig en meester. En zooals de
eerste zorg van den werker moet zijn voor zijn werktuigen,
zooals de timmerman zijn gereedschap slijpt, de schilder zijn
penseelen reinigt en zijn verwen mengt, de machinist zijn
machine naziet en schoonmaakt, alles éér het eigenlijk werk
begint, omdat er anders niets van het werk terecht zou komen,
zoo behoort elk mensch allereerst te zorgen dat hij zuiver en
rechtvaardig stoffelijk leeft, dat hij eerlijk aan zijn voedsel en
kleeding en huisvesting komt, dat hij harmonisch en liefderijk
samenwoont met zijn medemenschen.
Want zonder dat komt er van zijn eigenlijke werk, zijn
kunst, zijn beschaving, zijn geestelijke wijding en verheffing
niets terecht.
En zooals ik reeds meermalen heb gezegd, niemand onzer
leeft stoffelijk zuiver - en rechtvaardig, niemand komt eerlijk
aan voedsel, kleeding en huisvesting, niemand woont harmo-
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nisch en liefderijk samen met zijn medemenschen. En daarom
behoort niemand onzer te rusten eer hij weet wat er aan
hapert, en niemand kan met goed vertrouwen aan hooger
werk beginnen eer hij het zijne heeft gedaan om tot een
beter maatschappelijk leven te geraken.
Ik wil u zoo beknopt mogelijk doen volgen mijn eigen
ontwikkelingsgang ten opzichte van deze groote, primaire
vraag, mijn vorderingen in de kunst van het practische leven.
Dit heeft den schijn van iets aanmatigends, iets onwellevend
persoonlijks. Maar het kan niet anders, want wij staan allen
min of meer alleen hierin, op ons zelf aangewezen, in weifeling : »wie moet ik volgen, bij wie zal ik mij aansluiten?"
Er is niet een classus, een academie, een eerbiedwaardige
traditie die algemeen geldt en waar alleen de zeer aanmatigende zich tegenover zou durven stellen. Ieder is min
of meer in de war, overtuigd dat het niet deugt zooals 't is,
geneigd tot verbetering en verandering, maar meestal in
onzekerheid hoe die verandering moet geschieden, hoever ze
gaan zal en wat rol hij er in behoort te spelen.
Dat onze maatschappij ziek is, is iets wat wij reeds zeer
jong min of meer vaag beseffen. Thans, nu ik eindelijk weet
wat die ziekte is en hoe ze ontstond, begrijp ik eerst mijn
gevoelens als kind en jonge man. Ik had toen de gewoonte
mijzelf wijs te maken dat het idee van een schoonere menschenwereld maar een illusie was, en dat ieder jong mensch
in alle tijden zijn eigen tijd leeli k en oude tijden mooi en
beter had gevonden.
Gij begrijpt zeker wat ik bedoel, zonder naderen uitleg.
Iedere jongen heeft zijn droom van een schoone wereld met
parken, kerken en paleizen, met fielden en edelvrouwen. Wat
hij werkelijk ziet, zijn school, zijn straat, zijn speelplaats is
daarbij vergeleken leelijk, saai, vervelend.
Men heeft de gewoonte dan die verbeeldingen te noemen
romantisch, poëtisch en de werkelijkheid plat, prosaïsch.
Meestal nu stelt men het den kinderen voor alsof het
romantisch-poëtische het onware en logenachtige is, iets wat
4
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nooit bestaat maar alleen bij droomen en verbeeldingen hoort.
Terwijl men het plat-prosaïsche voorstelt als de onmisbare
eigenschap van de werkelijkheid.
Op die wijze krijgt het kind, zooals ik bij ondervinding
weet, de gewoonte schoonheid en verhevenheid te beschouwen
als iets onmogelijks, en zijn gedachten daaraan als iets
abnormaals, iets ziekelijks.
Al wat zeer mooi is, wordt hem geleerd dat alleen thuis
hoort in wat men »het rijk der fantasie" noemt. En dit rijk
der fantasie wordt langzamerhand identiek met het rijk van
den logen.
De gevolgen hiervan zijn, als men 't wel bedenkt, verschrikkelijk.
Want, om een voorbeeld te noemen, als nu een jongen
geschiedenis leest en zich een oogenblik verheugt en verlustigt
in de verhalen van ridders en helden, van schoone steden
en volksfeesten, dan gaat hij zooals ik deed zichzelf
corrigeeren en denken : » nou ja 1 dat zal ook wel zoo mooi
niet geweest zijn van dichtbij en in de werkelijkheid." Hij
krijgt, met andere woorden, de neiging al wat in de historie
romantisch en poëtisch is, d. w. z. schoon, te rangschikken
bij de sprookjes. Want sprookjes, die leert hij te zijn : logenachtige verhalen, waarin men al het moois en heerlijks,
waarvoor in de wereld geen plaats is, mag opeen stapelen.
Ziet gij het kwaad, dat hier geschiedt, de vicieuse cirkel
waarin het kind wordt gevoerd?
Het leert dat de wereld uitteraard leelijk is en leelijk moet
zijn, en dat de kiemen van schoonheid, die in hem willen
opbloeien, behooren tot den logen, dus tot het kwade en
slechte. En daardoor leert het al wat mooi is te vereenzelvigen met bedrog en logen, en wat er in de wereld voor
schoons mocht zijn geweest of nog mocht voorkomen, leert
het wantrouwen en betwijfelen.
Het leert precies de dingen op den kop stellen, het schoone
onwaar, het leelijke waar vinden, het leert God aanzien voor
den duivel, en dat wat in onze ongelukkige maatschappij
ziekelijk en afschuwelijk is leert het voor gezond houden, en
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zijn eigen schoonere en gezondere verbeeldingen hoort het
ziekelijk noemen en abnormaal.
Ik ben nu dichtbij de veertig en men zal moeielijk kunnen
beweren, dat ik thans naïever ben dan als schoolknaap. Maar
nu toch geloof ik aan wat ik als knaap betwijfelde, dat het
schoone waarheid en werkelijkheid en het leelijke logen is,
dat er geen kinderdroom zoo schoon is of de werkelijkheid
kan haar overtreffen, en dat niet het romantisch-poëtische
maar het plat-prosaïsche ziekelijk en abnormaal is.
Want ik heb met veel moeite geleerd mijn blik te - verheffen boven de verschijnselen waar ik als knaap midden in
zat. Ik heb begrepen wat die fantasiën, die het kind in 't
leven meebrengt, beteekenen en ik heb gezien hoe er om
ons in het lichaam der maatschappij dingen wonderbaar overeenkomen met wat ik als ziekte en mismaaktheid in het organisch lichaam had leeren kennen.
Ik weet dát er veel gestreden wordt over de woorden gezond en ziek, normaal en abnormaal. In navolging van Marx
wordt door de sociaal-democraten met nadruk beweert : er is
geen maatschappelijke ziekte, het is een stadium van ontwikkeling.
Dit is een woordenstrijd, die verdwijnt met nauwkeurige
analyse, waarin echter de Marxisten nog al eens te kort
komen.
Stel dat ik hier het zaadje heb van een dennenboom.
Daarin schuilt, op onbegrijpelijke en wonderbare wijze, de
geheele boom, met zwaren stam, millioenen fijne naalden,
duizende fraaie roode bloesems, duizende harde, regelmatig
gevormde dennekegels met nieuwe zaden. Een prachtwerk
der natuur schuilt er in, twintig tot dertig meter hoog, met
vollen kroon en een stam als een toren, drie tot vier voet dik.
Wij weten dat dat moois er in zit. Hoe, weten wij niet.
Maar wij zijn er zeker van.
Maar als dit zaadje nu terecht komt op een grond, waar
de dunne humuslaag onmiddellijk rust op een ondoordringbare
laag ijzer-oer, zoodat de wortels van het jonge boompje zijd-
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waarts moeten groeien en geen voeding genoeg vinden waar
blijft dan het prachtwerk dat wij verwachten ? Er komt een
krom, kreupelig, knoestig boompje, dor en met ruig mos
bedekt, misschien twee meter hoog, met weinig naalden en
in 't geheel geen vruchten.
Hier nu spreken wij nu van een ziekelijk miswas, van een
abnormalen groei. Wij nemen dus aan als norm, als gezondheid, den schoonen, grooten, vol uitgegroeiden, vruchtdragenden boom. Hoewel wij dien zelfden boom nooit gezien hebben,
verwachten wij hem, door onze ervaring, omdat wij vorige
boomen zagen. Als wij wijzer waren en dieper inzicht konden
hebben in het wezen van dat zaadje dan zouden wij dien
boom verwachten al hadden wij nooit een vorigen gezien.
En vinden wij iets aan die schoonste verwachting te kort
gedaan, dan spreken wij van ziekte en abnormaliteit.
Nu is er geen enkel levend wezen waarin niet op dezelfde
wijze schuilt een norm van ontwikkeling. Want het hoofdkenmerk van het levende is de voortplanting, en de voortplanting is een eindelooze herhaling van groei, telkens tot
een zekeren norm. Het hebben van een norm is dus onafscheidelijk aan alle leven.
De vraag nu of die norm zelf weer aan wisseling onderhevig is, is hierbij van ondergeschikt belang. Men meent,
geloof ik, wel eens dat Darwin dat begrip van een norm
heeft omgeworpen. Maar hoe zou hij hebben kunnen loochenen
dat er in een ras een beginsel is standvastiger dan de individuën ? En dat is toch al wat er met een norm bedoeld
wordt. Het eenige wat Darwin had kunnen aantoonen is dat
die normen niet volkomen standvastig zijn maar in elkaar
overgaan. En ook hierin is hij volstrekt niet zoo ver geslaagd
als men wel denkt. De stabiliteit der rassen is zeker geringer
dan in den tijd v6dr Darwin werd gemeend, maar ook zeker
grooter dan door Darwin zelf werd aangenomen.
Nu mogen wij stellig de menschelijke maatschappij beschouwen als een levend organisme.
Het geheel en de samenstellende deelen, de enkele menschen, hangen onverbrekelijk samen. De mensch is zooals de
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maatschappij hem maakt, en de maatschappij is zooals de
menschen haar maken. De menschheid is dus één levend
geheel, met groepsgewijzen, min of meer innigen, maar nooit
geheel ontbrekenden samenhang.
Dus is er ook voor de menschheid een norm van ontwikkeling, evengoed als voor eiken mensch. En dit moet zoo
zijn, omdat de ontwikkeling van het individu bepaald wordt
door de ontwikkeling van 't geheel, en omgekeerd. Hieruit
volgt dat als er een norm, een vaste vorm van hoogsten
bloei, is voor 't individu, dat er dan ook zulk een norm moet
zijn voor de menschheid, en dat de eene niet bereikt kan
worden zonder de andere.
Nu weten wij wat een denneboom op zijn best kan zijn,
door aanschouwing. Uit het zaadje alleen zouden wij er nooit
achter komen. Maar wat de menschheid en de mensch kan
zijn dat weten wij minder door aanschouwing dan op andere
wijze, door introspectie of zelfbesef.
Minder door aanschouwing, zeg ik. Want er zijn wel zeer
voortreffelijke menschen en zeer schoon-levende volken geweest, maar de zaak staat zoo geheel anders, door het verband tusschen maatschappij en enkelling. Als wij ééns een
fraaien denneboom, en een stuk dennewoud gezien hebben
dan weten wij voor goed wat een den en een dennewoud
kan zijn.
Maar de mensch wordt anders naarmate hij deel uitmaakt
van een uitgebreider staat of maatschappij. En de republiek
Athene met haar groote mannen, of Rome, of Florence,
kunnen ons volstrekt nog geen denkbeeld geven van de
menschheid en de mensch zooals die bijvoorbeeld zou kunnen
zijn als heel Europa, of de heele aarde één republiek uitmaakte.
Maar de sluimerende vermogens, die wij in het dennezaad
door geen uiterlijke waarneming kunnen ontdekken, die ontdekken wij in ons zelve zeer duidelijk door eigen bewustwording of zelf besef.
Wat beteekent het als het kind zijn verbeeldingen van
mensch en wereld mooi noemt ? Dat het ze wil of begeert,
niet waar? En iets te willen of te begeeren is dat geen
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teeken van beginnend sluimerend vermogen ? Een dennezaad.
wordt een boom omdat het dat wil. Wij willen bovendien
met besef, en zien, in verbeelding, wat wij willen.
En heel anders zal ons begrip van menschen en wereld
worden wanneer wij eenmaal hebben ingezien, dat onze beste
en schoonste verbeeldingen van het menschenleven, onze
hoogste aspiraties, niets meer zijn dan de in. ons sluimerende
norm, waartoe de menschheid onder gunstige voorwaarden
kan geraken.
En dat al wat beneden dien norm blijft met volle recht
mag genoemd worden abnormaal en ziekelijk.
Het is gewoon dat men kinderen hoort noemen onbedorven en onschuldig. Maar zouden kinderen dan zedelijk
hooger staan dan - menschen ? Volstrekt niet. Ieder die met
kinderen omgaat weet beter. Ze zijn zelfzuchtiger en wreeder
dan volwassenen. Maar toch maken kinderen op ons den
indruk van mindere mismaaktheid, minder abnormaliteit, van
wat wij terecht noemen »onbedorvenheid". En wel omdat
de ziekelijke groei, de echte misvorming, waaraan de menschheid lijdt, eerst op later leeftijd, onder invloed van 't maatschappelijk verkeer begint.
Dit begin is meestal duidelijk te constateeren. Het is daar,
waar, zooals de gewone term luidt, het jeugdig idealisme in
botsing komt met het practische leven. Ieder gezond, normaal
jong mensch voelt op een zekeren leeftijd dat zijn hoogste
aspiraties, zijn beste capaciteiten worden neergehouden en
doodgedrukt door wat men maatschappelijke verplichtingen
noemt. Tracht hij de hem ingeboren deugden en neigingen
toch te doen gelden dan wordt hij uitgemaakt voor een
onpractische droomer, een idealist, een dweper, en hem wordt
aan 't verstand gebracht, dat er voor dergelijke menschen in
de maatschappij geen plaats is.
Dit nu is juist voor den mensch, wat het voor den denneboom is, als zijn wortels stuiten op de ondoordringbare
oer-laag of rotsbodem. Wat een heerlijke, kolossale boom
had kunnen worden, wordt een vergroeid, verkreupeld, onvruchtbaar struikje.

RECHT OF MACHT.

229

Toen mij door den meest gezaghebbende onzer economen
werd verweten, dat ik niet genoeg wist van de physiologie
der samenleving, heb ik hem geantwoord dat hij physiologie
noemde wat pathologie was. Het is mogelijk, met wat biologische, pathologische en economische kennis een verregaande paralel te trekken tusschen de ziekteverschijnselen
onzer maatschappij en die van elk ander levend organisme. En ik heb later bevonden, dat dit door een Duitsch
geneesheer, tevens econoom, Dr. Oppenheimer, met groote
kennis en scherpzinnigheid is gedaan, in zijn werk » Die
Siedlungsgenossenschaft".
Men vindt de stoornis in de belangrijkste functies, de
hypertrophie of overvoeding in de minder nuttige, de atrophie
of ondervoeding, in de nuttigste organen, de tijdelijke compensaties, niet ongelijk aan die welke men bij hartziekten
aantreft, uitloopend in crisen, die zich met steeds korten
tusschenpoos herhalen, en eindelijk de algemeene, overal
heerschende gevoelens van onlust en onbevrediging, die onwel
zijn beteekenen. Het is niet wèl met ons.
Ik weet dat deze analogie tusschen den zieken mensch en
de zieke maatschappij tot 't in 't belachlijke overdreven is.
Ik erken dat ze meer is toelichtend dan bewijzend. Ik vergeet niet 't verschil tusschen een collectief wezen als de maatschappij en een enkel wezen als de mensch. Toch acht ik de
paralel in vele opzichten leerrijk en geschikt om te doen begrijpen
waar wij te voren niets konden als ons smartelijk verbazen.
Laat nu de marxisten volhouden dat dit is een stadium
van ontwikkeling dan houd ik vol dat het is een ziekelijk
stadium. En het groote belang van die onderscheiding ligt
daarin dat, zooals de biologie tot nog toe leert, in elk individu
de norm van het gezonde ras opnieuw volledig voorhanden
is. Uit één zaadje van den meest abnormalen boom kan men
door zorgvolle kweeking het oorspronkelijk ras in volle pracht
doen herleven. Wij worden alle geboren met neigingen bestemd voor een gezonder samenleving dan de onze. De botsing tusschen die goede neigingen en het abnormale leven
dat ze onderdrukt, is bij elkeen min of meer merkbaar en bij
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sommigen zelfs oorzaak van groot lijden. Was de slechte
sociale toestand geen ziekelijke, maar een normaal ontwikkelingsstadium dan zou dit verschijnsel ten eenenmale onverklaarbaar zijn.
Maar deze verwaarloozing van de begrippen normaal en
abnormaal is slechts een der gevolgen van de groote gronddwaling der marxisten. Het Marxisme, ontstaan in denzelfden
tijd als het Darwinisme, is even als dit een reactie, en een
reactie die te ver ging en een contra-reactie noodzakelijk maakte.
In het organisch leven kan men onderscheiden twee principen
uit wier strijd en botsing alle ons bekende levensvormen ontstaan zijn. Het eerste is een tendens voortkomend uit ondoorgrondelijke, niet waarneembare bron, het levensprincipe,
het scheppend element, dat doet groeien en voortplanten, en
in zich heeft verborgen vermogens in een door zichzelf alleen
bepaalde richting. Het is dat principe dat een levend zaadje
van een dood onderscheidt. Het andere is wat men gewoonlijk noemt de onbezielde, of ook wel de uitwendige natuurkracht, die door tegenstand en weerwerking den groei van
het levende tot bepaalde vormen dwingt. Elk beest, elke
plant kan men beschouwen als het resultaat van den strijd,
de botsing, het evenwicht tusschen die twee factoren. Elke
plant dankt zijn bizondere eigenschappen, de vorm van zijn
bladeren, de kleur van zijn bloemen aan de wisselwerking
tusschen de ingeboren neigingen van zijn geslacht en de omgeving, het milieu, waarin deze zich moeten doen gelden. i)
Beurtelings nu is te veel gewicht en waarde gehecht aan
den eersten factor en aan den tweeden.
In 't midden dezer eeuw kwam een sterke reactie ten gunste
van den tweeden. Toen werd de zoogenaamde levenskracht,
uit naam van de wet van 't behoud der energie, weg geredeneerd. Reeds vroeger heb ik aangetoond hoe men daarmede
te ver ging. 2) Darwin's onderzoekingen schenen geen ander
doel te hebben dan het ontstaan van alle levensvormen te
i) Zie o. a. George I Ienslow. Origin of plant structures. London, 1895.
Studies, Ilde reeks, art. Vitalisme.
-

2)

RECHT OF MACHT.

2311

verklaren uit een toevallig spel van uitwendige krachten.
Darwin's epigonen hebben zijn stelsel in dien geest trachten te voltooien.
Maar ten eerste was de meester zelf veel voorzichtiger in
zijn gevolgtrekkingen. Hij sprak als een voorzichtig pleiter ten
gunste van zijn zonder twijfel verongelijkt client. Hij toonde
aan hoe men in het licht der feiten aan de uitwendige invloeden veel grooter rol kon toekennen dan tot nog toe was
geschied, en dat de kracht van het innerlijk principe was
overschat. Meer niet. Ten tweede is na hem met niet minder
succes het pleidooi aangevangen ten gunste van den innerlijken factor, en zijn zijn hoofdstellingen, met name die over
de werking der natuurlijke selectie, krachtdadig aangevallen. i)
In dezen zelfden tijd nu bouwde Marx zijn economisch stelsel.
Hartstochtelijker, minder omzichtig en ruim dan Darwin,
waagde hij het zelfs de geheele menschenmaatschappij te
beschouwen als een toevallig resultaat van het spel der uitwendige factoren. Een brutaler en grover begunstiging van
het tot nog toe verongelijkt principe dan door een zijner
tijdgenooten was beproefd. Een overdrijving die noodwendig
een terugslag moet veroorzaken. Aanvankelijk de kracht van
het systeem, fanatische geesten bekorend door stoutmoedigheid, maar spoedig de groote zwakte er van en bron van
meest verscheidene dwalingen. 2)
Oordeelend naar mijn eigen ervaring, constateer ik nu, dat
deze denkfout, dit onwijsgeerig fanatisme, mij heeft doen
weifelen, en mij terughoudend heeft gemaakt tegenover een
sociale beweging die van zulk een basis uitging. Het behoorde, zoover het de kritiek op onze maatschappij betrof,
mijn vurigste sympathie te hebben. En toch, toen nu een
i) Zie o. a. Romanes. Darwin and after Darwin.
2) Een Marxist (in de »Sociaal-Democraat") voerde hiertegen aan dat Marx
spreekt van »das Spiel der immanenten Kráfte'', en hij vertaalt dan kalmweg
immanent" door inwendig". Maar Marx zegt hier precies wat ik bedoel.
,Immanent" is in wijsgeeren.jargon de • tegenstelling van » transscendent". Wat ik
de innerlijke factor noem is het ééne, transcendente principe, dat ingrijpt in het
toevallige aspel" der natuurkrachten. Voor Marx bestaat er niets anders dan
zulk een i spel".
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twaalf jaren geleden mijn vriend en medewerker Van der
Goes voor 't eerst in ons land krachtdadig er voor optrad,
hield ik mij terug en bestreed hem meer dan ik hem steunde.
Toch noemde ik mij toen reeds socialistischer gezind dan
Van der Goes en ik houd die bewering ook nu vol. Want
ik zag alleen dat de grondslag van zijn werk een fout had,
en ik vertrouwde niet op een gebouw dat op zulk een
ondeugdelijken basis werd gesticht. En toen ik er hem met
nadruk attent op maakte dat hij den innerlijken ondoorgrondelijken factor ten onrechte verwaarloosde, en ik daardoor
den schijn kreeg zijn moedige pogingen tegen te werken,
toen bedoelde ik niet anders dan dat het wijs zou zijn niet
verder te gaan eer de fout hersteld was.
Thans, nu ik meen den hechten grondslag te kennen waarop
men met beter vertrouwen kan voort-arbeiden, thans betreur
ik het dat ik mij zoo lang heb laten afschrikken.
Het theoretisch bezwaar, onbetwistbaar juist, weerhield mij
van actie, vertraagde nader onderzoek in het wezen der zaak dat
alleen tot zuiverder standpunt brengen kon. Zooals het mij
ging zal het velen gaan. En als de Duitsch-socialistische
partij niet haar voornaamste aanhangers wil blijven tellen
onder de oppervlakkigen, de heethoofdigen en fanatieken dan
moet zij haar Marxistische beginselen herzien. Waarom dringt
het zoo slecht door in Engeland, onder het volk dat altijd
veel krachtiger dan het Duitsche den innerlijken factor des
levens heeft erkend en geëerbiedigd?
Het gaat niet langer aan Marx voor te stellen als een
»groot denker", en zijn naam te willen noemen in een adem
met die van Plato, Spinoza en Kant.
Is ieder een groot denker die een sterk hoofd heeft, veel
weet en makkelijk met abstracties omgaat?
Als wij nagaan wat diegenen kenmerkt die door de menschen als groote denkers zijn geëerd en wier roem onverzwakt
is gebleven dan zijn het juist zij die den innerlijken factor
in den mensch het best gevoelden en het diepst doorgrondden.
Het zijn zij die 't sterkst beseften hoe het tijdelijke zich aansluit aan het tijdelooze, het menschelijke aan het goddelijke.
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Het zijn zij die de dingen leerden zien in 't licht der eeuwigheid, sub specie aeternitatis, naar Spinoza's woord, en die het
wezen leerden onderkennen van den schijn.
Vaststelling en verdediging van het ondoorgrondelijke,
tijdlooze en goddelijke wezen in ons, tegenover de aanmatiging en verblinding van de dienaren van den schijn, dat is
het gemeenschappelijk kenmerk, ondanks de meest verscheidene
uitingswijze, van Plato, Spinoza en Kant.
Maar Marx is met al zijn geleerdheid en zijn sterk intellect
een der meest verblinde schijnaanbidders. Hij ziet de
dingen zooals zij lijken, zooals een zijner aanhangers het zelf
heeft uitgedrukt. Als wij hem moeten scharen onder de
groote geesten der menschheid, waarom dan niet Moleschot
en Büchner, waarom dan niet von Moltke den strateeg,
waarom dan niet Steinitz of Zuckertort de groote schaakspelers ?
Men schrijft Marx allerlei »ontdekkingen" toe die voor
hem niemand zou gedaan hebben. Dat het menschdom een
veranderlijk begrip is, dat de maatschappij uit klassen bestaat,
dat het geestelijk leven afhankelijk is van de wijze waarop
men zijn voedsel vindt.
Dit nu kan alleen voortkomen , uit een gebrekkige en
oppervlakkige studie van de profeten en wijzen die de menschheid in alle eeuwen, bij groote tusschenpoozen en in verscheidene uitingen hebben voorgelicht.
Dat de menschelijke beschaving een veranderlijk en voorbijgaand verschijnsel is, en dat deze beschaving, als geheel,
af hangt van de wijze waarop elke enkelling werkt en zijn
voedsel verkrijgt, wie kan na grondige studie beweren dat
zulk een elementair inzicht vreemd zou zijn geweest aan
Socrates en Plato, aan Confucius en Lao Tsz' aan de wetgevers der Hebreeën, aan Sir Thomas More, aan Spinoza
en Kant ? i )
Wat Marx zeer verwikkeld en met tal van abstracte redei) Als een der eersten die duidelijk reeds deze wijsheid toont te bezitten, kan
men den Griekschen dichter Hesiodes noemen. Zie o. a. R. Pöhlmann. Der
Anfang des Socialismus in Europa (Hist. Zeitschrift) en Ruskin in Fors Clavigera.
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neeringen heeft uiteengezet dat vindt men bijvoorbeeld in
den bijbel en in Plato's nomoi of wetten, in eenvoudiger en
directer uitspraak terug. Maar men vindt het meestal eerst
dan als men het door den tijdgenoot geleerd geeft. Het komt
immers slechts daar op neer dat het voor een harmonische
samenleving noodig is dat het eene individu niet leve ten
koste van het andere, door middel van roof of woeker, maar
dat elk werkt met al de nuttige functien waarover hij beschikt
ten goede van zichzelf en het geheel.
Hoe komt het dan, zal men vragen, dat Marx, die toch
in zooveel opzichten minder diep dacht dan die andere wijzen,
zooveel meer indruk heeft gemaakt en zoovelen onzer tijdgenooten tot dieper en ruimer inzicht heeft gebracht.
Ik kan hier ook uit ervaring spreken. Het is door een
bizonderen vorm van dit algemeen verschijnsel, dat men niet
wordt bevrijd uit de dwalingen van zijn tijd door de wijsheid
van een anderen tijd. Alleen de tijdgenoot leert ons vrij te
komen uit de huidige vooroordeelen.
Nooit is de menschenwereld in zulk een groot warnet van
logen gevangen geweest als thans. Over geld, over kapitaal,
over woeker, over eigendom heerschen op dit oogenblik de
vreeselijkste en meest ingeroeste dwaalbegrippen.
De bevrijding daaruit is een der gewichtigste dingen van
ons leven. Wij voelen ons als geëmancipeerd, als verfrischt
en herboren, Wij zien alles anders aan. Wij begrijpen het
wezen en de noodeloosheid van de ergste ellende, de oorzaken van jammer, leelijkheid en misdaad, wij zien als tastbare
mogelijkheid wat te voren droombeelden en hersenschimmen
leken.
Zoodra wij eenmaal hebben ingezien, en vooral doorvoeld,
hoe in onze samenleving een deel der menschen geheel en al
leeft ten koste van een ander, grooter deel, en hoe deze
minderheid de macht in handen heeft en weet te houden,
zoodra ook wijzigen zich al onze gevoelens en inzichten ten
opzichte van het praktische leven, en van dat oogenblik
hebben wij geen rust meer of wij moeten handelen in 't
belang van een beter bestaan.
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Die omkeer nu in gedachten en gevoelens wordt door Marx
te weeg gebracht. En hij doet dat beter dan oudere schrijvers, omdat hij al de strikken van het huidige vooroordeel
kent en ze met groot geduld ontwart. En hij geeft ons formules, grof en dogmatisch wel is waar, maar bevredigend
voor den oppervlakkige.
Hij spreekt van de twee klassen, waarvan de een den
ander uitbuit, van den klassenstrijd, van het klasse-bewustzijn.
En hij maakt een grandioos beeld van den triomf der onderliggende klasse over de heerschende.
Voor hem nu, die van Marx de eerste openbaring krijgt,
over de logens waarin hij gevangen zat en de ruime waarheid
daarbuiten, voor hem is deze heele voorstelling precies bevredigend en afdoende. Het komt alles uit, denkt hij, ik
hoorde tot klasse A, daarom was ik tot nog toe een ezel,
dan ga ik over tot kla`se B, en nu weet ik beter, want ik
kreeg klasse-bewustzijn, en nu ga ik met klasse B den klassestrijd aanbinden tegen klasse A, onze triomf is om zoo te
zeggen reeds wetenschappelijk historisch vooruit gedemonstreerd, en met al de rest, met recht en liefde, met de kwestie
van mijn privaat leven, met beroep op rechtvaardigheid heb
ik niets meer te maken. Ik moet klasse-bewustzijn wakker
maken en klassenstrijd prediken. Daarmee is alles gezegd.
En het is feitelijk zulk een grove en gebrekkige voorstelling
die nog altijd de reeds millioenen tellende schare der Duitsche
sociaal-democraten leidt en bevredigt. Als men nu maar hier
in Holland evengoed van de Engelsche gedachte-stroomingen
en sociale bewegingen kennis nam als van de Duitsche dan
zou het niet noodig zijn aan het onvoldoende dezer voorstelling te herinneren. Ook zou zij niet zoo taai zijn als ze niet
hoorde tot de grondwet van een politieke partij. Maar een
politieke partij, eens gevormd, kan zoo maar niet zijn inzichten wijzigen onderweg, zooals een verstandig individu dat
doet. Ze moet trouw blijven aan haar programma of ze
pleegt zelfmoord. Andere inzichten mogen voor haar niet
bestaan, naar de meeningen van anderen mag ze ter nauwernood luisteren. Ging ze anders denken dan werd ze een
16
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andere partij, en wie, in een partij, anders denken gaat, moet
zich afscheiden en een nieuwe vormen, zooals wij dat herhaaldelijk zien. Politieke partijen teekenen den vooruitgang
der ideeën, maar bij horten en stooten, en de aller jongste
is altijd toch weer iets ten achter bij het inzicht der beste
enkellengen. Daarom zal, wie het ernstig meent met wijsheid
en recht, wel gaarne de partij steunen die zijns inziens het
beste werkt, maar, als hij zijn vrijheid lief heeft, zich niet
onvoorwaardelijk onderwerpen en aansluiten. Het woord
partijdigheid heeft nog lang zijn kwaden klank niet verloren.
Zooals ik reeds aanduidde zijn de gebreken van het Marxisme
meest alle te herleiden tot ontoereikende analyse. De gebezigde terminologie is bijster slecht en wordt ons niettemin
opgedrongen met een stelligheid, of men te doen had met
wetenschappelijke termen van universeele en onbetwistbare
waarde.
Nu heeft de stelligheid en de universaliteit der natuurwetenschap altijd een groote bekoring gehad voor de bouwers
of propagandisten van een nieuw systeem.
En men ziet juist de menschen die zelf geen natuurwetenschappelijke opleiding hebben gehad met den meesten nadruk
hun meeningen en hun terminologie als wetenschappelijk
kenmerken. Dat komt omdat zij zich van die wetenschappelijke vastheid een verkeerd denkbeeld maken, en dat zij
meenen dat het voldoende is om zich met een of andere
half-exacte wetenschap bij de klassieke wetenschap aan te
sluiten om algemeen geldende termen te mogen uitvaardigen.
Maar ook de natuurwetenschap aanvaard geen onderscheidingen en termen eer ze gewogen en getoetst zijn. En komt
men in de half-exacte wetenschappen, zooals natuur-filosofie,
psychologie, historie en economie, dan ziet men de onderscheidingen en terminologieën even ras verdwijnen als ze
voorbarig waren opgesteld.
De onderscheidingen »proletarisch" en »burgerlijk" waarmede het Marxisme alles, tot zelfs philosophie en poëzie toe,
etiketteert, zijn al bizonder vaag en misleidend. Ze missen
alle wetenschappelijke vastheid en nauwkeurigheid, maar zijn
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literaire, karakteriseerende woorden, en als zoodanig nog zeer
onzuiver. Want in het spraakgebruik staat ' burgerlijk" tegenover »aristocratisch" of »gedistingueerd", en heeft » proletarier" een beteekenis die vrij wel overeenkomt met »schooier."
Zoodat het spreken over de proletarische beschaving der
toekomst als term even mal is, als het spreken over schooiersbeschaving of burgerlijke aristocratie.
De verdeeling in klassen, proletarische en burgerlijke, is
onzuiver en verward door gebrek aan analyse. Dooreengehaspeld wol dt de man die leeft als een kapitalist met den
man die denkt als een bourgeois, de niet-bezitter met den
schooier en den man van sociaal-democratische beginselen,
maar dit zijn in werkelijkheid geheel verschillende personen,
en het scherpe klassen-verschil zooals men het opgaf, is een
fictie die kunstmatig wordt opgehouden door onjuiste termen.
Het wordt voorgesteld dat de niet-bezitters zijn schooiers, die
door hun positie van zelf tot anti-kapitalistische principes
moeten komen, zoodra ze »klasse-bewust" worden, terwijl de
kapitalisten zijn »burgers" die, eveneens door hun positie,
nooit tot socialistische gedachten en gevoelens kunnen geraken.
Nu, ieder die de werkelijkheid kent, weet dat precies het
tegendeel waar is. Er zijn geen verwoeder bourgeois, in gezindheid, dan de meeste proletariers, terwijl bijna al de bekende
socialisten, met Marx zelf te beginnen, kapitalisten waren door
positie. Men kan zeggen dat de sociaal-democratie gewonnen
en geboren is te midden van wat Marx de bourgeoisie zou
noemen. i )
Dit heeft een goede, zielkundig verklaarbare reden. De
hebzuchtige plooi in ons karakter ontstaat niet door rustig
bezit, maar door rusteloos, nimmer bevredigd streven. Kunt
gij een schooier, die nooit een behoorlijk bed had, beduiden
dat het niet wenschelijk is met koets en paarden te rijden
en de baas te spelen onder een troep gegalonneerde lakeien?
i) Het komt mij precies even komisch voor de heeren van der Goes, Troelstra,
Gorter, Holst e. a. te hooren beweren dat de bourgeois onverbeterlijk is, als de
heer N. G. Pierson te hooren zeggen, dat de mensch niet werken zal zonder
de huidige rechts-ongelijkheid.
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Dat het hoogst begeerlijke op aarde niet bestaat in macht,
bezit en weelde, dat kunt gij den proletariër even moeielijk
aan 't verstand brengen als den beursspeculant wiens leven
geheel opgegaan is in de jacht naar die zaken.
Wie u daarin 't eerst zullen gelooven dat zijn de geblaseerden, die niet om geld meer geven, omdat ze er nooit moeite
voor behoefden te doen, of de onbedorvenen, de jonge
menschen, in wie geldzucht nog niet tot nevrose en manie is
geworden, zooals in de meeste bezitters.
Helaas 1 de geldzucht-nevrose wordt er wel behoorlijk en
vroegtijdig ingepompt. Afgericht moeten de kinderen worden,
gedrild op een baantje. Verdienen moeten ze, geldmaken. En
hun eerste oefeningen in de nobele mathesis zijn dikwijls
berekeningen van kapitaalrente 1
Maar nu is de proletariër die zich voor een socialist uitgeeft, zonder er zeer zeker van te zijn dat hij recht verkiest
boven macht, dat hij bevrijd is van kapitalistische neigingen
en vooroordeelen, dat hij een eerlijk sober bestaan zou verkiezen boven de koets en lakeien, die proletariër is een veel
gevaarlijker anti-socialer wezen dan de doortrapste bezitter.
En hoevelen denkt gij dat er onder die millioenen, die thans
zich sociaal-democraten noemen, waarachtig socialistisch
denken, waarachtig bevrijd zijn van kapitalistisch vooroordeel,
van geldzucht en machtdorst ? En wat zou het dan baten als
deze personen de politieke overhand kregen ? Kwamen wij
niet van kwaad tot erger?
Socialistisch denken en voelen, diep doorvoelen, gansch
gezuiverd zijn van al het vuil onzer zieke tijd, dat is een
hoog en zwaar bereikbaar ding. Ik ken maar zeer weinig
menschen in wie die omkeer zoo diep en echt is dat ze al
hun leven en gedachten doortrekt en beheerscht. En die
weinigen zijn geen proletariërs. Maar zoowat meeroepen over
»klassenstrijd" en »productie-wijze" en »lijdend proletariaat"
dat is waarlijk geen bewijs van diepe en zuivere socialistische
gezindheid. En ik geloof dat het socialisme van de groote
meerderheid der sociaal-democraten zich bepaalt tot de meening
dat nu voor de variatie de onderliggende partij eens bovenop
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zal komen en op hun beurt de bezitters eens zal gaan uitmergelen. i )
De politieke triomf van dergelijke socialisten zou niets
opleveren dan een herhaling van het jammerlijk fiasco voor
honderd jaren gemaakt door de Fransche revolutie. Dat was
ook een klassenstrijd, maar een strijd zonder intelligentie,
botweg en domweg, geheel bezijden de eigenlijke oorzaken
der ellende. De slaven vermoorden hun schijnbare meesters,
de aristocraten, maar hun eigenlijke meesters, de kapitalisten,
lieten ze ongemoeid. Ja, het was voor de leden der Nationale
Conventie geen schande grooten rijkdom op te zamelen. En
het beestachtig en bloeddorstig gepeupel boog even dom voor
de geldmacht als het vroeger voor adel en titels had gebogen.
Een klassenstrijd, zooals de meesten onzer sociaal-democraten die begrijpen, zonder een zeer fijn en diep inzicht in
het wezen van wat te bestrijden is, zal geen ander resultaat
hebben dan dat de proletariër van gister de bourgeois-kapilist van morgen wordt, evenals de sansculotte van de eerste
republiek de aristocraat werd van het eerste keizerrijk. Dit is
wat ik voor tien jaren poogde te veraanschouwelijken in de
comedie don Torribio.
Zou men niet mogen verwachten van iemand die gansch
doordrongen was van de socialistische beginselen, die had
ingezien hoe de bezitter een onhoudbaar parasieten-leven
leidt ten koste van den niet-bezitter, dat hij begon met zijn
eigen levenswijze te veranderen ? Dat hij zich niet alleen met
woorden maar ook met daden schaarde bij de klasse met
wie hij wil strijden en zeker weet te zullen overwinnen ? Dat
hij dus afstand deed van een renteniers-leven en ten minste
de scheiding tusschen de beide klassen scherp en zuiver hield,
zoodat we niet hebben aan de eene zijde rentenierende
sociaal-democraten, en aan de andere zijde burgerlijk-gezinde
proletariërs ?
i) Men heeft het valschelijk voorgesteld alsof ik .dit als een principe der sociaaldemocratie had genoemd. Zoo heeft een katholiek mij eens valschelijk verweten
dat ik het katholicisme beeldendienst noemde. Ik weet zeer goed dat het katholicisme en de sociaal- democratie wijzer zijn dan de meesten hunner aanhangers.
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Maar zoover ik weet is er geen een der sociaal-democratische
bezitters die zooiets beproeft. Ze blijven kalmpjes van hun
renten leven en besteden dat onzuiver gewonnen geld aan
politieke maatregelen. Het hoeft niet, zeggen ze en het zou
toch niet baten.
Dit nu bewijst dat hun overtuiging hun' nog niet in 't bloed
zit, maar is een oppervlakkige en dogmatische. En ook
bewijst het dat ze, door ontoereikende analyse, hun eigen
theorie niet hebben doorgrond.
Ze hebben het altijd heel druk over de »productiewijze".
De productiewijze is voor hen eigenlijk de scheppende godheid van alle menschelijke dingen.
Als zij evenals Robespierre een eeredienst zouden moeten
instellen dan zouden ze, als Hoogste Wezen, niet de Rede
maar de Productie-wijze aanbidden.
Nu is het werkelijk onweerlegbaar dat al ons doen en
denken tot zekere hoogte afhankelijk is van de wijze waarop
wij ons voedsel, kleeding en woning verwerven, evenals onze
gedachten tot zekere hoogte afhankelijk zijn van onze lichamelijke gezondheid.
Maar het schijnt wel of niemand hunner op de gedachte
komt eens te onderzoeken waarvan de productie-wijze zelve
weer af hangt.
En wie niet erkent dat de productie-wijze afhangt van
individueele neigingen en gevoelens, van individueele voorkeur, begeerte en begrip van recht, die maakt zich schuldig
aan wat ik verwaarloozing van den innerlijken factor heb
genoemd.
Er is geen absoluut recht, zeggen de marxisten, ook het
recht wordt bepaald door de productie-wijze, het recht is een
kristallisatie van machtsverhoudingen, er is geen ander recht
dan het recht van 't oogenblik, het recht van nu.
Dit is extra-dom. Het begrip recht is ondenkbaar zonder
't begrip richting. Het is richting. Richting is mathematisch
uitgedrukt een lijn, het nu, het oogenblik, is in dezelfde uitdrukkingswijze een punt. Te spreken van het Recht van nu
is even onzinnig als te spreken van de lijn of de richting
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van een punt. Misschien hoort dit tot de proletarier-mathesis. r)
Maar nu in 't oog houdend dat het door de Marxisten
zelve wordt geleerd hoe de voortbrengings-wijze de primaire
oorzaak is van de sociale toestanden, is het dan niet verwonderlijk dat zij niet meer pogingen doen om voor alles
die primaire oorzaak te wijzigen ? Want ze willen wel de
voortbrengers organiseeren, maar van een poging om de
voortbrenging zelve te organiseeren bemerken wij niets. En
dit is toch een gewichtig verschil.
In aanmerking nemend dat zij zelf hebben geleerd hoe
parlementen en regeeringen niet de oorzaak maar het gevolg
zijn van den economischen toestand van een volk, is het dan
niet verwonderlijk dat zij zich zooveel moeite geven om den
politieken toestand te veranderen in plaats van zuiver economisch werkzaam te zijn ? Is het niet of ze bezig zijn de
richting van den wind te veranderen door de wind-vaan
andersom te draaien?
Hier moet ik waarschuwen tegen twee misvattingen. Ik
heb niet tegen parlementaire of politieke actie, ik geloof dat
die behoort bij onzen staatsburgerlijken plicht, maar ik acht ze
secundair, in de tweede plaats komend. De economische actie,
het door ieder, persoonlijk, daadwerkelijk veranderen van zijn
bestaanswijze acht ik primair, vóórop komend, onze eerste plicht.
En ten tweede moet men niet meenen dat ik een vriend
ben van het zoogenaamd ethisch socialisme, dat ik wensch
verzoening, en alles verwacht van liefde-prediking. Geheel
ben ik het met de marxisten eens dat liefdevolle gezindheid en goede bedoelingen en het prediken van vrede en
andere ethisch-irenische zoete-kost op 't oogenblik waardeloos
is, zonder inzicht en kennis en daadwerkelijke actie.
Ik wil wel degelijk strijd, onverzoenlijken strijd, maar ook
een intelligenten strijd, geen domme klassenstrijd tusschen twee
fictieve klassen. Ik wil geen verzoening maar aanpakken.

i) Ook hier kan men het aldus formuleeren dat de marxisten niet gelooven
aan één transcendent Recht, maar alleen aan een spel van Rechts-verhoudingen
of wetten.
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En tusschen de twee, die werkelijk tegenover elkaar staan,
tusschen de partij van het recht, dat wil zeggen de partij,
die niet wil leven ten koste van zijn naaste, of ze op het
oogenblik bezitters zijn of niet, en de partij van de macht,
wie het alleen om geld en macht te doen is en die meent
dat het huidige woekerbestaan der bezitters moet voortduren,
hetzij zij tot de bezitters behooren of er eenmaal toe hopen
te behooren.
Ik beroep mij dus geheel, en vertrouw geheel op den innerlijken rechtvaardigheidszin der menschen. Ik weet dat zij die
in zich hebben, zooals een dennezaad den boom in zich heeft,
ik weet dat door de historie en door eigen zelf-inzicht.
De Marxisten beweeren afgezien te hebben van een beroep
op rechtvaardigheid. Zij houden de bezitters voor onverbeterlijk. Maar beroepen zij zich dan niet op de rechtvaardigheid der niet-bezitters ? Dan zullen ze slecht te pas komen.
En vergeten ze dat de geheele sociaal-democratie feitelijk een
schepping is van tot inzicht gekomen bezitters? Zien ze niet
hoe dwaas het is de menschen te verdeelen naar hun positie,
in plaats van naar hun gezindheid?
Maar zij rekenen, naar hun zeggen, op de blinde noodwendige strooming der economische toestanden, door Marx
op historisch-wetenschappelijke gronden geprofeteerd. Met die
strooming willen ze meewerken.
Dat zou voortreffelijk zijn als die profetiën niet reeds lang
beschaamd waren door de werkelijkheid. Dit wordt door
tegenstander en partijgenoot gelijkelijk erkend. De zoogenaamde ijzeren loonwet is gebleken niet van ijzer maar van
elastiek te zijn. En de normaal-arbeidsdag, dat harde brok
dat het kapitalisme niet zou willen slikken en waaraan het
stikken zou, wel het verzwelgt het zonder veel moeite of
bezwaar, het kapitalisme heeft een goede maag, en het stikt
er niet aan, maar wordt er nog maar vetter van.
De hoofdstelling der marxisten onderschrijf ik zonder voorbehoud. Niet alleen het geheele sociale leven, maar ook
onze eigen persoonlijke gezindheid is tot zekere hoogte afhankelijk van de wijze waarop wij onze levensbehoeften krijgen.

RECHT OF MACHT.

2 43

En nu wil ik juist consequente actie volgens dat inzicht.
Begin met verandering te brengen in uw voortbrengingswijze,
en het overige volgt van zelf.
Gij zult zeggen dat dit voor een mensch alleen onmogelijk
is. Neen, het is wel niet gemakkelijk, maar onmogelijk is
het niet, zelfs niet voor een mensch alleen. Ik kan u daarvan
een roemrijk voorbeeld geven. Vijftig jaren, een halve eeuw
geleden, dus voor de geboorte der sociaal-democratie, was
er in Amerika een man, die uit kracht van zijn sterke,
gezonde natuur weerstand bood aan de ziekte zijner eeuw.
Ik bedoel David Henry Thoreau. Die man wist, eer Marx
het hem zeide, wat geld was, hij wist eer Morris het leerde,
dat er geen zuivere kunst, geen religie, geen architectuur,
geen schoone beschaving kon groeien in onze kapitalistische
samenleving, hij wist dat de mensch beter dingen te doen
heeft op aarde dan fortuin maken en macht verwerven, en
hij wist dat alle geestelijke ontwikkeling afhankelijk is van
de lichamelijke, en van de wijze waarop de mensch zijn
levensbehoeften voortbrengt. Sterk en consequent als hij was
ging hij in de bosschen wonen, bewerkte zijn eigen grond,
verdiende zijn brood eerlijk en schreef zijn wijsheid neer,
opdat wij, die nu van anderen ditzelfde geleerd hebben,
konden zien, als we goed lezen, dat hij 't ook al wist. Hij
veranderde zijn productie-wijze, en was voor een tijd lang
misschien de eenige rechtvaardig levende beschaafde man in
de wereld. i)
Nu mag men zeker niemand verwijten, dat hij dit zware
voorbeeld niet volgen kan. Maar als men dan maar weet
dat het uit zwakheid is, niet om de onmogelijkheid der zaak.
Maar dit is achteruitgang, terugkeer tot het primitieve
leven, tot barbaarschheid, zult gij zeggen.
Zeker was het dit. En dat moest zoo zijn omdat de man
alleen stond en hij niemand vond wijs en sterk genoeg, om
te doen als hij. En als men iets wil overdoen, beter overT) Zijn hoofdwerk is > Walden". Thoreau heeft gevangen gezeten omdat hij
weigerde belasting te betalen aan een staat die de slavernij gedoogde. »In zulk
een staat," zei hij, » is de gevangenis de plaats voor den rechtvaardige."
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doen, moet men dan niet van voren af aan beginnen ? Als
men een nieuw huis wil bouwen begint men dan met de
windvaan en de decoraties ? Men begint met den kelder niet
waar? en als men geen ander onderkomen heeft, dan moet
men wel in den kelder wonen tot het huis klaar isGeheel alléén productie-wijze te veranderen is zwaar werk
en dwingt tot ontbering. Maar met hulp van gelijkgezinden
wordt het licht en behoeft er geen primitieve ruwheid onze
valsche beschaving te vervangen. Nu zijn er millioenen sociaaldemocraten, met millioenen geld, zouden die dan niet en meer
en beter kunnen doen dan Thoreau ? Zij agiteeren en politiseeren en propagandeeren, maar hun voortbrengingswijze
veranderen, dat doen zij niet. Zij blijven gedwee werken in
dienst der bezitters, of als ze zelf wat bezitten blijven ze
kalmpjes voort-rentenieren.
Dit doen ze, omdat zij geen anderen weg zien. „Zij meenen
dat eer zij een politieke meerderheid hebben veroverd, er geen
kans voor hen is, het kapitaal en de productiemiddelen in
gemeenschappelijk bezit te krijgen.
Dit nu is een dwaling die ook nog van Mary, afstamt.
Voornamelijk lettend op de industrieele zijde van het sociale
ziekte-proces, op de groot-industrie, die door haar geweldige
woekering en enorme proporties ook 't meest in 't oog vallend
is, heeft Marx, hoewel het zeer goed wetend, niet genoeg
beteekenis gegeven aan het feit dat de grond de bron is
van allen rijkdom, dat wie den grond in zijn macht heeft ook
alle overige productie-middelen in zijn macht kan krijgen en
dat dus geen hervorming kan zijn afdoende, en primordiaal,
die niet begint met den bodem en den bodemcultuur.
Om een medisch beeld te gebruiken, de kapitalistische
groot-industrie met zijn fabrieks-slaven en zijn door en door
ongezonde productie van goedkoope en onnutte waar, met
zijn overproductie en werkeloosheid, is als een reusachtig
woekergezwel. Doch om dit te genezen baat het niet er in
rond te kerven of er stukjes af te knippen, men moet de voedende bloedvaten af binden. En de bron waaruit alle kapitalistische handel en industrie gevoed wordt is het privaat grond bezit.
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Het is de Amerikaan Henry George geweest die Marx
hierin heeft gecorrigeerd. Zijn gewichtigste stelling acht ik deze:
»The recognition of individual proprietor-ship of land is the
denial of the natural rights of other individuals" kortelijk en
in juister termen overgezet : privaat grondbezit is onrecht.
Wat „natural rights", „natuurlijke rechten" zijn dat weet
ik niet en dat kan niemand weten. Maar wat „onrecht" is
dat weet ik wel en dat kan ieder weten.
Door deze grondstelling wordt het geheel sociale vraagstuk
op zuiverder en deugdelijker basis gebracht. Dit is een fondament waarop men bouwen kan.
Door de invoering van het door Marx verwaarloosde
begrip Recht wordt de innerlijke factor erkend en aangenomen dat om ondoorgrondelijke maar door elk mensch
stellig erkenbare redenen het menschdom groeien wil in een
bepaalde richting. En ten tweede wordt aangegeven dat alle
bezit ten slotte neerkomt op grondbezit, dat grondbezit alleen
de macht geeft tot woekeren en uitzuigen, en dat derhalve
in een gezonde menschen-maatschappij, waar de eene mensch
niet leven mag of kan ten koste van den ander, de grond
moet zijn communaal, vrij, zooals zij was in voor-historische
tijden, zooals nu nog lucht en oceaan is.
Het verdient opmerking dat onder het bij uitstek verstandige en voortvarende volk der Angelsaksers het Marxisme
nooit ingang heeft gevonden, hoewel Marx in Engeland zelf
heeft gewoond en geschreven. Ik weet maar één Engelsch
Marxist van eenige beteekenis, namelijk Hyndham.
Wat de Engelschen van het Duitsch-socialistisch programma
overnamen was de vorming van vakvereenigingen en coöperaties. En in deze werkzaamheid, zonder twijfel de * meest
practische en nuttige van alle socialistische maatregelen, zijn
zij verder gevorderd dan eenig volk der wereld. Maar hoewel
Hyndham, Henry George in Engeland inleidde en er een
tijdlang werkelijk een marxistische federatie heeft bestaan die
alle socialisten wilde omvatten, scheidden zich spoedig zoowel
de mannen van de Trades-Union, zooals John Burns, Toin
Mann en Bax, als William Morris en zijn geestverwanten van
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de marxistische dogmatiek af. Daarnaast ontstond de groep
der Fabians, wier geschriften u allen in Hollandsche vertalingen bekend zijn.
En de meest sociaal-democratische partij »the Independent
Labor Party" wier beginsel is dat de staat eigenaar moet
worden van grond en kapitaal, is evenwel niet marxistisch
en schermt nooit met de leuzen . »klassenstrijd" »materialistische opvatting der geschiedenis'' en dergelijken.
Henry George daarentegen heeft in Engeland en Amerika
een ontzachlijken invloed gehad. En hoewel zijn praktische
maatregel, de »single tax" onhoudbaar is bevonden, werken
zijn ideeën over het grondbezit zonder ophouden voort.
Toen mij voor zes jaren door de geschriften der Fabians
en van Henry George dit nieuwe inzicht openging, voelde ik
dat ik een tweede schrede in de goede richting had gedaan,
de weifelingen hielden op, de begrippen namen vasten vorm
aan, en de mogelijkheid van daadwerkelijk handelen kwam
naderbij.
Evenwel was ik toen nog gevangen in een principieele
fout, die bij diepe analyse weder tot het marxistisch materialisme . terug te brengen is, maar waarvan Henry George, de
Fabians and land-nationalisators evenmin vrij waren.
Alleen één Engelschman, wijzer dan die allen, had mij er
van kunnen verlossen, als ik zijn werken toen gekend had.
Namelijk John Ruskin.
De fout die ik bedoel is het te veel verwachten van staat
en regeering. Henry George's single tax is een pure regeerings-maatregel, de land-nationalisatie is een staats-handeling,
het eenige practische middel wat de Fabian Robert Blatchford
schuchter voorslaat is het oprichten van staats-hoeven, Mills
wil door den staat geleide landbouw-kolonies, ikzelf heb,
zooals ge u wellicht herinnert, een systeem van staatslandbouw voorgesteld dat geleidelijk tot land-nationalisatie zou
voeren.
Nu kon de staat zeker best zulke dingen doen zonder
schade of gevaar. Hij zou er wel bij varen. Maar de staat
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doet vooreerst zulke dingen niet en zou ze, als hij 't probeerde,
verkeerd en onvolledig doen. Want wat wij den staat noemen,
de regeering eigenlijk gezegd, is een gevolg van het wezen en
werken der individuen, zoolang daarin geen verandering is gekomen kan ook het wezen en werken der regeering niet veranderen.
De marxisten drukken dit half juist uit door te zeggen dat
de staat de heerschende klasse vertegenwoordigt. Hun gevolgtrekking is dat als er een andere klasse heerscht er ook een
andere staat zal zijn. Dit nu willen ze te weeg brengen door
de niet-bezitters politieke macht te geven.
Hier komt de uiterlijkheids-dienst, weer aan den dag. Men
maakt geen staat door politieke maatregelen, men organiseert
geen klasse duurzaam door redevoeringen en propaganda,
maar de staat groeit uit de individuen, van binnen uit, en de
menschen organiseeren zich van zelf, als ze juist denken en
wèl handelen. Politiek socialisme doet mij denken aan een
man die 's winters bladeren aan een boom plakt in de hoop
dat het dan zomer worden zal.
De materialistisch denkende laat zich bedriegen door den
schijn der ruimte-afmetingen. Hij ziet volksbewegingen, fabrieken, stoombooten, spoorwegen van enorme dimensies. Zooveel
millioenen menschen, zooveel mijlen spoorweg, zulke reusachtige steden, dat alles, meent hij, moet ook met vervaarlijke
middelen worden aangetast. Hij noemt een idee, een paar
woorden, een tijdschrift-artikel daarbij »klein," en vergeet
dat ideeën geen ruimte hebben en juist daarom machtiger
zijn dan alles wat ruimte inneemt.
Maar een enkele kleine denkfout, een wijsgeerige vergissing,
kan maken dat de grootste menschen-organisatie niets tot
stand brengt en op niets uitloopt. Terwijl een enkele juiste
gedachte of goede daad, wanneer ze beantwoordt aan de
eeuwige en universeele neigingen en gedachten der menschheid, al wordt ze eventjes gezegd of gedaan door een vergeten mensch in een achterhoek, zich spreiden zal als een
loopend vuur. En al smeult de vonk nog zoo lang, de waarheid blijft doorgloeien en vindt eenmaal voedsel om in vlammen uit te slaan.
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Daarom, het is niet onze eerste plicht te politiseeren en
te organiseeren, maar het is onze eerste plicht juist te denken,
en persoonlijk voor ons zelf wèl te handelen. Dan volgt
organisatie van zelf.
Ik heb mijzelf een tijd lang wijs gemaakt dat elke persoonlijke poging tot een eerlijker wijze van bestaan niets
meer kon zijn dan zelfopoffering. Heel mooi als voorbeeld
van consequent offer aan beginselen, maar nutteloos en hopeloos. De zonde van het kapitalisme, het leven van woeker
en roof, was ons opgelegd van onze geboorte af en wij
moesten die dragen of verhongeren. Zonder rente kan niemand
van ons leven. Van handenarbeid te willen gaan leven was
zichzelf in slavernij geven aan de bezitters, en bovendien
voor een ongeoefende zoo goed als zelfmoord.
Verder meende ik dat elke onderneming op niet-kapitalistischen grondslag, zooals mijn rijkshoeven, onhoudbaar was
zonder de machtige hulp van den staat. Concurrentie, vooral
de internationale concurrentie, zou elk particulier ondernemen
in den grond boren.
Dus konden wij niet meer doen dan protesteeren en met
schaamte en nederigheid het juk onzer zonde dragen.
Maar ik heb beter leeren zien, en heb bevonden dat dit
was een dwaling, een sophisme, en een schild voor lafheid.
Iedereen kan iets doen om zijn middelen van bestaan eerlijker
te maken. Niemand behoeft geheel lijdelijk stil te zitten en zijn
woekerwinstjes op te strijken. Kan ook niemand zich geheel
bevrijden, ieder kan het voor een deel. En wie een overtuiging
heeft zal niet kunnen laten zich te bevrijden zoover mogelijk.
Ten eerste kan ieder die leeft van oneerlijk verkregen
goed, zooals wij allen, bezitters of dienaren van bezitters,
daarmee zoo zuinig mogelijk omgaan. Om dezelfde reden
waarom een kind dat opgevoed wordt in 't huis van een
dief niet mee zal willen doen aan feesten en smulpartijen,
noodra het begrijpt waar al dat lekkers vandaan komt. En
al - ons lekkers, al onze weelde wordt voortgebracht door
armen die er zelf gebrek om moeten lijden. Dit geldt zoowel
voor den rentenier, die niets doet als couponnen knippen, als
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voor ons anderen die zonder kapitaal te hebben ons loon,
tractement, salaris, honorarium of hoe het verder heet, ontvangen
van de kapitalisten. Al dat is oneerlijk gewonnen goed, al
hebben wij er min of meer hard voor gewerkt. Dit verplicht
ons allen, in de eerste plaats tot een zoo sober mogelijk leven.
Dit zal ons zelf niet schaden, lichamelijk noch geestelijk.
En ook anderen niet. Natuurlijk hoort men nog altijd hier
en daar de onzin dat het weelderig leven der rijken den
armen ten goede zou komen. Ja, het zijn soms de ongelukkige, domme armen zelf, die zich beklagen dat ge door eenvoudiger leven en eigen werk hun het brood uit den mond
neemt. Vraag hen, als ze zoo spreken, waar gij dat brood
van daan moet halen, of hoe gij aan het geld moet komen
dat zij van u willen verdienen, als het niet is door het andere
armen te ontnemen. Het feit is, en men moet het hun vergeven, dat ze voor zoo'n argument nog ongevoeliger zijn dan
de kapitalisten. Als zij maar hun kruimels krijgen van de
tafel der rijken, wat bekommèrt het hun of het kruimels zijn
van gestolen pasteien.
En in de tweede plaats kan ieder die eenig kapitaal bezit
in papier, dat omzetten in productiemiddelen, in grond en
woning én gereedschap. Papieren kapitaal geeft eten aan den
niets-doener, maar grond en werktuigen geven alleen eten
aan wie er voor werkt. Alle papieren kapitaal vertegenwoordigt een zekere uitgestrektheid grondbezit. En ik zou willen
dat ieder bezitter, die nu couponnen knipt, zich geplaatst zag
voor een stuk land met de woorden : ziedaar je bezit, zie nu
dat je er zonder hulp van leeft. Dan zou hij begrijpen wat
eigendom is, en hoe hij te voren leefde van anderer werk.
Op deze wijze kan ieder zijn oneerlijke middelen van betaan reduceeren tot een zeker minimum, juist zoover gaande
als zijn soberheid en zijn persoonlijke werkkracht gedoogt.
Maar eindelijk kan men zich verbinden met personen van
gelijke gezindheid, men kan gezamenlijk grond aankoopen, en
die gezamenlijk bewerken, en elkander bijstaan naar de mate
van elks aanleg en vermogen. Dan is het mogelijk een toestand
te scheppen, zonder al te groote soberheid, waarin ieder eerlijk
-
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leeft en werkt, en zich bijna geheel ontdoet van rente, interest,
pacht en al het huidige woeker-systeem. En heeft men hierin
genoeg hulp, en gaat men met voorzorg en beleid te werk,
en maakt men den overgang niet te snel, maar geleidelijk, en
leert men toekomen met het zelf-voortgebrachte, dan behoeft
men geen staatshulp, en heeft noch binnenlandsche, noch
buitenlandsche concurrentie te vreezen.
Tot deze overtuiging was ik gekomen, nu ongeveer anderhalf jaar geleden. Een verblijf in Noorwegen had mij de
praktische mogelijkheid en ook de groote wenschelijkheid van
zulk een leven geleerd. En dat nog wel op een zooveel
armer bodem, in een zooveel ruwer _ klimaat. Van toen af
wist ik den weg, en wat ons vroeg of laat te doen stond.
En het was voor mij hoogst treffend hoe daarna, als door
beschikking, het toeval mij onder de weinige boeken, die mij
in dien korten tijd in handen kwamen, juist die bezorgde
waarin ik mijn eigen gedachten zag uitgedrukt, krachtiger en
nauwkeuriger dan ik het zelf had kunnen doen.
Eerst, na mijn Noorsche reis, en mijn gevestigd plan, las
ik Thoreau, mij tot dien tijd onbekend. En ik zag hoe deze
man, meestal een menschenhater genoemd, wijzer was dan
zijn tijdgenooten. En ik voelde zijn voorbeeld beschamend,
doordat hij heel alleen had durven doen, wat ik nutteloos en
onmogelijk had genoemd.
Onder den prikkel dier lectuur begon ik te handelen en ik
begreep dat de weg moest zijn deze : gemeenschappelijk
grondbezit, met niet communistische maar coöperatieve werken verbruiksverdeeling. Ieder hebbe eigen huis en hof, ieder
werke naar eigen aanleg, ieder zij geheel vrij in zijn doen en
en laten, in de beschikking over zijn middelen, in het vragen
van loon, in de keuze van werk. Maar de grond komt niemand
meer toe dan een ander, maar blijft het gemeenschappelijk
eigendom van degenen die er op wonen en die direct of
indirect meehelpen aan haar cultuur.
Toen dit in hoofdzaak voor mij beslist, en de uitvoering
reeds begonnen was kwamen in mijn handen de werken van
Dr. Oppenheimer, zooeven reeds genoemd.
,
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In het eerste »die Siediungsgenossenschaft" wordt een
systeem van coöperatieve landbouw voorgesteld dat in gewichtige punten overeenkomt met den door mij aanbevolen
staatslandbouw. Een vestiging of nederzetting waar zoowel
landbouw als klein-industrie vertegenwoordigd is, waar is
genootschappelijk grondbezit met tijdelijken afstand van stukken
grond aan de genooten, met een hoofdbestuur, met coöperatieve distributie en productie. De door mij voor den staatslandbouw aangegeven weg, de geleidelijke uitbreiding, het
toekomen van eigen productie, het opnemen van locale
industrie, ik vond dit alles hier veel uitvoeriger en deugdelijk
logisch betoogd terug. Maar niet afhankelijk van staatshulp,
neen, als vrije onderneming van arbeiders onderling, die zich
aldus de bron aller rijkdom, den grond, kunnen heroveren.
En met groote scherpzinnigheid en belezenheid bewijst Oppenheimer dat deze weg de eenig mogelijke uitweg is en de
onvermijdelijke toekomst der coöperatieve beweging.
In zijn tweede werk » Grossgrundbezitz und Sociale Frage"
wordt aangetoond hoe het privaat gronbezit in de maatschappij
is geslopen, niet als economische noodwendigheid zooals
Marx beweerde, maar als overblijfsel van oud geweld-recht.
Een uiteenzetting die veel beter strookt met historisch,
psychologisch en wijsgeerig inzicht dan die van Marx, en er
in scherpte en betoogkracht niet voor onderdoet. Verder
toont Oppenheimer aan hoe het slecht functionneeren van
het sociale lichaam, zijn ziekelijke verschijnselen uitsluitend
te wijten zijn aan dat abnormale element, dit overblijfsel van
oud onrecht. Hoe dit zich heeft uitgebreid en opgehoopt,
en hoe het nooit verdwijnen zal, eer de kiem er van, het
privaat grondbezit, wordt aangetast. Maar ook, hoe dit noodwendig gebeuren moet, op de in zijn vorig werk beschreven
weg der Siedlungsgenossenschaft. Zijne verwachting is dus
hoopvol, en hij beschouwt de ziekte der maatschappij als een
groei-ziekte die zij doorstaan zal, en die hare crisis nadert.
In deze beide werken vond ik allen theoretischen steun
die mijn overtuiging behoefde. Ik zeg niet dat zij mij in
alle opzichten bevredigden, maar ik kan er ieder naar ver17
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wijzen die zou willen beweren dat meer belezenheid of
economische kennis mij van gedachten zou doen veranderen.
In belezenheid en economische kennis doet Oppenheimer
voor de besten van zijn vak niet onder.
Het mooie van zijn boeken vind ik dat hij op theoretische,
droog verstandelijken weg bijna precies daar komt waar de
menschen van groot gemoed, diep inzicht of zuiver gevoel
zooals Thoreau, William Morris en John Ruskin reeds langs
onmiddellijker paden kwamen.
En nu zal het moeilijk zijn mij te gelooven als ik beweer
dat het boek dat mij van alle boeken in de wereld over deze
zaak het naast moest zijn en het liefst, mij het allerlaatst in
handen is gekomen. Mijn voornemen uiteenzettend aan een
mijner medewerkers zeide deze : » Maar dat is het plan uit
Fors Clavigera". Toen eerst heb ik Fors Clavigera gelezen,
en daarin zooveel goeds en moois gevonden dat ik de menschen geen grooter dienst meen te kunnen doen dan door
hen te raden : »leest Fors Clavigera, en als je het duister en
onsamenhangend vindt, leest het dan nog eens."
Marx en Oppenheimer dat zijn zeker zeer buitengewoon
schrandere, geleerde, sterk-denkende, semietiesch-scherpe koppen. Maar Ruskin is nog iets anders, Ruskin is een van 's werelds
wijzen. Hij verliest niet uit het oog het eeuwige wezen der
dingen, hij schouwt diep in den ondoorgrondelijken afgrond van
zijn zelf, hij overziet zijn eigen wezen van heldere hoogten,
hij vergeet nooit dat het de schoonheid en de wijding in de
dingen is tot welker kennis en ontwaring wij op aarde leven.
Zijn fouten en vergissingen, talrijk genoeg, zijn zooals alleen
een groot man ze heeft en begaat. In zijn erkenning er van
steunt hij ons. In weinig dingen vond ik zooveel troost als
in het lezen van zijn vertrouwen en zijn standvastigheid onder
diepgaand leed, eigen dwalingen en moeite door anderen
veroorzaakt.
Nu is men geneigd mij allerlei vragen te doen, waarop
geen antwoord past, omdat ze voortkomen uit verkeerd begrip mijner motieven. Vooral wil men bizonderheden weten
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omtrent regeling, voortgang en waarschijnlijk succes van wat
men mijn »onderneming" gelieft te noemen.
Verplaats u in den toestand van iemand die bemerkt dat
hij de jas van een ander aanheeft en die na lang zoeken
vond aan wien die jas behoort en hoe hij hem van dien
ontvreemd heeft. Het is natuurlijk, niet waar ? dat ge dan het
plan maakt die jas uit te trekken en aan den eigenaar terug
te geven. En stel u dan voor dat iemand u ernstig vraagt
naar de regeling, voortgang en mogelijk succes van uw onderneming. Wat moet gij antwoorden?
Ik weet van geen »onderneming". Als ik eet omdat ik
honger heb noem ik dat dan een »onderneming" en denk ik
aan »mogelijk succes" ? Ik doe wat ik niet laten kan, en op
de kortste en best mogelijke wijze, naar mate de omstandigheden het gedoogen.
Wat ik wil, weet ik precies. Ik wil zelf werken voor mijn
levensonderhoud en niet leven van den gunst der bezitters.
Ik wil papieren kapitaal, dat mij van woeker doet leven, als
ik het in handen krijg, omzetten in productie-materiaal, dat
mij zal dwingen van werk te leven. Ik wil elk die mij helpt
doen deelen in de opbrengst van ons werk. En ik wil eindelijk den grond gemeenschappelijk bezitten met allen die er
op wonen en werken.
Ziehier mijn duidelijk, scherp bepaalbaar doel. In hoever
ik dit bereiken zal, wat bekommert mij dat ? Ik kan immers
morgen sterven, en zal niettemin even hard mijn best doen.
Maar dat wil wederom niet zeggen dat ik niet overdenk de
wegen die ik heb te gaan en de mogelijkheden die zich
kunnen voordoen. Ik voorzie dat het noodig zal zijn een genootschap te vormen, met een behoorlijk bestuur en reglement, ten einde wettig recht te hebben op gemeenschappelijk
grondbezit. En ik begrijp dat ik daarbij te rade zal moeten
gaan met de meer dan tweehonderd voorbeelden van soortgelijke genootschappen, die reeds bestaan hebben, verongelukt
zijn of nog bestaan. Maar ik begrijp ook dat ik glad verkeerd zou doen door een gedetailleerd schema vooraf op te
stellen en mij daaraan door dik en dun te willen houden.
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Alleen de hoofdzaken houd ik in het oog en stuur daar
zoo recht mogelijk op af. Het overige moet de tijd leeren.
In hoeverre ik hiermede »hervormend" werken zal, weet
ik niet, en het bekommert mij niet. Ik wenschte dat alle
hervormers begonnen met zich zelf te hervormen.
Vraagt men mij hoe, naar mijne meening, de sociale beweging zich waarschijnlijk wenden zal, dan antwoord ik dat,
zoover ik er over oordeelen kan, Oppenheimers inzichten mij
het redelijkst en geloofwaardigst voorkomen en dat zij de
meest betrouwbare richtlijn geven voor actie op groote schaal.
Maar zulk een actie is mijn zaak niet, en ik wensch mij niet
aan Oppenheimers schema te houden, want hij wil leenen
tegen rente, verhuren, verpachten, verhypothekeeren en zoo
voort. Terwijl ik, naar Ruskin's voorbeeld, alle leenen tegen
rente, en ook alle uitkeering van winst in den vorm van
dividend, voor zoover het in mijn macht is, zal tegengaan.
Het grappigst vind ik dat de Marxisten mij verwijten, dat
ik reactionnair handel, want ik doe niet volgens hun theorie,
volgens hun boekje. Dit doet mij denken aan een dokter;
die het zijn patient kwalijk neemt dat hij herstelt, want volgens de wetenschap, volgens het boekje, had hij behooren
dood te gaan.
Ik doe, zooals ik voel te moeten doen, en als ik zuiver
voel en wèl handel, dan zullen ook andere menschen doen
als ik, al schreef het marxistisch leger een bibliotheek vol
om te bewijzen, dat ze anders moeten doen. Want het voelen
en handelen der menschen, dat zijn de feiten, waaraan alle
theorie ondergeschikt is.
Nu heb ik hier gesproken, en u dit alles omtrent mijnelven
vertelt, niet om propaganda te maken of u tot soortgelijke
gevoelens en daden te bewegen. Dit was mijn motief niet.
Ik deed het omdat gij mij gevraagd hebt te spreken, en ik
natuurlijk spreken wou over wat ik op dit oogenblik het belangrijkst vind. Ik heb geen behoefte het anderen op te
dringen, maar ook geen neiging het te verbergen. Is het u
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in eenig opzicht tot steun of verheldering dan zal mij dat
verheugen.
Maar het zou mij niet verwonderen als het sommigen uwer
tot schrik en benauwing werd. Want gij ziet mij in staat tot
handelen, maar hoe zal het zijn met de meesten uwer, aan
handen en voeten gebonden, al zien zij weg en middelen
even duidelijk als ik.
Het komt dan op drie dingen aan. Op de kennis van
eigen kracht, op moed om die kracht te laten gelden waar
het pas geeft ondanks alle schijnbare bezwaren, eindelijk op
geduld waar men zich weet gedoemd tot onwerkzaamheid.
Maar dan toch moet ik u herinneren aan de groote kracht
en de groote verantwoordelijkheid uwer positie als leeraren
en opvoeders. Ik heb u laten zien hoe ik geweifeld en geworsteld heb in den chaos van tegenstrijdige leeringen en
meeningen onzer dagen. En hoe ik eerst nu, waarschijnlijk
over de helft mijner jaren tot inzicht en vastheid gekomen
ben. Ik wil niemand iets verwijten, maar hoe vaak heb ik
het beklaagd dat ik geen leeraar vond, ik zeg niet eens die
mij den weg wees, maar alleen die mij in staat stelde te
zoeken en te vinden den weg tot beter kennis en gevoel.
Toen Ruskin »Fors Clavigera' schreef was ik tien jaar, en ik
moest bijna veertig worden eer het boek mij in handen kwam.
Daarom, uit kracht eener bittere ervaring zeg ik u, weet
wel uw verantwoordelijkheid. Drijf uw kinderen niet met
dweepzucht of bekrompenheid in dezen of genen afgepaalden
weg. Maar geef hun ruimte, zoek voor hun geest alle voedsel
dat zij van nature behoeven en waarbij zij gedijen en waarin
zij vreugde vinden. Gij behoedt op 't oogenblik de toekomst
onzer maatschappij, in uw handen ligt de verheffing en de
bevrijding van duizenden. Draagt zorg dat de zaden, die
onder uw hoede ontkiemen, niet misvormen en verkreupelen
maar ruimte en voedsel vinden om te komen tot vollen
hoogen wasdom.

IET BRANDENDE BRAAMBOSCH
DOOR

ALBERT VERWEY.

In het brandende braambosch van mijn hart is een stil beeld
getreden;
Sneeuwblank, en hield onder haar voeten de vlammen
vertreden
Die kronkelend haar omstegen met hun roode loovers.
Zij brandde niet : er was niets stillers en doovers
Dan de kool van haar witte lichaam in dat vurig riet.
Zij zei, en haar stem klonk als die van den vogel uit het
hooge riet
Die zijn eigen naam fluit : Ik ben Zij
Die al de bewegingen van uw hart begelei
En bemin, Maar woon zelf stil er binnen in.

Ik zei : ik kan de vlammen van mijn hart niet mindren.
Sneeuw-beeld, ik vrees uw dooi.
Vogel in die vuurkooi,
Uw veeren schroeien eer ik 't kan verhindren.
Ik ben een mensch : ik heb in mij het wanken
Van donkre diepten waaruit gloeden slaan.
Zooveel er sterren door mijn hemel gaan
Wensch ik met stralen uit mijn hart te omranken.

HET BRANDENDEBRAAMBOSCH.
Verbleeken zie 'k en warren in mijn net
Wie eenmaal die gewijde gloeden aêmen.
Waar ik mijn naam doorschreef met duizend namen,
Zoo hoog, hebt gij daar ooit uw voet gezet ? --

Ik min het stijgen niet, zei zij, maar 't wonen.
Mijn naam schreef ik met uwen naam alleen.
Maar al uw sterren-namen zullen kronen
Mij, en anders niet een.
Als de afgrond van uw wezen wankt en 't dreunen
Erdoortijgt, hoor ik, en op 't dol gerol
Vrees 'k of 't heelal verschuift, ook 't mijne, en kreunen
Krimpt me angst- en onheil-vol.
Maar als uw vlammen-bogen spuitend stoomen
En statig rijzen langs mijn leden heen,
Sta 'k stil en recht wel wetend dat hun stroomen
Den loop volgt van mijn leên.
Ik ben hun ziel niet, maar ik ben hun schijneen
Al 't donkre en wat er vormloos in u woedt
Kan holen oopnen waarin ik verdwijnen
Als gij zal, maar wat rijst ontroert mijn voet.
Wat rijst en vorm wenscht en, den God ontvloden
Die 't duistre en 't dringen van den most begeert,
D' Apollo zoekt wiens lier
als uit de dooden
wekt en den reidans leert,
Orfeus Eurydice
Dat vindt me en looft me en leidt zich naar mijn lijnen,
Omhoog, omneer, en als een stralenkleed
Draag 'k wat verteerend scheen, uw lusten en uw pijnen,
Den afglans van uw afgrond waar ik over treed.
Klaag niet om mij : uw gloed werd tot den mijnen:
Gijzelf zoudt sterven als ik 't ánders leed.
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In het brandend braambosch van mijn hart stond stil zij die
zoo zeide.
Een lachen blonk, een schijn die vlammen door.
Zij en mijn hart brandden in éenen gloor
En wat verdeeld scheen was vereend in beide.
Toen schreide ik zacht : toen zei 'k : o welgekomen
Is Zij die de aardsche kwaal tot deugd doet zijn.
Wat donker botste en zich ontscheurde in pijn
Wordt door dien zoeten mond als vreugd vernomen.
Wat onhervindbaar zich verdeelend scheen,
Met duizend lichamen zich parend,
Wegstroomend in 't nieuw Zijn ontharend
Heelal, keert weer en werd in Haar tot Eén.
Komt, stralen al dan die gestegen zonken,
En stijgt weer tot een kroon om 't eenge hoofd —
Ik heb in duizend namen, sterren, vonken,
Liefde 1 altijd weer alleen Uw Naam geloofd.

LEVEN EN WERKEN VAN JONKER
JAN VAN DER NOOT
DOOR

AUG. VERMEYLEN.

V. DE OLYMPIADE.
Het »Cort Begrijp der XII Boecken Olympiados" is een
hoogte in de kunst van Jan Van der Noot. Het werd volbracht in een tijdperk van frissche rijpheid, die hem toeliet
zich eindelijk aan een groot gedicht aan te spannen, er jaren
aan voort te werken met het geduld der zichzelf kennende
kracht maar ook de vrije beweging van een nog jongen geest.
Ongelukkiglijk ligt het kunnen, in dat fragment dat altijd
maar een »vort begrijp" moest blijven, zeker weer eens beneden het willen.
Het epos was een ideaal der Renaissance. Het stemde eenigszins overeen met haren zin voor het breed decoratieve. Vooral
het voorbeeld van Virgilius, die als de immer na te volgen
zaligmaker der dichtkunst gold, spoorde in die richting aan,
en men wist dat Ronsard, naar wien men nu de oogen gericht hield, sinds jaren aan eene Franciade werkte. Van der
Noot moest ook wel het voortbrengen . van een heldendicht
als den hoogsten plicht van zijn literaire werkzaamheid aanzien. Doch was het gevoel, waarmeê hij de zielebewegingen
en het handelen der menschheid waarnam, niet rechtstreeksch
en omvattend genoeg, om uit haar daden de warmte van 't
sterke leven te doen slaan. Voor het epos was hij evenmin
gemaakt als de meeste dichters der Renaissance. Ook is de
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Olympiade eigenlijk niets meer dan een zedelijke allegorie:
alleen in den titel en het raam van 't verhaal komt ons nog
iets aan een heldendicht herinneren.
Reeds in I 57 1 werkte Van der Noot aan zijn Olympiade:
wij zagen dat de plaat, door Coornhert gestoken, en voorstellende het gesprek van Van der Noot met Theude, het jaartal
I 57 1 draagt, en bijzonder voor de Olympiade gemaakt werd.
Misschien zijn de meeste platen van Coornhert tot verluchting
van het boek omtrent dien tijd vervaardigd, wanneer Coornhert en Van der Noot elkaar in het Kleefsche ontmoetten,
en misschien was toen al een goed deel van 't werk geschreven. Maar het »Cort Begrijp der XII Boecken Olympiados"
moest eerst in 15 79 verschijnen, bij den terugkeer van Van
der Noot in zijn vaderland.
Dat »Cort Begrijp" echter, zooals het ons in 1579 gegeven
wordt, en zooals men het tot nu toe kende, is slechts een
brokstuk van 't oorspronkelijke. De oorspronkelijke tekst verscheen wel is waar nooit in het Vlaamsch, doch een duitsche
vertaling van 't geheele gedicht in zijn zuiveren staat werd
eenige jaren voor het »Cort Begrijp" uitgegeven. Daar die
duitsche vertaling altijd onvermeld bleef, moeten wij die wat
nauwkeuriger beschouwen. Zij verscheen onder den titel van
Das Buclh Extasis, en is ongeveer tweemaal zoo lang als de
vlaamsche lezing.
Zeker is het, dat Van der Noot Das Buch Extasis even
als het Cort Begrip maar als het plan van een grooter werk
aanzag, dat in twaalf boeken zou uitkomen, eene traditioneele
verdeeling van het epos : » ... propos dignes d'eternelle memoire", luidt het in de uitgave van 15 79, » lesquelles on verra
lors que son Olympiade, contenant douze Liuvres, sera mis
par 1'imprimerie en lumière : qui se fera bientost, moiennant
la grace de Dieu". Een algemeen plan van het werk was
waarschijnlijk sinds lang ontworpen, want platen verwijzen
naar datgene der twaalf boeken waarop zij betrekking hebben.
In de laatste Poeticsche Werken, die van 15 94 (in 't ged. :
A Polymnia) wordt nog van het »cincquiesme livre de ses
Olympiades" gewaagd, waarin, »ayant passé les troupes As-

JONKER JAN VAN DER NOOT.

261

siriënnes, Caldées, Greques en Latines, il trouvoit entre les
Tuscans et Provensals la belle Senora Laura avec son Petrarcha, le Cardinal Pierre Bembo, Louys Arioste, Lelio Capelupi,
De gli Angioli, avec sa gracieuse Dame Lucia, Arnaud Daniel,
le Compte de Provence Remond Berenguir avec sa Compaigne
Beatris de Savoye, Guilhelm Adhermar, qui mourut d' amour
pour 1' honneste Contesse de Die, en d' autres chantants leurs
beaus vers". En op eene andere plaats : »De los quales halleremos mas en el quinto de las Olympiados" (na de ode
aan Carillo). Die groote Olympiade was overigens niet de
eenige droom dien Van der Noot nooit verwezenlijken kon.
Das Buch Extasis werd uitgegeven te Keulen (zonder
jaartal), met eene pracht waarin wij de kunstliefhebberij van
Jonker Jan herkennen, en die onder duitsche boeken van de
tweede helft der 16de eeuw nogal zeldzaam is. Het is mooi
gedrukt, met rijkversierde hoofdletters op elke bladzijde, en
is opgeluisterd door zeventien groote koperplaten en een
heerlijk portret van den jongen patriciër, met weelde uitgedost, de zeer fijne rechterhand rustend op de heup, een
lauwerkrans om het hoofd, en om den hals, als een gouden
vlies, een juweelen lierspeler, teeken van de goddelijke macht
des dichters. Het boek wordt ingeleid door eene »Apodixe,
das ist ein clare beweisunge und auszlegung auff das erste
und letste bild von des gegenwerdigen Buchs, oder Dialogismus, das ist zusammensprechung von drey Personen, zu
wissen : Jacob, ein Maler, unnd ein Doctor. Durch D. Hermannum Grenerum" : de geleerde doctor, nogal pedant koutend
met zijn twee vrienden, legt hun de beteekenis van al de
allegorieën der titelplaat uit, en dit verschaft hem de gelegenheid om over het wezen der dichtkunst te spreken, onder
voortdurend zwelgen in klassicisme, en zich over onzen dichter
in uitbundige loftuitingen uit te laten. Die voorrede kan
niet vroeger dan einde 15 72 geschreven zijn, vermits we
daar lezen : » Ronsardt hatt jetzunder schon so langk sein
Fransiade under henden gehatt, unnd noch haben wir nit
mehr denn die vier erste bücher gesehen..." Die vier eerste
boeken verschenen in September z 572. Van der Noot's
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portret draagt het jaartal 15 73 . Zeer waarschijnlijk is Das
Buck Extasis eerst in 15 76 uitgekomen, daar het exemplaar
berustend in de Koninklijke Universiteits-Bibliotheek van
Upsala een opdracht bevat aan Theodorus Cocus, »Canonico
S. Apostolorum amico suo integerrimo", met den datum van
zo April 15 76. Die opdracht is geen losse, later bijgevoegde
bladzijde, en het staat vast dat wij zeker niet met twee verscheidene uitgaven te doen hebben. De drukker der voorrede is Felix Röschlin, »in der Schmirstrasse" : hij woonde
daar reeds in het jaar i 5 7 3 ; en Heinrich von Ach, die het
gedicht drukte, wordt te Keulen in I 575-77 vermeld.
Uit de opdracht aan een kanunnik merken wij nog eens
hoe de politiek-godsdienstige opvattingen van Jan Van der
Noot veranderd waren. In 't gedicht van een M. Pauwels
de Schone, aan 't slot der Extasis opgenomen, wordt beweerd
dat dit boek verjaagt
Haet, Smaet, en Nyt, Valsheyt en Muyterye, ...
Afgoden dienst, Duuaesheyt en Ketterye ...
Ook treft het ons niet te zeer dat het eerste distichon van
't gedicht -van Goossenius, door Grenerus aangehaald : Nuper
ut applicui, saevurn fugiendo tyrannum, enz. weggelaten is.
Dr. Grenerus drukt er op aan, dat Van der Noot te Ant
werpen »in tugend und Gottes forcht" leefde, »wie er von
seinen Edelen und frommen Eltern in der forcht Gottes von
seiner jugendt aufferzogen ist." Heeft hij vijanden gehad,
dan is 't alleen omdat de deugd gewoonlijk door de menigte
veracht wordt. Daar hij zag dat de ondeugd eiken dag toenam en mettertijd de bovenhand kreeg, » und mercket wol
das straff darnach folgen würde" heeft hij middelen gezocht
om zich van al die boosheid los te maken. Maar God heeft
hem eerst willen beproeven als het goud in 't vuur, door
ontrouwe vrienden, valsche Christenen, en de »giftige, falsche
und ungetrewe Creature," die in de Olimpiade onder den
naam van Kosmica wordt voorgesteld. Maar dat alles heeft
hij met deugd en wijsheid verdragen, zich voegend naar den
wil van God. Onbetwijfelbaar is 't echter, dat hij zich tevens
zeer tam naar den wil van den tijd voegde, zooals de slak
-
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die hij teekenen liet op de allegorische pyramide van den
omslag : »Wenn es schon wetter ist, steckt sie jre hörner
ausz, Wenn es aber sturm und ungewitter ist, so zeugt sie
sich in das heuszlin, darinnen sie sich erhelt, bisz so lang
die zeit besser ist." By »sturm und ungewitter" vergeet Van
der Noot gaarne dat hij eens calvinist was. Van de echte
redens zijner vlucht uit Antwerpen is hier geen sprake : om
taalkennis op te doen, heet het, en daardoor zijn eigen taal
te versieren, heeft hij de bijzonderste landen van Europa
doorloopen. Maar, al scheen hij voor zijn genoegen en eigen
ontwikkeling te reizen, zijn geldelijke toestand moest nogal
bedenkelijk zijn, daar wij hem zonder omschrijvingen de
ondersteuning der machtigen en rijken zien najagen. Men
heeft hem het zijne genomen, bekent hij, en hulp heeft hij
zeer noodig : »Es solten billich alle fromme Printzen und
Herren beystandt thun, damit das solchs werck erscheine,
welches der gantzen Christenheit nutz unnd furderlich sein
solte." Maar de wereld is zoo bedorven, en leest veel liever
Uilenspiegel. »Nit desto weniger, ich habe. jme [V. d. N.]
gerathen, das Er etliche gute redliche Herren und Edelleuth
in Teutschland solt heimsuchen, vnnd denen etlich seiner
werck zeigen und dieselben damit verehren. Ich zweiffel nit
Er wirdt noch liebhaber finden die jm behulfflich vnnd beystandt werden thun, dann ich hab Teutschlandt wol durchsuchet, und hab dort viel belebter, redlicher, vnd gelehrter
liebhaber der tugent vnd der warheit funden, vnd ich kenne
vnsern Poëten solchen, das Er die wolthaten mit seinem
schreiben so wol vergelten soli, das man jm kein undanckbarkeit wirdt kinnen nachreden." Zou zijne voorzichtigheid
op gebied van godsdienstige meeningen ten deele aan zijn
onzekeren toestand te wijten Zijn?
Eer wij tot een nader onderzoek van Extasis en Cort Begrijp overgaan, moet nog bemerkt worden, net welke opsnijderij Van der Noot op zijn taalkennis pocht, terwijl toch
zijn duitsche, evenmin als zijn engelsche vertalingen, door
hemzelf vervaardigd zijn : »Er liset vnd verstehet", zegt Dr.
Grenerus, »Er schreibt vnd spricht so wol alle die beste
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sprachen die in Europa gebraucht werden, das man solt
sagen, das ein jeder sein naturliche sprach ware ... •." Doch
zijn »Extasis" heeft hij, zooals hij het zelf in 't nawoord
bestatigt, »durch guette zuneigung und liebe so ich gegen
Deutsche Nation trage, In hochteutsch transferieren lassen,
Vnangesehen das ich woll besorgte, die hardigkeit der sprachen,
solte die süssigkeit des stili, mit sampt dem geist vnd rechten
verstandt des gantzen wercks, sher verduncklen vnd verfrembden."

Een groot kunstwerk, waarvan een sterk innerlijk gevoel
alle onderdeelen bepaalt en tot ééne symphonie stemt, is de
Olympiade zeker niet. De samenstelling van het geheel is
levenloos, zonder begrip van poëtischen bouw. De gang
van 't verhaal, de opeenvolging der allegorieën, is verward,
onduidelijk, beantwoordt geenszins aan eene dichterlijke noodzakelijkheid, zelfs niet altijd aan de verstandelijke logica.
Maar : voor de eerste maal is een werk van eenigen omvang
in de bijzondere beweging der jamben gevoeld. Men weet
dat ik niet het mechánische der jambenmaat bedoel (daarvan
is hier zelfs minder te vinden dan in sommige vroegere gedichten van Jan Van der Noot) maar wel hun geest van
frissche vrijheid. De tucht, die er noodig was na de vormloosheid der Rederijkers, is hier harmonie. Hel en hoog van
toon, zeker en levendig, statig en lief tevens, zoo gaat het
gedicht. Hier klinkt de overmoed, de sierlijke fierheid van den
jongen vasten stap der jambe, door een rijken plantengroei van
jeugdig gevoelde beelden, en fraaie gebouwen van allegorieën,
die Van der Noot lief te hebben schijnt meer om het beeld
dan om de allegorie zelf.
Men kent het »Cort Begrijp der XII Boecken Olympiados"
uit de uitgave van Albert Verwey. Het onderwerp is de reis
van den dichter, door alle verzoekingen der wereld heen,
naar de Deugd en de Poëzie, en van daar tot het Eeuwige
Leven. De reinste openbaring dier idealen is zijne beminde
Olympia, nu eens als de werkelijkheid zijner liefde opgevat,
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dan weer zinnebeeldig als het voorgevoel van 't onvergankelijke.
In een droom heeft hem Mercurius eens de »Idee" ge.
toond van de maagd die hem tot de zuiverste zaligheid
moest doen stijgen, en in gezelschap van allegorische nimfen
wil Van der Noot nu Olympia gaan opzoeken. Maar eerst
zal hij de bekoringen weerstaan van Hedoné (»Wellust des
Vleesch"), van Plutus, wiens dochters Chrysea (»Goudt") en
Argyrea (»Silver") hem toch volgen, en eindelijk van Euclia
(»Weereldts eere"), die op een zeer hoogen berg woont:
doch menigeen, die er met veel last op klom, wordt »daer
haest wt geschupt."
Daar de wereldsche schijn geen vat op hem had, mag de
dichter nu zijne geliefde zien, en voor eeuwig schildert Cupido
haar beeld in 't diepste van zijn hart:
En voirdts en heeft dit beeld niet afgelaten
Te dolen hier en daer, deur al de straten
Myns lichaems teer, deur aderkens en pesen
Tot dat hem heeft meester gemaeckt deur desen
Over myn ieugdt, gants tseghen mynen wille.
Terloops zij bemerkt, dat we dat beeld, dat » deur aderkens en pesen" doolt, bij Pléiade-dichters dikwijls aantreffen.
Door Olympia wordt hij in een heerlijken tuin geleid, waar
in praal en luister de »triomf" van Cupido voorbijgaat : de
jonge God, gezeten op een wagen, omringd van trofeeën en
gevolgd door heel een stoet. En daar verschijnt Venus zelf,
die aan den dichter de liefde van Olympia belooft ; maar
eerst zal hij nog veel om haar moeten lijden.
Waarom Van der Noot nu oorlof van Olympia neemt
op de wijze dier zestiendeeuwsche afscheidsliederen, waarvan
elke regel met »Adieu" aanvangt
om ze dan weer onmiddellijk terug te vinden, kunnen we lastig gissen. Het
verwarde dier voorstellingen wordt nog verergerd ' door lyrische stukken : de vreugde van den dichter toen hij voor de
eerste maal zijn liefste zag
Med een huike op heur hoofd, gelijc een borgers vrouwe,
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zijn aandoeningen wanneer hij haar voor de eerste maal aansprak (wat weer aan menige plaats uit dichters der Pléiade
herinnert), en de beschrijving van hare schoonheid, met dat
zuivere voorhoofd
Gelijck de Zee, als sy is sonder baren.
Verder zelfs worden sonnetten eenvoudig ingelascht, midden in 't verhaal, waaronder een herziene lezing van het
mooie. » Ick sach mijn Nimfe int suetste van den Jare", uit het
Bosken, en eene kiesche vertaling van Ronsard's sonnet:
Je suis un Demy-Dieu.
Doch voort gaat eindelijk de reis, tot Arete en van daar
naar Apollo, die met alle Muzen Van der Noot welkom heet
op Helicon, en hem »wt Pegasums Fonteyne" laaft,
Soo dat ick werd' ghemaect Poëet vercoren
Deur 't vlammigh vier dat in mij werd' gheboren.
En dan is 't de gelukkige rust der velden, waar leven,
»medt heur Vrysters en Vrindinnen",
al godlycke Poëten,
Sienders bequaem, en oprechte Profeten ...
Hier rusten sy ontrent de water stroomen,
Daer lasen sy onder de Lauren boomen,
Hier songhen sy ontrent de cleer' fonteynen,
Daer dansten sy lustighlyck deur de pleynen.
Maar de schoonheid zijner beminde, door den hemel gezonden om den dichter tot volkomen kennis van God te
brengen, heeft hem nog hoogere doelen laten vermoeden.
Weer moet hij Olympia opzoeken om hare liefde te winnen,
zij wordt nu een beeld der eeuwige zaligheid. Theude
(»Godtsgave") wijst den weg naar Thelosie (»d'Eyndt"), en
met acht allegorische nimfen, waaronder Pistis, Elpis en Agapé
(»Gheloove, Hope en Liefde") begeeft Van der Noot zich weer
ter reize,
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In den naem Godts, om soo med goedt ver-cloeken,
Olimpiam en d'eeuwigh goedt te soeken.

Maar eerst daalt hij nog in een hel, stormend van bloedregen en vuur, huilend van wangedrochten, »Hecaten" (sic)
en »Herpijen." Doch
med vechten en kerven
Moet-men het ryck der hemelen ver-werven.
Daar komt hem nog de bedriegelijke schijn van Kosmica
verzoeken, en moet hij strijd voeren tegen Ptochia (»Ermoede"),
die hij overwint : voortaan zullen hem Chrysea en Argyrea
vergezellen, doch hun slaaf zal hij niet worden. Was dit de
laatste voorwaarde om "in de Elyzeesche Velden te geraken?
Weldra zien wij hem in de goddelijke rijken heenstappen,
waar alle Goden en Godinnen, de bonte troep der Muzen, en
Naiaden, en Faunen, zich in het gelukkige licht vermeien.
Daar glanst Olympia, gekleed »na Brabantsche manire."
Van der Noot kan niet nalaten, zijne beminde nog eens
zorgvuldig te beschrijven ; zullen wij er over klagen, die ons
met zooveel lust midden in het verrukkelijk naïeve van het
geheele gedicht bewegen ? Olympia wordt hem eindelijk door
Venus geschonken, en bekent hem hare liefde, met lange
omarming en tranen van geluk. De verloving wordt gevierd,
en een banket vereenigt de lievelingen met heel den Olymp
en den Parnassus, rond ambrozijn en nectar, en allen loven
»den grooten Heer der Heeren." Voor de muziek zorgt
Phoebus en »syn Susters."
En des houlyx liedt schoone
Suldt ghy eer langh ooc hooren, suet van toone.

Wat nu het oorspronkelijk gedicht was, komen wij te weten
uit Das Buch Extasis. Daar ontbrak het bezoek bij Plutus,
de tweede beschrijving van Olympia, wanneer de poëet haar
in de Elyzeesche Velden ontmoet, alsook het lieve tafereel
Ió
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van den kus, dien de verloofden wisselen. Maar de episode
van Ptochia en Chrysea is hier nog breedvoeriger behandeld,
en de hellevaart krijgt meer reliëf. Zij wordt ingeleid door
een dier pessimistische ontboezemingen, over den loop der
wereld, die wij zoo dikwijls bij Van der Noot aantreffen:
Kurtz alle welt ist voller weh vnd klage.
Zijne miskenning der Voorzienigheid gaat zelfs zoover, dat
hij zijn heilige begeleidsters van zich jaagt:
Es verdross mich das mich die mutter mein
Geborn hat in diese Welt unrein ...
De aarde gaat open, de Chimaera dondert op met de
Erinnyen. Daar ziet hij
Die hellisch geister, die ohn corper Leben,
Ich Bach die heil, dasz Chaos, vnd die nacht,
Vnd höret auch das gethon, welchs macht
Stix, Pflegeon, Cocithe, hellische flusse ...
En, waar »des Acherons trawrige wellen brausen," en
Charon de zich steeds talrijker aandringende zielen overzet,
ontwaart hij Pluto zelf:
Manchen tyran bey jm sitzen vnd steken,
Deren etlich in wassern vngeheur
Ir wonung han, vnd etliche im fewr ...
Maar Van der Noot roept wanhopig God aan, en overwint
de wangedrochten. Daar komen vreugdig zijne nimfen terug,
die hem door hare wijsheid versterken, en hem in het rijk
der zaligheid gaan brengen:
Von warer Lieb sie tunckel augen hetten.
Het tweede deel van Das Buc/i Extasis, dat later in het
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Cort Begrijp geheel wegviel, is als een zedelijke paraphrase
van 't eerste. Men hoort er de gesprekken van 't huwelijksmaal, en wat de diepe zin was van dien langen tocht door
twijfel, hoop en strijden, tot het zuiver geluk der onsterflijken.
Vol geloof zingt nu de dichter den lof van God, dien hij
eindelijk van aangezicht tot aangezicht mag zien.
In dat tweede deel van 't oorspronkelijk gedicht nemen de
lyrische elementen een zeer groote plaats in -- de helft
ervan is één gebed alsook de satirische en wat huisbakken
bespiegelingen over de macht van 't kwaad onder de menschen.
De versmelting van christelijke romantiek en classische mythologie, die in 't eerste deel al treft, en ons bij zoo vele dichters
der Renaissance verwondert, verschijnt hier zoo bepaald, op
zulk een onbekommerde en vermetele wijze, dat men er
lastig, geloof ik, een evenbeeld van vinden zal. Het geheel
wordt, weliswaar, voorgesteld als een droom, maar blijft een
zonderlinge weerschijn van die complexiteit, die den geest
van Van van der Noot zoo belangrijk maakt.
Een korte ontleding zal het kenmerkende van het gedicht
beter doen uitkomen.
In een gesprek met Juno en Philosophy wordt de roeping
van den poëet geschilderd, hoe hij, na de liefde gekend te
hebben, in de hengstebron werd gewijd, de kracht der zeven
planeten leerde en » all heimlichkeit der natur," en hoe eindelijk de Hel zelf en de Elyzeesche velden voor hem geen
geheim meer bleven. Het ontbreekt nu natuurlijk niet aan
beschouwingen over de ijdelheid der wereld, de noodwendigheid der beproeving en den prijs van 't eeuwige leven. Die
heidensche godheden en zinnebeeldige abstracties spreken op
vreemde wijs van den schepper:
Den Gott sag ich dessen Nam ist vnseglig,
Denn mann schreibt Jod. He. Vau gantz vnauszsprechlich,
Dann er ist on pronunciation,
Drumb mann jn auch nent anecphoniton ...
Noch nent man diesen Gott der reinigkeit
Das Leben, Liecht, den weg, vnd die warheit,
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Schonheit, gütigkeit, sterck, vnd macht darneben,
Drum das er allen vberflusz thut geben,
Vnd hat für vns seinen Son nit gespart ...
En verder :
Gott hat von dir den Bock genommen hin,
Das ist dein Weltlich Lust, vnd Fleischlich sin,
Vnnd hat Isaac dein Son dir lassen bleiben,
Der allen kummer von dir solt vertreiben.
De wonderen van dien God heeft Van der Noot gezien
door de stralen van Olympia's aangezicht. (Het is opmerkelijk
dat, in het duitsche gedicht, de naam Olympia hier voor de
eerste maal voorkomt.) Maar hoeveel menschen, die niet rein
genoeg zijn om 't geheim der goddelijkheid te vermoeden t
Etliche sich in heiliger Schrift verwirren,
Vnd machen viel durch jhr Heuchlerey jrren.
Ausz honig machen sie ein schedlich gifft,
Auf das dardurch jhre seckel werdt gesteifft.
Wieder den heiligen Geist etliche liegen.
Mit falscher auszlegung die Leudt betriegen,
Erfinden etwan eine newe Seckt
Dardurch jhr Lob. bey allen werdt erweckt.
Einer ruift laudt, hier soli man Christum finden,
Der ander thut jn anders wo verkonden,
Einer spricht, Gotz kirch is andiesem ort,
Ein ander wil sie gar nit haben dort ... enz.
Volgt een tafereel van al 't booze dat de wereldkinderen
verrichten, tot eindelijk hun ziel vallen moet, afgesneden
door de Parca(sic).
Zur Hellen grundt von Jesu Christo weit.
Gelukkiglijk heeft Van der Noot den ijdelen schijn der
dingen ingezien:
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Mehr dann die pest, mein Fleisch will hassen ich,
Vnd dem teufel absagen ewiglich.
Vurig bidt hij tot God, en geeft ons zelfs eene berijming
van het Vaderons ten beste, waarin wij echter zoowel Mercurius als Spoude en Ergasia ontmoeten. Zoo hartstochtelijk
heft hij zijne ziel naar den Heer, dat zij in laaie vlam tot de
hoogere sferen slaat:
Den himmel ich alda offen vernam,
Vnd sah das Gott drausssen herunder kam ...
Sein Göttlichkeit war wol einig fürware,
Wiewol in drey Personen getheilt ware.
De ontelbare engelen en aartsengelen zingen rond hem in
ontzaglijken kring, van de hemelen tot op aarde. En nu staan
alle Goden, Godinnen en Muzen van tafel op, en eeren deemoedig den naam des Heeren, terwijl Van der Noot het rijk
Gods voor oogen ziet:
Also das ich ward widerumb geboren,
Vnd new erschaffen, anders dann zu voren,
Mein seel war gantz ein newe creatur,
Im selben leib, des sie ist ein Figur,
Gott war in mir, vnd mein seel war entflohen
Gantz ausz mir, dann Gott hett sie mir entzohen,
Gottes war ich vnd er war auch gantz mein,
Das ich glaub das wir beid waren nur ein.
Terwijl de dichter geestdriftig zijne extaze uitzingt, geeft
God hem vaderlijken raad, belooft hem op aarde 't hoogste
geluk der liefde met Olympia, en 't eeuwige leven hiernamaals.
Uit alle monden klinkt nu de heerlijkheid van den Schepper.
Olympia kweelt en speelt » auf jrem Zitterlein" ; Phoebus, zich
begeleidend met zijne lier, heft de antistrophen aan, en de andere
Goden stemmen in de epoden meê. Zoo grootsch bruist eindelijk de hymne aller geesten door het geheele firmament
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Das ich anstundt widerumb zu mir kam,
Zu meinem leib, zwischen schlaffen vnd wachen.

En terwijl hij God looft, wordt hij wakker, en hoort
In zweigen grün singen die Nachtigallen
Neben andern Vöglein mancherley
Die vberall mit lieblichem geschrey
Ir Geheimnusz denen theten ausz singen
Die sich verstehen solcher fremder dingen.
Das grosse Licht war jetzt gestiegen gar
Hoch in den Lufft mit seinem gelben har,
Zum mittag thet es seinen wagen wenden
Von den Septentrionalischen enden:
Als ich vol sisser gedancken ging hin
Vnd lag mir hart vergangner Traum im sin,
Ich batte Gott das mir also geschehen
Mögt, wie ich hett in meinem schlaff gesehen.

Men ziet hoezeer de voorstellingen van Jan Van der Noot,
althans in het Boek Extasis, nog vastzaten in de literaire
overleveringen der Middeleeuwen. Is 't misschien aan de vernieuwing van 't godsdienstig gevoel in het tijdperk der Hervorming te wijten, dat de geest der Renaissance niet dan
zeer vervalscht kon opgenomen worden?
Gedichten in den vorm van een droom, zooals de Extasis,
had de Roman de la Rose onder onze Rederijkers in zwang
gebracht. Men herinnere zich de samenspraak »Van pays en
oorloghe" van Anthonis de Roovere, het »Testament" van
Gillis de Rammeleere, »de Ure van der Doot" van Jan van
den Dale. Van 't overvloedig gebruik der allegorieën in de
Olympiade mag ook wel de Roman de la Rose eenigszins
schuldig gemaakt worden.
Stallaert geloofde aan een rechtstreekschen invloed van den
Teuerdanc van Keizer Maximiliaan op het Cort Begrijp der XII
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Er is echter maar zeer weinig overeenkomst tusschen de
twee gedichten. De Teuerdanc, opgesteld om 't huwelijk van
keizer Maximiliaan te verheerlijken, vertelt de levensreis die
hem tot Maria van Bourgondië (Erenreich) moest brengen:
geleid door Fürwittig, Unfalo en Neydelhart, die de drie
levenstijden beteekenen, trotseert hij veel gevaren, welke vrij
eentonig verhaald worden, en geenszins symbolisch gemeend,
zooals de uitleggingen van Melchior Pfintzing op 't einde van
't werk genoegzaam bewijzen ; meestendeels zijn 't gevaren,
die Maximiliaan werkelijk op jacht geloopen had. Men zou aan
den invloed van honderd symbolische levensbeschrijvingen
kunnen denken, en niet aan den Teuerdanc. Dat Van der
Noot dat gedicht kende, wanneer hij aan zijn Olympiade
wrocht, is zeer waarschijnlijk : het was in ons land, dank zij
't behandeld onderwerp, zeer verspreid, en de bijzondere zorg
aan die prachtuitgave besteed, moest de aandacht van een
boekkunst-lief hebber als Van der Noot zeer aantrekken.
Zeker is het zelfs, dat Van der Noot den Teuerdanc, althans later, gelezen had : zulks blijkt uit het sonnet ter gelegenheid der blijde inkomst van aartshertog Ernst van Oostenrijk te Antwerpen (i 4 Juni I 5 94) in de Poet. W. van 1594 :

Veurdachtigh, Ongheval noch Nydigh hert verwaten
En konsten den Tuerdanc niet keeren van de schoone
Eerentrjc, die hier droegh der rechter Deughden croone.
Maar de goedmoedig voorthinkende, viervoetige quasijambische rijmelarij van dat lamme, door en door prozaïsche
gedicht, kon Van der Noot niet overweldigen. Er is in den
Teuerdanc iets als de laatste klank van den stijl der oude
ridderromans, geheel vervallend in de Meistersingerij. De
allegorie van Jan van der Noot is van gansch andere soort.
Een naam die ons al spoediger in den geest zou komen,
is Dante, die zijn leven verbeeldde tot al-leven, en de ontwikkeling zijner ziel als reis naar het hoogste geluk, de
onuitsprekelijke zuiverheid, haar door 't volmaakste vrouwelijk
wezen geopenbaard. Ook de vlaamsche dichter daalt in de
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hel eer hij het goddelijke aanschouwen mag, en er zijn wel
meer overeenkomsten tusschen beide gedichten te erkennen
(vg. Kalf, i6de eeuw, II. 252). Dante was hem niet onbekend : in zijne Poët. W. haalt hij ergens het grafschrift van
den florentijnschen dichter aan, en in het duitsche Theatrum
zegt hij, de Apocalupsis-sonetten verklarend : » Bei diesen
dreyen Thieren vergleicht der Poet Dantes Algerius auch
diese drey vorgemelde sünden." Hier wordt gezinspeeld op
den aanvang van 't Inferno, al is de bewering van Van der
Noot niet geheel juist, daar de wolvin van Dante in de
Apocalupsis-sonnetten een beer is.
Meer nog dan aan de Commedia zelf herinnert ons de
Olympiade aan eene reeks italiaansche gedichten, die onder
den invloed der Commedia geschreven werden, omtrent het
einde der z Ode eeuw. Aan allen, zooals aan de Extasis,
ligt een visioen ten gronde. Zij komen ons bewijzen dat
vele voorstellingen der Olympiade reeds literaire gemeenplaatsen waren.
In een gedicht zonder titel van Giovanni da Prato, ziet
men de zeven Deugden den dichter uit het woud der dwaling
leiden tot de beemd waar zij woonen. Die nimfen doen ons,
men zal 't wel vermoeden, op gebied van zedelijke predikingen
niet te kort : de berg der deugd is tevens de Parnassus, want
als bij Van der Noot en zoo menig ander poëet van dien
tijd, zijn deugd en dicht, schoonheid en wijsheid onafscheidbaar. Vermelden we nog Il Quadriregio, van Federigo
Frezzi da Foligno (tusschen 1400 en 1403 afgewerkt) : het
gedicht der vier rijken, waardoor de mensch uit de ellende
tot de zaligheid geraakt. Eerst dwaalt hij door het rijk der
begeerte, maar zijn spelemeien met nimfen neemt altijd een
treurig eind. In 't tweede boek leidt hem Minerva tot een
kruisweg; maar boven de steile baan der deugd verkiest hij
eene gemakkelijkere, die hem tot in de diepten der hel doet
dalen. Maar toch stijgt hij (3de boek), dank zij de hulp der
godin, door de zeven gebieden der doodzonden, en eindelijk
(ode boek) door de rijken der deugden (Temperanza, Fortezza,
Prudenza, Giustizia, Fede, enz.) tot den aanblik Gods. In de
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Amorosa Visione van Bocaccio verschijnt den dichter eene
heerlijke vrouwengestalte die hem tot het hoogste goed wil
leiden. Later zal hij dan ook, in een grooten tuin, onder
eene menigte der schoonste vrouwen, die zingen, dansen, of
vroolijk praten, zijn eigen beminde vinden, de Fiammetta,
wat hem aanleiding geeft om van 't begin zijner liefde te
vertellen. Die Fiammetta, zooals al de Olympias der Renaissance,
is het oer-beeld aller volkomenheid en deugd ; en het geheele
verhaal is weer onder den vorm van een droom opgedischt.
Wij willen alleen aanwijzen, met welke poëtische voortbrengselen men de Olympiade te rangschikken heeft. Het
onderzoek der bronnen heeft trouwens hier het gewicht niet
dat men er gewoonlijk aan hecht. Hebben de italiaansche
en de fY ansche literatuur op de Olympiade een invloed uitgeoefend, dan is het vooral op het positiefste, het wezenlijkste
van dat werk : de gevoelde gratie der verzen, de vormenschoonheid der rythmen, de vastheid en den geheimen polsslag der woorden-bewegingen.

Welke plaats behoort nu aan Das Buch Extasis, met het
Theatruzn, in de duitsche dichtkunst van dien tijd?
Jamben waren er niet geheel onbekend. Onder den invloed
van kerk- en volkslied had er Martinus Myllius rond i 5 1 7 al
geschreven, en wat later vinden wij er tamelijk zuivere van
Paul Rebhun (zie b. v. zijne Susanna, in I 5 3 5 voor de eerste
maal gespeeld). Een zijner navolgers, Hans Tirolff uit Kahla,
bewerkt rond 15 4o den Pammachius van Naogeorg, en zegt
dat hij, daar het hem onmogelijk was in achtsilbige verzen
met het latijnsch oorspronkelijke te wedijveren, »jeden Vers
als namlich zweier sillaben durchaus erlângert" had : eerste
voorbeeld van den jambischen vijfvoeter. Maar die pogingen
bleven onvruchtbaar, en Lucas Mai, met zijne in 1561 of '62
gedrukte comedie »von der wunderbarlichen vereinigung Göttlicher gerechtigkeit und barmherzigkeit," mag als de laatste
uitlooper der school van Rebhun aanzien worden.
Doch omtrent den tijd van het Theatrum en Das Buch
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Extasis komt er in de duitsche dichtkunst een nieuwe beweging op, die samen gaat met een eerlijk streven naar
taalzuivering (Spraakleer van Laurentius Albertus Ostrofrancus
in t 573, van Johannes Clajus in 1 578, Prosodie van Johannes
Engerdus in t 583, en anderen). Vooral de invloed van
Frankrijk deed nieuwe eischen ontstaan. De fransche hoogescholen, en het calvinisme, dat zich in Duitschland uitbreidde,
richtten het geestelijk leven meer naar het Westen heen. Daarbij
leidde de ontwikkeling van 't volkslied, dat gezelschapslied
werd, tot nieuwe vormbepalingen : de fransche en weldra ook
de italiaansche muziek kwamen in zwang, en het duitsche
vers moest op de vreemde wijs passen. In i 5 72 verscheen
te Heidelberg eene vertaling der psalmen van Marot en de
Bèze, door Paulus Melissus : de verzen zijn naar de strenge
fransche schemas vervaardigd, ieder »vers commun" heeft
zijne rust na den tweeden voet, en zelfs is de 37e psalm in
terzinen gebouwd. Een jaar later komt het psalmboek van
Ambrosius Lobwasser uit, dat voor de duitsche prosodie nog
meer gewicht heeft dan het vorige, ofschoon de behandeling
der vers-maat wat losser en vrijer is : maar de vijfvoeters en
alexandrijnen (zie b. v. den 89n psalm) hebben er eene veel
natuurlijkere beweging, en dikwijls, wat beter is dan het jambische schema, den jambischen rythmus.
Juist in dat tijdperk van vormen-hernieuwing vallen nu de
vertalingen van Jan Van der Noot. Zeker is de metriek der
Extasis nog niet zeer rein. Maar steekt die poëzie niet ver
uit boven al wat duitsche dichters toen voortbrachten ? Voelt
men er het streven naar de jambe niet in ? Of zijn dit b.v. geen
verdienstelijke vijfvoeters (en er zijn er genoeg van dien aard) :
...Ir wenglein weisz mit rosenfarb vermenckt
Wie eine rote rosz in milch versenckt,
Ihr nasz schlecht langh vnd ziemlich schmal darneben,
Zart rein vnd weisz wie lilien blumen eben.
Als ich auch sahe jhr ohren rundt vnnd klein,
Die zwischen rodt vnd weisz geferbet sein,
Ir mündlein auch welchs mich von grund des hertzen
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Offt seufzen macht, das ich alsolchen schmertzen
Nit sagen kan ... enz.
De vijf sonnetten zijn onder de allervroegste der duitsche
lyriek te rekenen. Men citeert er één, tamelijk gebrekkig,
van Christoph Wirsung (i 5 5 6), in de vertaling van een pamflet van Bernardino Ochini, en verder de » Etlich Sonnet"
van Fischart, omstreeks i 575 (deze laatste : abba, acca, dde,
ffe). Maar als bouw en rythmiek staan de sonnetten der
Extasis veel hooger. Wij halen er een aan, dat als het
eerste duitsch sonnet in alexandrijnen moet beschouwd worden:
Zu recht mag man dich wolf, o viel frolicher tagh,
Gluckselig nennen, weil mein hertz an dir bekommen
Hatt wider seine freudt, mein hertz welchem genommen
Sein allerliebste war, durch grosz vngluckh vnd klagh,
Nun ein so lange zeit : daher mein seel gantz schwach
War durch des trawrens viel : gleich wie im felt die blumen
Verwelcken wen die kalten windt daruber kommen,
Aso durch jr abscheit, trawren mein hertz durch stach.
Aber an dir o tagh voll grosser freud vnd wohne,
Fandt ich widerumb mein gluck vnd meines hertzen krone;
Auff jhrem haupt trugh sie ein Burgerliche zier.
Ich nam sie bei der handt, gleich furcht vnd freudt
mich thetten
Vmbfahn, jr sussigkeit, wesen vnd reden hetten
Mir muth gemacht, also Göttlich war als in jhr.
En is de eigen beweging van het sonnet niet verneembaar
in dat andere, dat met de volgende verzen sluit:
Dein wesen schon solt vol geben den steinen,
Ja wen die sonn vns nit mer wolte scheinen,
Wurd vns das hecht durch dich doch wider bracht.
Toch schijnt me dat die duitsche vertalingen onopgemerkt
voorbijgingen : nergens is er op de duitsche dichtkunst van
't einde der 1 6de eeuw een rechtstreeksche werking van
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Van der Noot te ontwaren. In 't begin der 17de eeuw gaf
men nog den naam »sonnet" aan gedichten die er bijlange niet op lijken. De beweging die hij kenmerkt sluimerde
geheel in, tot de school van Opitz, onder hollandschen invloed, die weer kwam wekken.
De poëtische hervorming, en, buiten den beperkten kring
der humanisten, de geest zelf der Renaissance, konden in
het Duitschland der 16de eeuw lastig wortel schieten. Overal
elders werd van den dichterlijken vorm meer harmonie, sierlijkheid en smaak verlangd, Duitschland alleen wilde de stem
van Petrarca niet hooren. Zijn literatuur bleef volksch, uitsluitend volksch. Van hoven, die een middenpunt van dichterlijke kultuur zouden geweest zijn, valt er niet te spreken.
In dat tijdperk van maatschappelijke ontbinding en afbrokkeling werd alle poëzie noodwendig » Tendenz-Dichtung"
Fischart zelf is vooral een polemist, en de vorm blijft bij hem
bijzaak. De psalmberijming van Melissus was vluchtig vervaardigd en had moeilijk in den duitschen grond kunnen
gedijen. En 't is wel waarschijnlijk dat men boven de regelmatige verzen van Lobwasser zijne liederen verkoos, die aan
Luther herinneren, en op geen bepaald schema passen.
Daarbij kon de vertaling der Olympiade toch minder stelligen invloed uitoefenen dan het vlaamsche gedicht. Zeker
schuimt men er zooveel lapwoorden niet af, en zijn er goden
en godinnen niet zoo vaak »goedertieren" en »frisch van
persoone" ; maar over 't algemeen is zij stijver, kariger ; veel
is er misschien eenvoudiger, vaster en korter uitgedrukt, maar
't ontbreekt er aan die Van der Nootsche fantazietjes, uit
een nog groene taal gesneden, en 't geheel verliest te veel
aan zwier, aan breed en vrij gebaar.

Twee jaar na 't verschijnen der Extasis vinden wij
Jonker Van der Noot in Frankrijk. Van »Prouvin, io Mai
578" is een vers gedagteekend, hem opgedragen door Louys
Poppard, prieur de Sordes ; een ander, van Johannes Auratus
[borat], poeta regius apud Gallos : Lutetiis, Idibus Julii 15 78.

JONKER JAN VAN DER NOOT.

279

Van der Noot was toen in Parijs, en bezocht er den grijzen,
wereldberoemden Dorat. Ook mocht hij er den meester
naderen, het licht van zijnen tijd, den oudwordenden Ronsard.
Hij verhaalt het ons in het gerijmel aan aartshertog Matthias,
dat het Cort Begr^b opent:
Soo ick my onlanghs vandt in den Somer veurleden
(Genadigh vorst) in Vrancrijck, te Parijs,
(Na dat ick had' deur-sien veel landen en veel steden,
Binnen elf Iaer, medt ernst, en goeden vlijs :)
Soo ghingk ich ouer al, met lof-weerdigh vercloeken,
D'eel Gheesten goedt, die best waren gheleerdt,
Daer ick die vinden mocht, beleefdelijck versoeken,
En heb' die som med mijn schriften vereerdt:
Insonderheyt Ronsardt, en Dorat, weerdt verheuen,
Den Hertogh' oock van Vses vroom en goedt:
Den Heer van Mommartin (die ick al lof moet geuen,)
Besoecht' ick daer, om heur deught, med der spoet:
De welke my oock deughdt, eere en vriendschap bewesen,
Sijnde verheugdt te sien' mijnen persoon ... .
Sommigen verzochten hem, zooals weleer »Jan le Meyer
en Phlips van Cominis," in Frankrijk te blijven, en zijn
vlaamsche Muze te verzaken. Maar hij wilde eindelijk naar
zijn lieve Brabant terug : alleen als hij daar gunst noch ondersteuning vond, zou hij ten dienste van andere volken zingen.
Hij was nu dicht bij de veertig jaar : hij wenschte wat rustiger te leven, in het midden dat hij liefhad, en waar zijn
moedertaal klonk. Het was altijd zijn droom geweest, in zijn
eigen land als nationaal dichter op te treden, en weldra ging
hem Antwerpen terugzien.
Maer eer ick noch van daer ver-trecken wou, oft scheiden,
Schreef ick een veers, aen uwer Suster kindt,
Mijn genadighste Vrou', en droeghdt heur deur de weiden
Tot Sint' Germeins en Leye, wel bekindt.
Die »ieudighe Princersse" bedankte hem, en met haar het
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geheele gezelschap : » Hoof-meester en Docteurs, Gouvernante
en Meestersse," die hem dan zonden
Weer na Parijs, tot den Ambassadeur,
Heer Ogier van Boesbeeck in deught en eeren rijke ... .
Deze beval hem aan bij aartshertog Matthias. Jonker Jan,
vol hoop, bewierookte onmiddellijk den jongen vorst in 't
Vlaamsch, in 't Fransch, in 't Latijn, en vereerde hem de
opdracht van 't Cort Begrip der XII Boecken Olymftiados.
Het verscheen te Antwerpen in i 5 79, met de fransche
vertaling, die Van der Noot zelf vervaardigd had, > pour
par ce moien (d'vne honneste privaute gentille audace) monstrer
le bon coeur qu'il porte aux gentils Esprits de France, ausquels
il prie le vouloir tenir pour excusé, s'il se trouve aucunefois
quelque rime non trop riche, on quelque menue faute en
1'Orthographie." De rijkuitgedoste uitgave, met hare fraaie
platen, ging de wereld in onder luidruchtig geleid van vlaamsche en fransche dichters (Olivier de la Tremoille, Parisien,
Hugue Cabisset, provencal, en anderen), die den nieuwen
Ronsard verheerlijkten, hem hooger stelden dan Homerus,
Virgilius en Petrarca. Een kring van bewonderaars verdedigde
hem met geestdrift, terwijl prozaïscher geesten aan de letterkundige overlevering vasthielden, en die Renaissance-poëzie
al te » misterialyck" achtten, zooals ons Hendrick Ackermans
leert, in zijne »Apologie voor alle de werken van mijn heer
Van der Noot" (P. W. I 5 8 I -85). De revolutie had toch veld
gewonnen, en er waren al leerlingen die verdienstelijke verzen
leverden : de mooie ode van Roeland van der Hegghen, die
't Cort Begrip voorafgaat, had uit de pen van Jan Van der
Noot zelf kunnen vloeien.
Onze poëet zat vol plannen. Hij dacht vooral aan een epos,
betiteld Europidos, waarin hij al zijne reizen zou verhalen.
In zijn duitsch Theatrum had hij er reeds naar verwezen:
»Wie ich dann solchs im Vierden Buch meiner Aeuropeidos
weitleuffiger beschrieben." Grenerus beweert in zijn »Apodixe"
dat hij al het derde en vierde boek van dat epos gelezen
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had : »Warab ich die inuentie vnd die materie so schon, so
wol geordiniert vnd geschickt, met so schönem stilo, censuren
[sic], dicht vnnd massen, mit so schoner beschreibung der
zeit, der platz, mit so schonen gleichnissen vnd sententien
verziert vnnd beschrieben finde, das ich mit grosser verwunderung gezwungen bin zu sagen, das ich niemals Poëten
gelesen hab, der mich besser gefelt, Gott gebe wie, oder in
was sprachen Er seie." Geheel geschreven was het werk
zeker niet. In een nawoord van Jan Van der Noot zelf, aan
't slot der Extasis, verzoekt hij alle edele heeren en deugdzame vrouwen zijn arbeid welkom te heeten, »welchs so es
geschicht, wird mir damitten eín hertz vnd gemuet gemacht,
ein ander vill grosser werck (welches Ich albereidt angefangen
vnd vaderhanden habe) zu vollenbrengen, als nemlich zwölff
bücher welche intituliert sein Europidos, Dardurch ich so
herrlich verhoffen zuuerholen den lob, Ehr vnnd preisz der
Herrn, Landen vnd Steden die solchs an mir verdienen
werden, das jre nachkömling mir dessen bedancken werden,
so lang die Deutsche, Brabandische, Frantzosische vnd Latinische sprachen gelesen, vnd gesprochen werden." Zooals
het een » epos" betaamt moest de Europidos natuurlijk twaalf
boeken omvatten, ofschoon het plan van dat werk nogal onbepaald bleef. In Antwerpen teruggekeerd hoopte Van der Noot
op de » literaire aanmoediging" van aartshertog Matthias te
mogen rekenen
Om mijn Europidos wel heerlijck te vol-brenghen,
Waer in ick (Vorst) beschrijven sal soo wel
V keyser-lijck ghe-slacht (deur Apollos ghehenghen)
En uwen lof, dat noch Atropos fel,
... Noch oock Vulcanums vier (dat zijn Mulsibers scharen)
V deught niet wt en sullen roeyen hier.
Men ziet het, buiten de schildering van landen, volkeren
en zeden, moest het werk ook den lof bevatten der vorsten
en machtigen, die Van der Noot goed zouden ontvangen
hebben. De opvatting dier twaalf boeken was dus uiterst
rekbaar, en geheel in overeenstemming met de nogal prac-

282

LEVEN EN WERKEN VAN

tische doelen, die onze Renaissance-dichter vervolgen wilde.
Misschien werd hij in zijne onderneming niet genoeg aangespoord, want het epos bleef in de pen steken. Voorloopig
wendde hij zich tot andere Maecenen, en liet in i 5 8o zijn
Lofsang van Braband uitkomen, dien hij opdroeg »aende
edele welgheborene ende seer voorsienighe Heeren mijnen
Heeren de Staten van Brabant." Hij had hem in den vreemde
geschreven, »in de twee talen die in Brabant natuerliick
ghesproken worden," terwijl hij zoo lang »wandelen" moest:
... ghebannen, om mijn deughdt,
Wt u schoon edel landt ; en daer toe, med cleyn vreughdt,
Beroofdt van staet en goedt, en Kosmica misdadigh
Die mijn welvaerdt en deughdt seer benijdt onghenadigh:
Soo dat ick was benoodt te dolen stijf elf jaer...
Dit is al werk, helaas, van den anderen Van der Noot:
den broodschrijver, die zich op zijn breedst ontwikkelen ging,
zonder, gelukkiglijk, den dichter gansch te overgroeien. Die
Lofsang is wel een der vervelendste pensums, in eentonig
gerijmde alexandrijnen. Daar worden alle deugden van Brabant
opgesomd en wijdloopig uiteengezet, mooi voorwendsel
om zijne keizers te roemen, en aartshertog Matthias te bewierooken als een Alcides ('t beeld is gewaagd) die onze
provinciën »van Cachus en Busire" verloste : namelijk de
gouverneurs en vreemde prinsen, die slechts hun eigen nut
beoogden, en niet den vrede van 't land. Wat nu onzen
poëet betreft, hij belooft, door God aan Brabant geschonken,
het onsterfelijk te maken door zijn werk, en gij zult, o
Brabanders, wel beseffen
Dat ghy in uwen hof noyt en hadt in veurtyden
Swane noch Nachtegael, die sutelijker sanck.
Buiten deze verzen ken ik er maar weinige, in den Lofsang
van Braband, die verdragelijk zijn.
(Wordt vervolgd).

TWEE HELDEN
DOOR

ALBERT VERWEY.

I.
TIJL UILENSPIEGEL.

Niemand verbaze zich dat ik hem een held noem. Wij
hebben zoo dikwijls toen wij klein waren zijn ondeftigen
naam gehoord dat wij ons nu niet denken kunnen dat hij
verheven en groot zou zijn. Toch zeg ik u, al gij groote en
kleine kinderen met wie ik mij gelukkig acht dit leven door
te gaan : Tijl is een held geweest.
Misschien, nochtans, was het al vroeg, door wat mijn
grootmoeder mij vertelde, dat ik besef kreeg van Tijls heldenaard. »Wil je 'n pannekoek, Tijl ?" vroeg ze, voor 't vuur
staand met de koekepan. En voor ik, verbaasd over dien nieuwen naam, mijn antwoord had uitgebracht : » Al naar 't valt,
grootmoeder l" liet ze er op volgen. De mededeeling dat
Tijl, van zijn achternaam Uilenspiegel, daar den droppel aan
zin grootmoeders neus meê bedoeld had, gaf mij deze dubbele
gedachte in, die ik nooit vergeten heb : dat hij volmaakt
gelijk had en dat ik het nooit zou hebben gedurfd.
Aangezien nu een held niet anders is dan een die dat
durft waarom wij, lafferen, hem benijden of bewonderen, moet
ik toen al den held in Uilenspiegel hebben erkend.
Ik herinner mij ook nog heel goed wat de figuur van dien
brutalerd mij geweldig scheen. Wat een volslagen gebrek aan
19
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eerbied voor iets zoo eerbiedwaardigs als een grootmoeder.
Wat een vanzelfsprekende losheid van alle gemoedelijks in
de beantwoording van zoo iets vriendelijks. Wat een monster
van onsmaakvolheid 1 Wat een onmensch van hardhartigheid 1
Wat een satanische geestesvrijheid den wimpel van zijn spot
te spelden, den viezen zakdoek van zijn zelfgenietende belachelijk-making bovenop deze ontroerende verpersoonlijking
van bloedverwantschap en menschelijkheid 1
Tevoren had ik nooit geweten dat men ook zoo kon zijn.
Eerbied voor, overeenstemming met al wat het leven schoons
en weldadigs bood was het element waarin ik gelukkig was.
Zelfs naar het leelijke en storende voegde ik me zoolang het
me leven liet, en als het te erg werd week ik even uit. Dit
was het omgekeerde. Dit was altijd voor zichzelf bestaan,
altijd alleen de kleine fouten zien, altijd onbevangen door
menschelijke aandoening den Spot in de hand voeren die
wondde en rinkelde.
Later evenwel heb ik Uilenspiegel begrepen als niet een
grilligen maar een noodzakelijken held.
Denk ' u een wereld van verheven schijn, van stijve conventie, van voorgeschreven leugen, van ingekankerde onjuistheid, van dwingelandij over hart en geest die géén natuurlijkschoone uiting ongewroken laat : denk u de zekerheid in de
harten van schoonen en natuurlijken dat één sekonde van
toegeven aan hun liefde voor wat uiterlijk eerwaardig is, hen
den slaaf maakt voor het leven van eeuwig te verdoemen
slechtheden ; wat moeten tusschen dit dilemma die goeden
doen ? Waar van elke gevoelsuiting zij niet weerkeeren dan
hetzij als slechtaards, hetzij als martelaars, -- hoe kunnen zij
met éenige schoone gevoelsuiting in zulk een wereld bestaan?
Het spreekt vanzelf dat zij het niet kunnen. Zij weerhouden
dus hun gevoelsuiting, zij wantrouwen elke opwelling, zij
letten bij elk ding op de fout die hun het recht geeft het te
minachten. En hun geest, bedrijviger dan die van de lijdzamen, zoekt zich een gevoelloos en betrekkelijk veilig spel.
Dit is die Spot die berust op de kennis van het laakbare.
Over de wereld die hen onthart heeft zeggen zij nu toch de
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waarheid, de leelijke, en zoo dat waar er éen getroffene is
die er hen om haten zou, er tien lachers zijn door wie ze
worden beschermd. Zij genieten zichzelf, én hun wraak —
die een teeken van lafheid is ? Ja, want laf zijn zij ook, dáárdoor dat zij het Martelaarschap gevreesd hebben ; maar dit is de
wijze, door Erasmus beleden, lafheid van een lévens-lustigen tijd.
Tusschen de overmacht van een verkeerde wereld en den
Dood staande, hebben zotten en wijzen die veelmaal dezelfden waren door heel Europa dien Held geschapen die de
waarheid spreekt onder de gedaante van een zot.

De Treurspelheld van de Middeleeuwen is dat arme goede
Verstand geweest. Tegen aardsche onkunde en hemelsche
dwaasheid heeft het beurtelings gestreden ; en in onzalige
koppeling met de eene en de andere heeft het heksen en
heiligen voortgebracht. Toen de heele wereld verkeerd was
zoodat het nergens in den klaren spiegel van een natuurlijk
menschenhart zijn waarheid weerkaatsen zag, heeft het in de
geesten van heel een geslacht van narren, leugenaars en
duivelskunstenaars zich die nadrukkelijk zoo genoemde »verkeerde wereld" geschapen, die de Waarheid was onder een
verkeerden schijn.
Z66 waar is het dat de wereld zich spiegelt in het menschenhart en daardoor altijd ten slotte de waarheid over zichzelf erkent.
Wonderlijk is het van dien tijd te lezen, waarin ook Uilenspiegel geboren is, toen de leugen en de eerbiedlooze spot
gezochte zaken werden, en hun adepten als reizende gasten
hoven en herbergen, markten en vaarten vervroolijkten. De
toenmalige wereld spiegelde in hen haar verkeerdheid en lachte
erom. Het werd mode en een geschatte en betaalde voortreffelijkheid een waarheidsprekende dwaas te zijn.
Later, in den tijd toen de Uilenspiegel-boeken al gedrukt
waren
en het Uilenspiegel-type zelf was in andere vormen
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er al aan voorafgegaan, en ook de leugenboeken (de latere
Münchhausen) en de duivelskunstenaars-boeken (de Historie
van Faustus) waren er, later zag men aan een geleerd
man zoo duidelijk en overtuigend hoe natuurlijk en noodzakelijk die zotheid ontstond. In zijn klaren bewusten geest kan
de 'wording van de gedachte zoo rustig bemerkt worden, en
dan ziet men dat het niet anders was als ik beschreven heb.
Toen, na een lang verblijf in Italië, met volkomen kennis van
boeken, menschen en toestanden dáar en in heel Europa, hij
op reis was naar Engeland, toen — ziet men in zijn boekje
ontstond in hem, alsof het opstond uit een zware en onuitsprekelijke verbazing, in hem dien fijnen dien gevoeligen, die
nooit ofte nimmer zijn edele geestesgaaf versmoren en toch
nooit er voor sterven zou, — ontstond in hem dat zachte
haast hijgende lachen : o o, als ik de Zotheid was, ik die
Erasmus ben, wat zou er voor mij in deze wereld heerlijk
veel te prijzen zijn ! Dit zijn niet zijn woorden maar dit is de
gemoedsstemming waaruit die heele rede van de Zotheid, zijn
heele boekje van den Lof der Zotheid geworden is, en de
verkeerde wereld in het wat hij daar striemend in lachende
onmeedoogendheid prijst.
Zijn dansend en trillend latijn blinkt en glanst van die aandoening om de harde weerspiegeling van pausen priesters
en monniken, vorsten heeren en krijgslieden, godgeleerden
rijken en geletterden : heel een verkeerde wereld weerkaatst
in zijn proza, lacht en jokt bloemrijk geleerd en sierlijk zijn
schertsvolle wetenschap, en ernst op het eind wordt ze in
dien toon van den verheven humanistischen theoloog en wijsgeer als hij de hoogste zaligheid een goddelijke dwaasheid
noemt — maar het wordingsproces was hetzelfde en de bedoeling was geen andere, hoewel een bewustere, als die
waarmee uit het volk, anderhalve eeuw tevoren, Tijl Uilenspiegel was ontstaan.

De vraag is niet belangrijk
die door een geleerd onderzoeker bevestigend beantwoord werd of Uilenspiegel werke-
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lijk heeft geleefd. Wat doet het er toe of, waar er duizend
Uilenspiegels zijn moesten eer éen zulk een type zoo in een
boek kwam, het volkomenst exemplaar daarvan ook genoemd
werd met dien naam.
Werkelijker was nooit een held dan deze, die door alle
kinderen van heel West-Europa wordt liefgehad, en wiens
grafsteen misschien nog op dit oogenblik te Mölln in Saksen
wordt getoond.
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II.
WILLEM DE ZWIJGER.

Er is in zijn portret dat in Cassel is
dat van den geharnasten jonkman
een trek van innerlijke stilheid bij
uiterlijke verlegenheid. Ziet men zijn mond dan is daar iets
van een zeker vies-doen in, zijn blik en hoofdhouding,
dan schijnt in hun beminnelijkheid haast iets vreesachtigs
door, dat uwwelwillendheid inroept. Zie de oogen alléén :
als ooit een blik door alle verlegenheids-trillingen heen en er
als achter verborgen doodstil als een vraag in den uwen gezonken is, dan zal het deze zijn.
Niets heeft mij het raadsel van zijn karakter zoozeer verklaard als dit portret. Indien het goud-blonde afbeeldsel in
het Mauritshuis ook het zijne is
en juist met het Casselsche
heeft het overeenstemming
dan leert de vergelijking duidelijk welk dieper inzicht ontbreekt aan het Haagsche, dat
het Casselsche heeft. De trek van den mond is, bij den
gulden jonkman, ietwat verzacht wel maar nu over het heele
wezen uitgebreid : de ogen weerspreken hem niet. In zijn
volkomen gelatenheid, te hooghartig voor minachting, in de
prinselijkste volmaaktheid en de verzorgdste achteloosheid van
haar, schaarschen baardgroei en kleeding, is hij de jonge
dandy die van vorstelijke afkomst is, en zonder dat hij het
u merken laat het hoofd van een koninklijken stoet en staat.
Hoe hij door dat paleis in Brussel ging, waar de dressoren
altijd gevuld stonden, en hij nooit anders dan met een wenk
en een zacht woord zijn bevelen gaf, kan men er zich uit
voorstellen. Zijn rijkheid en zijn gastvrijheid
hij die twintig
koks kon ontslaan in een vlaag van bezuiniging
zijn
valken-jachten en gaillardes gedenkt men er bij : --- men
gelooft wèl wat een fransch hoveling eens heeft opgemerkt:
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dat hij zoo beminnelijke toespraak en zoo schoongevormde
handen had.
Maar hij toont er zijn geest niet in. Als het harnas is
aangeschoten en de vasthandige zorg van dag tot dag in
den modder van het legerkamp hem in de gedachten komt,
dan trilt het gordijn van lusteloosheid dat voornaam mocht
staan temidden van een hofhouding, en terwijl die lichtelijkgebleven trilling den aangesprokene tegelijk even verwart en
vertrouwlijk stemt, opent hij de doodstille vraag die altijd
diep in zijn ziel lag, boven het weerloos voor hem openliggend
gelaat. Zijn verlegenheid is daar schijnbaar bij : hij weet
het ; en voor de tegenpartij tot bezinning komt heeft hij in
volkomen kalmte het antwoord gelezen dat niemand zou
hebben ontlokt dan hij.
Dit is het geheim van zijn overwicht: tusschen het hoe
langer hoe vrijer beweeg van zijn tot openheid stemmende
menschelijke dadingen bleef de blik van zijn wezen onbefloersd.
Zie het portret van veel later, naast het andere in het
Mauritshuis. Verlegenheid is er niet meer, geblaseerdheid is
er niet meer, het petje staat schuin op de kruin die al kaal
zal zijn, onverzorgd is de baard die levenslang ijl bleef en
al grijzen ging : vriendelijkheid, spraakzaamheid zelfs, scherts
en opgeruimdheid bewegen zich in de fijne gevoelige trekken
van dien menschelijksten volksleider .... Maar de stilte van
dat ééne oog is weer naar u toegekeerd : achter heel dat
lokkende en veroverende spel van zijn bewegelijk wezen staat
onopzettelijker nog dan in zijn jeugd, maar duidelijk en onontwijkbaar : de niet loslatende vraag.
Doodstil was het innerlijk waarin hij zijn gedachten zocht,
waarin hij als in een spiegelvlak dat nooit trilde de waarheid
zag over het hem omgevende : bewegelijk het uiterlijk dat,
al het overige van zijn wezen voor elk openbarende, voor
allen behalve die hem zeer goed kenden dat innerlijk verborg.
Vijanden en het volk, die twee scherpzienden, hebben hem
den Zwijger geheeten omdat hij onder een spraakzaam voorkomen de bezitter was van een stilzwijgenden geest.

OVER ARBEIDERSPENSIONNEERING
DOOR

F. VAN DER GOES.

(Slot). 1)

V.
Staatspensionneering aan den eenen kant, verplichte verzekering aan den anderen : zoo heeten de beide uiterste en
aan elkaar tegenovergestelde termen van het vraagstuk der
verzorging van den ouden werkman ; van het vraagstuk dat
geen vraagstuk zou zijn, indien en voor zoover in eenig land
eene regeerende klasse werd gevonden welke de staatspensionneering wilde geven, of wel, de verplichte verzekering
durfde eischen.
Bij volstrekte oppermacht zijn geen van deze twee principieele regelingen onmogelijk. Zoo er wellicht geen voorbeelden
zijn van groote offers door eene regeerende klasse gebracht,
er zijn stellig voorbeelden van zware lasten door haar opgelegd ; en de betaling van eene zelfs hooge premie voor een
ouderdomspensioen zou, meenen wij, niet behooren tot de
meest onredelijke of onduldbare trekken van het stelsel
waarmee de tegenwoordige regeerende de klasse der loonarbeiders bezwaart. Indien dan nergens het eene of het
andere stelsel hetzij volledig in praktijk is gebracht, hetzij
in theorie zuiver wordt aanbevolen ; maar de bestaande regeling ginds, of de voorgedragen regeling elders, blijkbaar
i) Het vraagstuk der Verplichte Pensioensverzekering van Onbemiddelden enz.
door Dr. J. E. Millard; 1898, Amsterdam. Bij S. L. van Looy.
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schikkingen zijn waarbij men zoowel aan het eene als het
andere stelsel heeft ontleend, schikkingen die als punten zijn
hier of daar gelegen tusschen de twee uitersten ; zoo moeten
wij besluiten dat de heerschende partij noch de edelmoedigheid bezit om uit de staatskas, welke zij beheert als haar
bijzonder eigendom, het pensioen te betalen, noch de machtsvolkomenheid noodig om de arbeiders tot betaling te dwingen.
Maar tegenover hare macht staat de macht van deze laatsten,
en het gemengde stelsel bewijst dat de staatkundige invloed
van het proletariaat in wettelijke bepalingen direkte uitdrukking vindt, of althans als politieke faktor in regeeringskringen voelbaar is geworden. In ieder bijzonder geval,
derhalve, hebben wij het totstandkomen van het kompromis
te verklaren, de ligging van het punt met betrekking tot de
grenspunten, uit de aanwezige machtsverhoudingen. De oppermacht wel niet, maar de overmacht van de regeeringspartij
in Duitschland was sterk genoeg om gedwongen assurantie
in te voeren. De vijftig rijksmark voor ieder gepensionneerde
uit de schatkist, echter, vertegenwoordigen den invloed van
de te pensionneeren klasse op het oogenblik dat het besluit
werd genomen. Dat in Engeland niemand aan de mogelijkheid van verplichting denkt, bewijst dat aan de mogelijkheid
van eene regeermacht, sterk genoeg om aan de werklieden
de verplichting op te leggen, door iedereen wordt betwijfeld.
De politieke invloed van het proletariaat is in Engeland nog
niet aangewend tot het voeren van principieele oppositie,
heeft zich nog niet doen kennen als een revolutionnairen
faktor. Maar reeds nu boezemt het politieke deel van het
proletariaat aan de kapitalistische klasse genoegzaam ontzag
in om eene regeling als in Duitschland door elke burgerlijke
partij openlijk te doen af keuren, daargelaten van hoevele
personen zij de stille sympathie heeft.
De stand van het vraagstuk is in Nederland eerst in de
periode van voorbereiding. De minister Pierson, gelijk men
weet, gaf onlangs aan de kwestie een plaats op het studieprogram van de regeering. In de taal der maatschappelijke
werkelijkheid kan deze verklaring alleen beteekenen dat de
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aandrang van belanghebbenden nog niet zeer sterk wordt
gevoeld door de autoriteiten. Het onderzoek kan alleen
betreffen het minimum van de koncessies en het uiterste
termijn. Verschuiving van het laatste, zouden wij willen
opmerken, kan alleen uitbreiding van het eerste ten gevolge
hebben. De invloed van de arbeiderspartijen is toenemende,
en zal de regeeringsmeerderheid eiken dag iets verder van
verplichte verzekering brengen en iets dichter bij de staatspensionneering, Een regeling, heden nog voldoende, zal men
zelf morgen niet meer geschikt achten, zal op grooteren
weerstand stuiten ; en dit wijl de machtsverhouding van
vandaag niet meer is de machtsverhouding van gisteren.
Alle betrokken vragen van recht en nuttigheid, verder, zijn
aan deze groote machtsvraag ondergeschikt, zijn diverse openbaringen van hare aanwezigheid ; en de verschillende inkleedingen van de machtsvraag, als kwestiën van nuttigheid, van
recht, geven te kennen hoe het gelegen is met de feitelijke
verhoudingen, welke haar samenstellen.
Uit dit oogpunt, het eenige voor ons belangrijke niet slechts,
maar het eenige bestaanbare, kan de kritiek van het werk
van den heer Millard ons bezighouden. Tot nadere bepaling van het beginsel dezer kritiek volge een enkele greep
uit de litteratuur over de zaak, naast een woord over hare
geschiedenis.
VI.
» Dat door onze geheele moderne maatschappij een stormwind waait, die hare grondslagen schudt, dat onze samenleving
in een tijd van overgang verkeert en een keerpunt nadert,
dat de dageraad van een nieuw tijdperk aanbreekt men
moet in een staat van bewusteloosheid voortleven, om die
verschijnselen onbemerkt aan zich te laten voorbijgaan."
Ziedaar de aanhef van het geschrift van den heer Millard,
doktor in de letteren, die met de verdediging van deze omvangrijke dissertatie nogmaals een akademischen graad verwierf
en bovendien de openlijke goedkeuring van den minister en
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oud-hoogleeraar Pierson, in een begrootingsrede van December j.l.
Wij, intusschen, moeten bekennen reeds tegen dezen aanhef
een ernstig bezwaar te hebben. Hoe gaarne hadden wij die
algemeene verzekeringen, welke in een hoofdartikel van een
tweede-rangs-dagblad op hare plaats zouden zijn, geruild
voor eene enkele beknopte aanduiding van het historische
feit, bedoeld met den stormwind, den tijd van overgang en
het nieuwe tijdperk.
Lezen wij evenwel de bladzijden van de Inleiding ten einde,
dan worden wij spoedig gewaar, dat het vervullen van dezen
wensch verre boven de macht ligt van den schrijver. Zijn
proefschrift, behalve in den gewonen en gunstigen zin het
bewijs, hoe vlijtig men de school als inrichting van onderwijs
heeft doorloopen en hoe gedwee de school gevolgd als richting
van studie ; zijn proefschrift is er tevens een in den anderen,
ongunstigen zin van een maatstaf te leveren van de waardeloosheid der school, beide als wetenschap en als vormplaats.
Na het gezegde over de hedendaagsche bewegingen in de
maatschappij, volgt een kort historisch verslag. Vroeger,
meent de schrijver, was het »hoofdmoment in het leven der
volkeren de strijd tusschen de aanhangers van verschillende
Kerken, tusschen keizers en koningen, tusschen de heerschende
standen onderling om de heerschappij en al de goede dingen
der aarde, die daarmede samenhangen." Vreemd, zou men
zeggen, dat heerschende standen elkander onderling bestrijden
om de heerschaap. Maar hooren wij verder. »De strijd van
het einde der i 8e eeuw de heer M. zegt het bij wijze van
tegenstelling werd gevoerd »om j5olitieke vrijheid en gelijkheid voor de wet." Met die leuze heeft de derde stand
gezegevierd. Doch te gelijk met deze bewegingen »heeft in
de 19e eeuw ook een economische revolutie plaats gehad, die
de toestanden in onze maatschappij op ingrijpende wijze ten
voordeele der bezittenden heeft gewijzigd." »En thans beginnen de mindere standen te begrijpen, dat Koningen en
Kerk en Adel niet de eenigen zijn, die hier op aarde heerschappij kunnen uitoefenen, dat politieke vrijheid alleen ellende
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en gebrek niet kan doen verdwijnen." »De mindere man
begint te vermoeden, dat de hooggeroemde politieke vrijheid
hem geen grooter levensgeluk heeft aangebracht, dat zelfs
het vurig begeerde stembiljet hein geen bete broods geen
vermindering van kommer heeft verschaft. En aldus
is een strijd ontstaan, niet meer tusschen regeeringen en
onderdanen om politieke emancipatie, maar tusschen bezittenden en niet-bezittenden om economische emancipatie, enz."
Nu kan men zich, meenen wij, wel geen plattere en meer
oppervlakkige beschouwing van de historie denken, welke in
de nieuwere geschiedenis voor de 18e eeuw hoofdzakelijk
een veete ziet tusschen aanhangers van Kerken, enz. ; in de
Fransche Revolutie een politieken kamp ; en eerst in de tweede
helft van de 19e eeuw een ekonomischen strijd.
Niet dan met eenige moeite, overigens, verbeelden wij ons
de wederom door deze aanhalingen gestaafde waarheid, dat
voorstellingen, in de litteratuur van » de mindere standen"
reeds sedert jaar en dag familiaar, ook aan jongere vertegenwoordigers van de wetenschap der betere nog altijd vreemd
zijn gebleven. Voorstellingen, volgens welke in de onderscheidene tijdvakken hier bedoeld, bij alle verschil van bijzonderheden, deze algemeene historische wet zich heeft doen
gelden, dat onvereenigbaarheid van ekonomisch belang van
diverse maatschappelijke klassen de groote faktor is geweest
van de gebeurtenissen. Kerkhervorming en godsdiensttwisten
van de i 6e en 17e eeuw ; politieke- en handelsoorlogen
van de i 7e en i 8e ; -- wie in deze bewegingen en voorvallen de ekonomische drijfveeren nimmer heeft opgemerkt,
heeft nooit eenig eigen onderzoek van de feiten gedaan, of
wel al te spoedig met de burgermans-opvatting zich tevreden
gesteld. Hoe leggen, zou men willen vragen, hoe leggen
Nederlandsche hoogleeraren en Nederlandsche studenten het
aan, om nog steeds voor elkander verborgen te houden, dat
-de uitbreiding van de kapitalistische produktiewijze reeds in
het eind van de i 5e eeuw aanving zich te kanten tegen de
internationale instelling van de Katholieke Kerk, welke de
groote macht was, die de middeleeuwsche sociale wereld van
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onvrijen arbeid, bezit van grond en menschen, beperkt ruilverkeer en direkte voortbrenging, liefdadigheid, en overheersching van het intellektueel leven door de geestelijkheid,
vertegenwoordigde en met inspanning van alle kracht tegen
de verwording van het maatschappelijke en de uit haar voortspruitende anti-kerkelijke ideeën verdedigde — ? Evenzoo, dat
in de vorming van moderne staten, allereerst deze vormingzelve het bewijs was, dat de nieuwere produktie aan diverse
streken van Europa ieder een eigen en aan sommige een aan
naburige streken tegenovergesteld belang kwam geven. Verder,
dat deze staten, inwendig nog niet veel beter dan middeleeuwsch georganiseerd, spoedig in handen moesten vallen
van koninklijke autokraten, meesters van het centrale gezag,
dat als zoodanig onmisbaar was tot beveiliging van het kapitalisme als nationale instelling tegen aanvallen van buiten.
Eindelijk, dat met de steeds toenemende ontwikkeling van
het kapitalisme de klasse van industrie en handel de burgerlijke macht heeft gevestigd ten koste van koningen, groot
grondbezit en Kerk.
En, grover dan eenige andere is wel de vergissing, die in
deze latere beweging, bij manier van tegenstelling met de
gebeurtenissen van onzen tijd, een uitsluitend staatkundig
karakter wil opmerken. Niet eenmaal naar de revolutionnaire
geschriften van de vorige eeuw in Frankrijk behoeft men
terug te gaan ; de Nederlandsche lezer heeft slechts zijne eigen
letterkunde van voor i 848 in te zien, om zich te overtuigen
dat de groote grief van de bourgeoisie tegen de regeerende
aristokratie was het verwaarloozen van de belangen van koophandel en nijverheid, het niet-opvolgen van de voorschriften
der liberale staathuishoudkunde. Intusschen is het niet
vreemd dat woordvoerders van de nu regeerende klasse zich
beijveren de herkomst van hare heerschappij te vergeten.
Want alleen de kunstmatige en laffe tegenstelling van een
uitsluitend politieken strijd, »vrijheid voor de wet, enz." als
doel, vroeger ; en een zuivere ekonomische beweging thans,
nu de werkman zou »beginnen te vermoeden dat de hooggeroemde politieke vrijheid hem geen grooter levensgeluk
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heeft aangebracht" -- vermag aan de taktiek van de burgerij
eenige houding geven. De waarheid, dat de arbeidersklasse,
juist zooals de bourgeoisie tevoren, thans een strijd is begonnen om de Staatsnacht, wederom niet om de macht alleen,
maar wijl in handen van de tegenwoordige besturen hare belangen evenmin veilig zijn als de burgerlijke belangen het
waren bij de klasse door de bourgeoisie verdrongen : deze
waarheid tracht men zoolang mogelijk te verbergen voor zich
zelf en anderen. En zoo komt hier Dr. Mr. Millard er toe,
het zoo voor te stellen, alsof zijne klasse de politieke vrijheid
ooit aan de arbeiders heeft gegund. » Onschendbaarheid der
rechten van de geringsten der aarde," als resultaat van burgerlijke revoluties te prijzen in een land, waar, om van al het
andere te zwijgen, de werklieden met het kiesrecht—Van
Houten zijn afgescheept, is slechts mogelijk wanneer men de
waarheid niet kent of wel de waarheid niet wil spreken. i)
Wij zijn met de gemeenplaatsen en onjuistheden van den
heer Millard nog niet ten einde. De arbeidersbeweging van
thans, zagen we, begrijpt hij zoo weinig als de burgerlijke
beweging van vroeger. Dit dubbele, elkander aanvullende
misverstand, kenmerk van de burgerlijke school-geleerdheid
waarvan de schrijver het troetelkind is, maakt een derde vergissing onvermijdelijk.
Bij den steeds felleren strijd, zou men meenen, moest de
i) Na deze staaltjes van recente akademische wetenschap, zal het niemand
verwonderen over den hedendaagschen strijd om >ekonomische emancipatie,"
nog het volgende te lezen ... »een strijd, nog meer aangewakkerd door eerzuchtige
demagogen, die met het oog op latere winste speculeeren op de volkshartstochten
evenals de gemeenste beursspeculanten, op de onheilen, die de beurs doen rijzen
of dalen. Rechtmatige grieven worden door hen aan onrechtmatige gekoppeld,
de gebreken en schuld, die evenzeer als alle andere ook de mindere standen
aankleven, worden weggecijferd, en door leugen en verdachtmaking wordt blinde
haat tegen onze moderne maatschappij bij de onbemiddelden opgewekt." Hoe
ver, vragen wij, is het met de beoefening van zekere studiën aan onze hoogescholen gekomen, wanneer als onder de oogen van de fakulteit kliché's van slechtopgevoede dagbladschrijvers in proefschriften de plaats gaan innemen van een
verklaring der verschijnselen, welke de jonge dokters voorgeven te behandelen?
Ons, echter, kan het slechts welkom zijn op weêr een symptoom te kunnen wijzen
van hunne onbevoegdheid, die, na onjuistheden en gemeenplaatsen, zelfs den laster
niet ontziet.
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zou thuis zijn ; de patroon kon het niet weigeren, en Antoon
had het beloofd.
En nadat zij het thee-boeltje klaar had gezet midden op
tafel, zat juffrouw Nelissen met den bril op den neus en met
een zwarte kous over haar linkerhand die van binnen het gat
sperde, stilletjes te stoppen bij het raam. Want, schoon
wakker, hij lag roerloos voor zich heen. Het lichtje schemerde gelijk een oud vonkje door de gaatjes van het steenen
stoofje onder de thee, knitterde soms, vliegen zwermden
wartuig onder den zolder en de zon wou zich binnen dringen door de kier.
Maar toen Greet uit school een sneedje brood at voor ze
naar breien ging, had Nelissen toch even gesproken en zoo
zacht of sprak hij uit een ontwaking, dat ze zoo hard niet
loopen mocht, of ze het wel goed verstaan had. Vreemd, ze
zou het hem toch eens onder het oog brengen, hij kon voor
't kind zoo streng zijn tegenwoordig, hij die van allen haar
altijd het meeste had bedorven. En Greet keek hem zoo
aan, pruilde zelfs niet, ze zou bang voor hem gaan worden,
geloofde ze vast, en dat was toch niet goed.
Ze had haar werk hervat. Zoo stil was het. Je kon je
verbeelden het was niet waar. Zoo stil, zoo stil. Hoe rustig
was hij van middag en dat na al die bezoeken, het was haast
angstig stil .... Was het stil, dan moest je vreezen dat 't elk
oogenblik zou uit zijn, was er de pijn, dan was de stilte in
een mensch zoo verschrikkelijk, o te weten dat je niets kunt
doen, je zou het willen overnemen .... Hoor 't vogeltje voor
werd wakker .... En 't huishouden moest. toch maar doorgaan,
alles de gewone gang en dat was ook maar het beste, dan
had een mensch niet zooveel gelegenheid tot prakkizeeren ... .
Welk - een vuistgaten had die jongen weêr in zijn kousen
gemaakt door al dat loopen in de laatste dagen .... ze zou
toch wel even willen kijken of hij sliep of niet .... slaap is
zoo'n zegen .... vreeselijk sleetsch was die jongen tegenwoordig, het was bijna niet bij te houden .... Wat zou ze
zonder hem beginnen .... niets niet waar ? .... hij kreeg al
net zoo'n leerschool als zij bij moeder .... Het zou er hem
-
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goed om gaan .... datzelfde had moeder tegen haar ook gezegd .... ze mocht niet klagen ... .
Ja beestje, ik hoor je wel, ik hoor je wel .... drie-envijftig jaar .... zoek niet altijd de donkere hoekjes op in het verleden, kijk toch ook eens naar de lichte, had hij laatst gezegd ... .
de lichte ... .
Die stumpert van Dries, kon zoo echt vriendelijk opkijken
van zijn koppie koffie, wanneer hij schuurzand bracht 's winters.
Wat zou het leven beloven aan zoo'n arm schaap ... .
Was het niet net of die Jakob een geheim verborg ? Je
voelde het dat die man zich ophield met al de kracht van
zijn sterk karakter, hoogdravend was hij áltijd geweest, al
toen hij rondliep in een blauwe kiel .... waar bleef de tijd ? ... .
de tijd .... de winter gaat en de zomer komt en de ouden
zoeken weêr de heugenis van hun jonge dagen .... Een slaaf
noemde hij zich zelven, een slaaf tot in den nacht .... wel was
't begrijpelijk als iemand in opstand kwam en vergefelijk ook,
wie kon immer bedenken dat het geen mensch is die het je
aandoet....
Gelijk een licht naast haar ontstoken, was de zon het
kozijnhout gaan bebranden. Haar krommige gestalte verwijlde
voor den schijn, die haar bezorgd gezicht en bezige handen
als bij een lamp nu belichtte. Uit het steenen plaatsje welde
al koelte. Vochtiger ook hoorde de weêrklank van het leven
buiten aan, milder gesuis begon over de wereld te bewegen,
terwijl haar hand met kleine duikingen voortschoof door de
donkere draden en ze haar andere met de kous weêr wendend,
van tegenovergestelden kant de dichting begon. .
.
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En dan, nadat tante Christien, de vrouw van N elissen's
eenigen broêr er was geweest, o, even aanloopen maar, want
't was strijk-dag en ze moest het haar maar niet kwalijk
nemen dat ze er zoo uitzag, en er uitgerust had, want 't was
om te puffen, daar kon zij ook van gewagen, met de banden
van haar hoed los en haar lange bloote handen met de
zwart-getopte vingers buitenwaarts open op den schonkigen
schoot, wiegende haar hol gezicht »mensch, mensch" bij al
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dezelfde halfgefluisterde verhalen, en er toen gelukkig niemand
meer was gekomen, behalve buurvrouw een oogenblikje die
't van Greet wist, zat juffrouw Nelissen, den open genaakten
brief van tante Mijntje Kamp voor zich op tafel, met bezoek
van tante Masje bij een kopje thee.
Nelissen's oudste zuster, moeielijk achter de tafel geschoven,
want ze was veel dikker, zat nu op Greets plaats, daar zat
ze altijd vast. Een poosje had ze getoefd aan 't bed, maar
ook van achter de tafel bleef haar fijne keuvelstem naar
Nelissen gaan, die als te luisteren bleef liggen. Zijn vrouw
leek verstrooid gebleven door den meêwarigen brief van haar
zuster, knikte wel als ten bewijs dat ze toehoorde, antwoordend niet veel.
En dat was ook niet dadelijk noodig. Want de oude
dienstmaagd, oud geworden in een en dezelfde famielje, nam
den tijd voor haar woorden. Die Greet, 't was zonde, noemde
haar wel eens: » de zeem". Zij woonde op een goed hofje, waar
ze haar eindje kon halen, daartoe in staat gesteld door het
legaat haar beschreven bij het overlijden van mijnheer. Daar
woonde zij keurigjes met al die hofjes-kneutjes samen en
hield er goed de hand aan zich zelv'. Alle middagen, behalve
de keeren dat ze werd uitgevraagd, dan natuurlijk gebeurde
het 'smorgens, deed ze haar hair, wel schraal maar nog donker, voor haar eigen kap-spiegel ; haar kornet-opzetten, was
voor degeen die er toevallig bij tegenwoordig was, een heele
geschiedenis, en je moest haar Zondags eens een enkele maal
naar de kerk zien gaan, het gezang-boek boven op een
schoonen zakdoek in de handen. Zoo ze nu praten bleef,
Nelissen en zijn vrouw nooit anders aansprekend dan met
»uwe," verscheen af en toe haar teêr-huidig en blauw-oogig
maagd-gelaat met de scherpe haar-scheiding deftigjes uit den
reinen plooi-krans van haar gestijfde muts, en de breede witte
strook die strak onder haar kin doorgaande, haar ooren
gansch oOerdekte en boven op haar hoofd met fijne speldjes
schier onzichtbaar was vereenigd, gaf haar het voorkomen
van een wijze vrouw of baker, en tegelijk door het ingevallen
zijn van haar mond en door het kaperachtige overvalletje
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van haar muts achter haar dor halsje, bleef een herinnering
over aan een kind. Zij droeg met de warmte een helder
paarschje, dat met vele dunne plooitjes en kleine knoopjes
haar bostloos lijf bespande, en daar zij, om ook de kinderen
te kunnen gelukwenschen, wat bleef, had ze haar breiwerk
maar in den zak gestoken en breidde ook al op de ouderwetsche manier, een » pin" in den zilveren brei-koker tusschen
den band van haar half-zijden boezelaar gestoken. Waar ze het
ook over mocht hebben, het kwam altijd terecht op de famielje
waar ze had gediend, waarvan al de kinderen haar waren
» trouwgebleven," haar raad niet versmaadden, en waarvan
niet éen, zelfs die woonde in de Oost niet, ooit haar verjaardag vergat. En Nelissen die ook door hare bemoeizaamheid
veel klantjes had verworven, kende ze allen best en wist
wel wie er werd bedoeld bij het noemen van alleen de eigen
namen. Ze kon wel eens wat vermoeiend zijn, elke gek
heeft zijn gebrek, en was wel een beetje erg op de penning,
doch verzuimde toch nooit een kleine versnapering meê te
brengen, schoon dit nu weêrgaters lastig werd want je wist
niet meer wat. En ze had zoo van die eigenaardigheidjes,
sprak bijvoorbeeld nooit van een man, maar van een manspersoon en weer nu, toen ze vertelde dat de looper van
mijnheer Frits' kantoor er van morgen geweest was, had
ze niet kunnen nalaten te zeggen : »me vrijertje." Ze
verkondigde Greet's lof die ook zoo knap boodschappen
kon doen en de verdiende twee centen zoo netjes opborg in
haar portemonneetje.
Om haar gezelschap te houden en ook omdat de kousen
van Greet zoo noodig af moesten, had juffrouw Nelissen
eveneens breiwerk ter hand genomen. Lastig om te zien dat
zwart.... en het praten ging zachter nog, toen ze merkte dat
Nelissen zich naar den muur keerde of hij slapen wou ... .
Hoe oud ze nu was en dat ze ook al begon op te schieten ... .
zijn hoesten was toch veel minder geworden, wat kon hij altijd
hoesten, vreeselijk. En of het niet wel eens bij hem door mekaar
liep na een aanval. 0, neen, zijn hoofd had niets geleden,
altijd bij zijn positieven, en overleggend met Antoon : huur,

FEESTEN.

2011

bosgeld, en voor de belasting waarschuwde hij al lang vooruit, kon nog niets over zijn kant laten gaan ; nog laatst
had hij de barbiersjongen, die hem wel een uur te laat,
bijna onder het eten was komen scheren, een uitbrander gegeven .... de jongen had toch zulk een bekaaid gezicht en
hem nog eventjes gesneden ook in zijn arme gezicht. Toch
had hij altijd gauw spijt tegenwoordig ... .
»Ja, de kinderen hadden een zware taak, véel leed er
onder, Antoon probeerde nog wel een en ander bij te houden,
maar .... ze zou toch niet weten wat ze beginnen moest:
verschoonen, verbedden, hij deed alles even handig. Van
Geertrui kon je toch zulke dingen niet eischen ... , ja, 't
geluid van de machine kon hem erg hinderen .... het moest
er toch ook van komen niet waar? ...
Soms spraken zij dan weêr uit hun beider leven van dienstbaarheid .... dagen als verjaringen doen herinneren aan menig,
en vele malen hoorde Masje juffrouw Nelissen's toonlooze
stem zeggen : ach ja.
Greet .... nog te jong was ze .... ze maakten haar maar
wat wijs. 't Was zoo'n gevoelig kind, maar wel eens twijfelde
zij, kinderen zijn vreemd. Ze leerde gelukkig goed, haalde
nogal cijfers, zoo graag ze naar school ging, zoo'n hekel had
ze aan breien. Ze kon er haar bijna niet heen krijgen ; het
was een klucht haar te hooren zeggen : insteken, omslaan,
door-laten-kruipen, af-laten-gaan. Ja, het was me er eentje,
meende Masje ook, nooit stond dat mondje stil .... Maar
het leeren was dan ook heel wat anders dan in hun tijd;
veel meer spelend, je kon het zoo vreemd niet bedenken ... .
Of ze die passen nog maakte en de handen hield boven het
hoofd? Ja, en nu had ze weêr een aardappel meegebracht
gewerkt van klei, zoo natuurlijk met al de oogen er in, en
een ei, gekleurd met al de stippels er op werd bewaard in de
school-kast .... of ze er grootsch op was, dat kan je begrijpen.
Maar vooral die schooltuin was aardig .... Hoe 'had hij
verlêe jaar met smaak nog meê gebruikt van het maaltje
rhabarberstelen wat zij voor haar deel had meêgekregen ... .
Zoo praatten zij. Soms ook stakkelde het een poosje, dan
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waren de oogen noodig, verschoven zij hun breisels, telden
de steken op de naalden-ruit om een ander naadje te beginnen. Of het werk lag stil in den schoot als de kloen op
tafel en de hoofden gingen naar elkaar : Masje beloofde
moeite te doen voor een windkussen, daar kon je je niet
dóor op liggen, hoe lang had mijnheer niet gelegen, en van
de ondersteek _ fluisterde ze, die bij zware ziekten zulke goede
diensten bewees .... zij zou dat wel bezorgen .... moest er
hem maar niets van zeggen.
Een blauwe schaduw-hoek was al geruimen tijd in het
gordijn komen vagen, en het geklikketik der dan weer
onhaastige naalden verging met het klokke-leven als weg
onder de franjes van het raam ... 0 zoo verschrikkelijk
mager dat hij werd, je schrok van zijn lijf ... » ik begin door
mijn eigen tralies te kijken" grappemaakte hij ; je hart brak
ervan ; en je moest je goed houden wanneer hij zijn twee
vingers paste in de holte van zijn wang ...
Masje had haar zakdoek uitgehaald en gepreveld had ze
van : »Gods wegen waren ondoorgrondelijk." Juffrouw Nelissen
schonk de kopjes nog eens vol en daarna was Nelissen zelf
ook nog eens komen reiken naar het gorte-water. Langzamerhand omgaf een al koeler schemer de vrouwen en het
glorende geraad in de kamer, terwijl hooger onder de zoldering de gloed zich saámtrok en den vloer verguldde.

»Dank je wel jongen" sprak Nelissen, »dat heeft goed
gedaan," »zoo zit ik best, nu zullen we nog eens een ouwerwetsche avond hebben" en hij vervolgde:
----- »We ruimen de koffie-boel gauw op, en dan blijft
moeder in haar stoel, Geertrui bij de hand zit, gepiekt wordt
er van avond niet, Greet achter de tafel, en onder de klok
Antoon die zijn pijp opsteekt, heusch 't zal me niets hinderen, 't trekt allemaal weg .... Het blaadje blijft voor de
gezelligheid, we hangen Piet op zijn echte plaats en we halen
het gordijn hoog op, want de zon zal ons niet meer bijten."
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— » Niet heelemaal, moeder," zei hij, toen de vrouw het
gordijn-koord introk, ) zoó, anders is het net schoon-maak."
En als het alles was gebeurd, zaten zij gegroept onder
het uitschommelende kooitje en in den schijn weêr of zij
elkander terugzagen na langen tijd. De zon was nog niet
onder. Buiten glansden uit een blond schaduw-rood de
pannen-ribbels van het dak overzij ; begloeid en betooverd
beurde de berookte schouw zich op den nok daar en straalde
uit de gaten der twee naast elkaar gelegde gebogen dekpannen, gansch in vuur, dunne wasemen uit voor het doorgoudelde blauw van den hemel. De beklimopte schutting
onder den raamloozen kalkmuur, makend den achterwand van
het achter-uitje, donkerde door de latjes en de blad-spleten der
foksia heen ; maar voorbij den voegsteenen muur van het
werkplaatsje, de houten pompkast naast de glazen keukendeur als vernieuwend van verf, blonk de al-oud-geworden dag
naar binnen en deed de planten als vergroot staan in het
kozijn-hekje onder het opgetilde raam. Nelissen van zijn
hooger zitten in bed kon het venstertje nog zien van zijn
loodsje en de groote bladen van een klim-boon daar langs
opgeleid. En het lucht-licht zette nu het gelig-geverfde
kamertje in een groote guldene eenvoudigheid, lijnde de
twee zolderbalkjes evenwijdig aan het raam, plaatste de omgroepte tafel met een zware schaduw op het groen-grijze
karpet, bevloeiend het meest 't bloemerig papier-wandje
waarin de bedsteê was met de twee sluike gordijntjes. Op
den muur uit de zwart gepolitoerde en aan groene koorden
opgehangen drieplankjes rugden zich verscheiden boeken,
doezelde metalig even het pauw-veerke dat uit den bijbel
stak, en achter moeders hoofd in de rechtsche schaduw hing
de spreuk te lezen, door Geertrui gewerkt met wol en sinds
van morgen daar bevestigd : »Werpt al uwe bekommernissen
op Mij."
In bruin-houten standertjes glimpten de portretjes op den
zwarten mantel van den geschutten schoorsteen. Een verbleekt
fotografietje er Nelissen verbeeldde in zijn trouw-pak, de hand
geleund op den stoel, waarop zijn vrouw, lacherig, en wier
14
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ouwerwetsche geruite japon-rok uitgeplooid en gestolpt was
naar over de voeten. Daarboven ook helde het spiegeltje
voorover, onder het verstopte kachelpijp-gat en gaf in het
water-diepe glas een plaat weêr ter overzij, een rivier-landschap verbeeldend waarop een hooge boom, en boven de
machine-kast, een blauwig handwerkje waarin Antoon's schuier.
Greet's ruiker wilde bloemen van Zondag verlepte op den
hoek zijn paarsch en zijn geel, en twee vij f gatige stoven,
over, op elkaar gezet, hokten in het donker tusschen den
maar weinig vooruitspringenden schoorsteen en het kastje,
dat midden-op de melk-witte lamp hield in een matje met
sjenielje rand en van wat pronkjes omzet. Voor het bed
onder den stoel nog een afzonderlijk en omboord kleedje
neerlag op het bruin-vervig plank-hout, bloot om het karpet.
Onder het uitblinkende licht zaten ze, wat stille woorden
beginnend en wanneer het vogeltje goud-groen opwipte van
zijn zaad-bak, hoog-gelend dan het smalle lijfje hief, kraaloogde, zijn roze schelpkleurig snaveltje nebde aan het ingekeepte stokje vlier-hout, of sliepte zijn toontje, moest Greet
uit haar groote heldere schaduwge oogen wel telkens opkijken
en den val van haar haren bewegen om haar vlakke wangen alsof
ze het beestje nog nimmer had gezien. »Kijk er niet alles
af" snaakte Geertrui, maar Greet pruttelde als betrapt, dat
hij zoo spatte met water en dan Geertrui weêr : »dat is wel
frisch".... » Geef hem maar een lepeltje suiker, daar vraagt
ie toch om," besliste moeder, en toen Antoon : »wel ja, hij
is toch ook een beetje jarig."
Zondagsachtig van de tafel wat afgeschoven, hield Geertrui
den stoelrug achter zich met de armen omvat en de voeten
spitsig over elkaar vooruit, waarvan zij de bovenste pantoffel
liet bengelen. Rond van heupen en stevig uitziende, maar
wit-vleezig, ook de kleine duidelijke mond was wel wat kleurloos boven zoo ferm een kin, zat ze loom-kordaat, kijkende
naar haar spelenden voet of op uit onfletse oogen, die scherp
in de randen stonden als met veel wit. Haar groot bloot
voorhoofd leek bezwaard haast door 't donker blonde haar
opgenomen tot een breede knot en verscheen nu broeierig
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in het licht. De meisjes op den winkel zelen : ze zou ponnie
dragen, maar ze mocht niet en ze wou ook niet. Twee bloemig
geschulpte knopjes drukten weêrszijds de oorlel en ze was
jong-gekleed, droeg een wijd-mouwige bleeke bloese als bespat van moesjes, een donkeren rok zonder plooi of garneersel,
en een boezelaartje had ze voor met een voorspeldertje onder
de uitzettende borst en waarin eenige speld-spritsen lichtten.
Ze was negentien jaar en met Paschen pas aangenomen.
Antoon's langer wezen, jongensachtig en vroeg-oud bekantlicht, vertoonde iets van de stijve geknepenheden en denzelfden
ingehamden donkeren haar-groei van zijn vader en diens
eenigszins omgerande ooren, maar behalve dat hij altijd wit
was om zijn hals en een fraaien glanzenden knevel onderhield,
leek hij veel heeriger dan zijn vader ooit geweest, ofschoon
die in zijn tijd toch ook knap genoemd had mogen worden.
Halverwege zijn besloten voorhoofd, met pas wat beweeggegroei boven de vrouwelijke brauwen, had de zon der laatste
dagen de huid geroosterd, wat gezond stond vond moeder,
en ook de lange knookige schrijfhand, welke als wat onwilligs den aarden pijp vasthield, had de kleur van de verschroeiing gekregen ; of hij niet durfde had vader gevraagd
en toen had hij opkijkend uit moeders stil-donkere oogen:
»zoo dan," gelijk een Turk gedampt.
Het praten was van zelve gegaan. Greet die altijd wat
doen moest, had de hand van haar broêr genomen en toen
met haar eeuwig : hoor es moe, ook die haar hand en allebei
de handen wippend zoo : »meester Kramer zegt : een vogeltje
zijn vleugels dat zijn onze armen." » Dat is ook zoo" bevestigde
Antoon. Men liet haar maar begaan. Antoon, toen vader
had gevraagd hoe hij het gesteld had, was aan 't vertellen
geraakt van zijn dag .... Hoe ze eindelijk morgen voor de
melange zouden klaar komen. Het koren dit jaar wel zwaar van
korrel was, maar klein van stroo gebleven door te sparig vallen
van vocht. Het voorjaar vorstig, weinig dauw, en de zomer
zoo goed als geen regen. Toch was de oogst meer dan
voldoende. Dan zou het brood wel niet opslaan, geloofde
moeder .... Daar kon je niets van zeggen, als altijd klaagden
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de boeren steen en been ; Amerika had er voor hen de klad
in gebracht ; zulke terreinen als dàar werden verbouwd,
machinaal, was gewoon weg ontzettend. De jonge patroon
sloeg er een gat van in de lucht na zijn laatste reis, uren
sporen lang, welk een gezicht moest dat geven .... »Weinig
afwisseling" sprak Geertrui tusschenbeide, ze had van die
leuke gezegden. Maar Antoon zou het toch wel willen zien
en vertelde verder uit zijn Zondag-wandelaars-aard. Al heel
jong trokken hem de velden en de bosschen, zocht hij de
groote eenzaamheden die hem benauwden en die hij zijns
ondanks toch zocht, zonder te weten waarom kon hij er
bedroefd van worden. Hij was lang een zwak kind geweest,
moest erg worden ontzien en moeder had altijd gevonden
dat hij veel oog had voor de natuur ; zijn slaaphokje onder
dak lag vol gedroogd goed en snorrepijperijen en wee zijn
gebeente wie er wat over durfde kikken. Nooit zou hij
uitgaan zonder zijn kijkertje, om hetzij een vogel, een zeil, of
een verre toren naar zich toe te halen, en nooit ook zonder
zijn zak-flora. Als allen uit gewoonte gedempt pratend omdat
het huisje zoo gehoorig was, en wat hakkelend tegenwoordig,
vertelde hij van zijn tocht met den patroon en een boer de
lange velden langs, terwijl je de ooren van het paard en het
tentwagentje boven de halmen kon blijven zien, heele plokken
graan die letterlijk schuimden van zon, en als zee konden
bewegen als er wat wind ging over. 't Was vandaag te
stil geweest, geen meerl zong haast, op den langen duur
hield hij toch niet zoo erg van zon, afmattend, bedekte lucht
was veel geriefelijker, tegen de wind oploopen dat was goddelijk, en tegen regen ook ... .
-- »Wanneer het dan ten minste maar niet stort," plaagde
Geertrui, »dan denk je gauw om je kleêren."
»We zijn allemaal geen naai-kippetjes als jij," diende
haar Antoon.
»'t Gaat goed, 't gaat goed" kwam de stem van Nelissen.
» Géer, toen ik van middag naar breien ging, ben ik
Saar tegen gekomen," had Greet over de tafel geroepen.
Dat kon ; ze moest een paar knoopen bij zoeken; »-ze kan
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je de boel wat opscheppen bij ons, de juffrouw houdt haar
omdat ze zoo goed werkt en bij de dames een mooi praatje
heeft. Van morgen .... stelt u voor, ze zijn gisteren met
z'n zessen, zij natuurlijk voorop, poffertjes gaan eten. U weet
wel, in de kraam van Beetsma die tegenwoordig vast op de
Biggen-markt staat, en toen vonden zij ze zuur, en hebben
zij ze met spelden allemaal vastgeprikt aan het beschot."
— »Zijn ze er blijven zitten ?" haastte Greet.
» Gut" had moeder gezegd, en toen, »'t is zonde van het
goeie eten."
» 0, het is een verschrikkelijke meid, ze kan de juffrouw
nadoen waar ze bij staat, nauwelijks is die de deur uit of ze
begint met haar oogen 't onderste boven: »meisjes, meisjes,"
je weet geen raad, ik houd het er voor 't loopt nog eens
falikant uit."
» Het is niet goed reden te geven" antwoordde moeder;
zei je wat vader ?"
»Niets, ik geniet."
»Ze lijkt net een jodin," oordeelde Greet.
»Ik vind haar wel knap."
»Ze zijn allemaal dol op haar .... zij is de raddraaister,"
vervolgde Geertrui met haar handen wat langs de leuning van
den stoel wrijvelend. »'t Is haar schuld ook dat ze geen van allen
thee meer krijgen ; 't is me wat moois .... dat aardappelenwater magge ze houën zeggen de meesten en eten hun boteram
maar droog .... 't is toch wel bár .... niet eens drinken ... .
wij aan de knip-tafel blijven ons kopje krijgen van binnen"... .
»Jij bent een beetje bij de juffrouw in de kast" plaagde
Antoon er tusschen, waarop zij eenvoudig antwoordde, dat dit
er niets meê had te maken, de andere thee kwam uit de
keuken .... » 0, 't is zoo'n rare meid .... net een goeie voor
jou.. . .
»Hè", ... gichelde Greet ...
»Hoor me nou zoo'n schaap an" mopperde Antoon, en
Geertrui vervolgde :
»Ze kan komedie-spelen .... ècht .... ze deed verleê
jaar immers ook bij die uitvoering meê .... 'k wou u het
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hooren kon .... nog heeft het ouwe mensch niet eens haar
hielen goed gelicht of die Saar begint : » Meisjes," en die aan
't gieren dat begrijpt u, »jullie zijn ondankbaar, is deze thee
niet goed ?" en ze doet of ze haar twee vingers in een kopje
steekt en wrijft ze tegen elkaar om te laten zien boe dun
ze is ; je kunt je bijna niet goed houden en zegt er dan eens
wat van .... nu willen ze hutje bij mutje doen, alle dagen een
cent en zelf thee betalen .... let eens op .... er komt niets
van"....
»Een cent is een cent," meende moeder.
Geertrui keek weêr recht voor zich uit .... » Ze kan wel
mooi spreken de juffrouw, van morgen heeft ze weêr met
veel hartelijkheid gesproken, als ze maar niet altijd aankomt
en me dwingen wil om lid van Dorcas te worden, want dat
doe ik niet," besliste ze zacht.
-- »Daar mag je geen mensch in dwingen," zei moeder.
Zij zag als een blosje Geertrui's wangen warmen, ook
Antoon's oogen stonden minder doezig. Je kon het ze aanzien
dat het hen opfleurde .... Welk een heerlijke avond .... Het
zonlicht streelde heen over het plaatsje als met een gloeiende
vleugel, en heelemaal 6n-drukkend.
- » Me dunkt," zei ze, » die hannekemaaiers zullen ook wel
blij zijn dat het avond is na zoo'n heete dag 1"
»Ze werken allemaal in hun onderbroeken, zag ik uit
de spoor" en Antoon was weêr dadelijk gaan vertellen.
.... Verrukkelijk was het in die smalle paadjes te loopen
en met je handen langs de halmen te strijken, net snaren,
en dan in eens aan den akker-rand de klap-rozen tegen ; e
aan te zien komen vonkelen en de duizenden van korenbloemen die binnenin schemeren zoover je oog kan dringen ... .
wat er al niet groeit .... de boeren zeggen : 't zijn opvreters
en haten dat goedje .... » Ikke niet" riep Greet, »ik zou een
ruiker plukken, moe hoor es 1" begon ze weêr .... »ja, kindje,
ja" suste die en wat overleunend op de tafel, zei ze tegen
Antoon, dat ze het ook wel eens zou willen zien, ze had nog
nooit van haar leven een korenveld gezien anders dan op
een plaat, het zou haar slecht afgaan nu .... »zie je toen ik
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jong was en nog goed lang loopen kon, was ik onder de
menschen ...."
-- »We hebben toch genoeg gekuierd, moeder," liet
Nelissen hooren.
Een glimlach glansde even over haar gezicht.
-- »Hoor hij," zei ze als voor zich zelve.
» Moe luister toch es" hield Greet aan, » ik weet een
spreukie : het onderste van een bloem dat is het kamertje, daar
zit de moeder midden in .... née .... meester Kramer zegt:
de strepen in de bloemen, dat zijn de wegwijzers voor de
honig-bij"... .
»Bijen" viel Antoon in, » daar moetje buiten voor wezen,
't is soms als je loopt dat de lucht om je kookt en vraag
je dan aan zoo'n boer, wat is dat ? dan zegt-ie »bijen" en zeg
je dan : ik zie er geen een, dan zegt hij : ze benne daar
ginder boven de spurrie. Zoo'n boer loopt altijd met zijn
kop naar den grond of hij spelden zoekt."
»Hu-hu 1" lachte Greet een gemaakt lachje uitstootend,
dan lijkt ie wel een tor, hu :"
— »Stil, mag je niet doen" knorde moeder, haar hand
even neerleggend op den arm van het kind, »leelijk aanwensel van je, mag je niet doen, kom ga nu eens netjes zitten,
de beenen behooren onder de tafel, weetje wel, en nou niet die
leelijke lip." Schielijk had ze even naar de bedsteê gekeken.
»'t Gaat goed, 't gaat goed," herhaalde Nelissen.
»Al die fratsen leert ze op school," opperde Geertrui.
»Louwtje-leb, juffrouw Bedril V' en Greet wou nog meer
zeggen.
-- » Tu -tu -tu 1" waarschuwde moeder, die het kijken der
oudere zuster wel had opgemerkt, »jullie leeren toch maar
heel wat meer dan wij, daarom ben ik zoo dom gebleven ... .
moet je niet doen met een speld", berispte ze naar Geertrui,
die zonder er bij te denken in een hoekje van haar mond
peuterde en een mooie dichte rij tanden even zien liet.
»Eénig en nog eens eénig," ratelde Greet.
»Zeker weêr de laatste stop-lap" en Geertrui stak de
speld weer voor op haar borst.
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Antoon had het weêr gebracht op zijn dag.
.... »Het zweet druppelt je langs je hoofd, en de grond
brandt door je zolen, op 't laatst kán je haast niet meer ; zoo'n
effen zon is net een gezicht dat nooit naar je kijkt ; daarom
houd ik van weêr en wind, in de wind loopen dat is opwekkend, als al die boomen zoo aangaan en hun koppen schudden,
kraken en buigen en toch niet breken, dat is gezond, dat
verstaalt, dan voelt een mensch zich sterker worden voor
eigen strijd."
»Ja, jongen, dat geloof ik ook," beaamde moeder.
In Geertrui's oogenblauw, gebeurde een saa^ mtrekking. Ze
verplaatste zich geheel en onschielijk, lag haar handen die
kuiltjes toonden in de geledingen der fijn-toppige vingers,
voor zich in den schoot.
»'t Kan me zoo heerlijk lijken," zei ze, »te wonen in
een huisje met een tuintje er voor."
» Wie zou dat niet begeerlijk achten," antwoordde moeder,
»doch geen lust zonder last, toch erg stil is 't 's winters, wat
zeg jij, vader ? .... Vraagt het maar eens aan tante Mijntje
Kamp, die is er na jaren nog niet aan gewend geraakt. Dagen
en dagen, zegt ze, gaan er voorbij, dat je geen ziel ziet
loopen. Die er geboren en aangetogen zijn hebben daar zoo
geen last van ; het is hier wel geen Amsterdam"... .
» Naar de Artis" haastte Greet, die er eens met de
school geweest was.
» Ik kreeg er altijd hoofdpijn .... 't moet erg veranderd
wezen ; Antoon," vervolgde moeder, even schuin-weg over tafel
op de klok ziende, »jij wilt zeker wel een glaasje bier, niet?
Och, Geertrui, het staat op het nieuwe kastje, en breng dan
het andere ook meê, .... ik had nog een staartje bessen-wijn,
dat is lekker vond ik met de warmte en hier in de kast
staat het trommeltje"...
»Hè j Greet begon te rijden op haar stoel, »precies
als verleden jaar .... 't is toch al net of er van avond wat
_vreemds in de kamer is .... toen zat vader aan tafel ... .
word maar gauw weêr goed, hoor .... U bent de jarigste,'.'
babbelde ze voort en dan ieder met haar altijd klaar vingertje
---
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aanwijzend : »dan u, dan jij, dan jij en dan ik pas .... wat
flauw" 'viel ze zich zelv' in de rede, een ander schoolmeisjesstem nadoende, en dan flikflooiend naar haar moeder : » zitten
we niet gezellig saampies ?"
Geertrui stond op, moeder had even met het hoofd naar
haar geschud ; de klok ging zijn tonigen gang. En Geertrui
op pantoffel-treedjes uit het keukentje weêr gekomen, verboog
zich over de tafel, zette het gebeugelde en met een vurig
stempel-briefje beplakte zwarte fleschje bij haar broêr neêr.
Dan haalde ze glazen en schonk de drie, na er suiker in te
hebben gelepeld, half met het vruchten-sap vol, vervolgens
liep ze weêr naar achter om een frissche karaf.
Droog schokten de pompslagen, dan bruiste het water.
Overtogen met weerspiegeling en glanzende glazuren had zich
het dak-rood versomberd en verpracht. Haast nachtlijk blokte
de schoorsteen onder den trillenden en vervluchtigenden wadem.
Het schijnsel begon geheel te geschieden uit de doorzogene
ruimte der lucht. Koeler van schaduwen en verwittend licht
blikte het binnenkamersche en als wat verzonken geworden.
Bleek lag het tafel-vlak onder de kleurige glazen.
»Ga je slapen, Piet ?"
»Laat hem," zei moeder, talend naar binnen ziende en
met een handlegging 't onrustige kind weêr stillend, »de dag
gaat heen."
De glazen bijgeschonken werden door Geertrui, terwijl
moeder roerde ; daarna zocht deze een koekje uit het trommeltje, lag het bij het voetje van Greet's eigen glaasje, nam er
zelf een en schoof het verlakte ding met de deksel open
naar Geertrui's plaats, terwijl Antoon bedankte door even
z ijn pijp te laten zien.
» Morgen moet hij weer vroeg op" snaterde de kleine
meid, terwijl ze de mangeltjes met scherpe kneepjes van
haar koekje peuzelde. »Wil ik u er es wat vertellen" .... ze
keek moeder aan en dan plotseling van gedachte veranderend
zei ze : »toe moe vertelt u nog eens wat ?"
»Och, kindje."
— »Toe nou."
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- »Zit toch niet ZOO te suffen," gromde Geertrui van
haar stoel, Antoon een stootje gevend, zij zelv' had glanzender oogen.
- »U verkrummelt uw heele koekie," babbelde Greet,
»verleden jaar hebben we zoo geklonken, weet u nog wel' ....
en ze tilde haar glaasje. . .. »Santjes I" stootte ze aan.
»Op je gezondheid moeder" riep Nelissen, hij had
het glas van den stoel genomen en stak het recht-uit naar
voren.
»Kom nou ?" noodde hij.
Zij stond op met het getilde, raakte het gIas met het hare.
- »En we klinken allemaal I" sprak weer Nelissen. »Schenk
je eens in, jongen I"
En ze raakten de glazen aan elkander.
»Dat van jou is lang niet zoo'n heldere kleur als
het onze," had Greet gesmaald, »bier, gerste-bier. Moe, weet
u wat, een meisje bij ons heeft zoo'n aardig dingetje, een
varkentje van pleet .... en dan most je aan zijn staart draaien
en dan zat er een rood centimetertje in" . . .. ze keek als
beschaamd, zei toen: )j~."
»]a, wat kon u altijd vertellen," haastte dan ook
Geertrui's stem; ze was wat opgezet in haar gezicht geworden,
haar blauwe blik leek warmer in den hoogen avond en het
haar aan den wortel glansde .... »en de raadseItjes die u
ons opgaf, en wat zong u voor ODS'S Zondags-avonds, weet
u nog weI. . .. van:

Klaas Klomp een boerenknecht,
Het puikje van Druivendrecht,
Met zijn beminde Brecht.
· · . . weet u nog wel, hoe hij mooi opgedirkt naar zijn
beminde ging, die te melken was in het land, weet u nog wel i"
Gestookt onder het gevlei harer stem drongen de woorden aan:
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Mijn liefje, mijn troostje, mijn zoet,
Sprak Klaas en lichtte zijn hoed,
En maakte een boeren-groet.
't Was me een vertooning."
-- »Hij lag het leelijk af," hielp Antoon.
»Of ie een blauwtje liep."
» Neen zoo ver kwam hij niet eens, ze wou niet met
hem uitgaan, dat was het."
-- »Het scheelde zooveel niet," verzekerde Geertrui. »Ze
wou niet met hem meê naar zijn petaal, die gaf het kindermaal."
»Dat vind ik zoo raar," minachtte weêr Greet, »wij zingen
veel mooiere op school;" maar Geertrui lette er niet op.
En Klaas keek zeer verstoord,
En sprak er geen enkel woord,
En liep maar zoetjes voort.
— » Hoe is 't dan ook weer?" vroeg ze.
Greet zat naar boven te kijken en stootte korte fluitjes uit.
Zijn schoentjes bestoven met stof.
zei moeder als van zelve. Een versmoorde vervaring was
in haar oogen nog.
--- »0 j
Die veegde hij nog eres óf ... .
— » En dat andre weet u nog wel. Ze neuriede het bijna:
0 nee, nee, nee, mijnheer, zei rooie Kaatje,
Ik heb aan jou het land, ik heb aan jou het land,
Je kan me niet bekoren
Je bent niet van me vrinden,
Ik moest je aaklig vinden.

214

FEESTEN.

»Ach ja," antwoordde de vrouw, »dat zijn er nog uit
de ouwe doos, al van je 'moeders grootmoeder."
»Uit de Fransche tijd," gewichtigde de grove stem
van Antoon.
»En hoe u van haar vertelde, hoe zij als meisje heelemaal in 't wit danste om de vrijheidsboom," vervolgde
Geertrui wier oogen sterrelden en wier mond, rooder geworden,
zich aanbood of 't waar een vrucht, » en dan dat verhaal van
die Kozak."
»En 't lijfdeuntje van uw vader : Hoort, hoort, mannen
van de stad," zei Antoon.
— »En hoe dikwijls hebben we samen niet gezongen het
liedje nog uit uw schooltijd."
De zon zonk in het Westen neder."
»Ja, ja, moeder je kon er wat meê," zei nu ook Nelissen.
»Ik mocht zingen altijd graag," als verontschuldigde zich
de vrouw van alle kanten gedrongen en ze boog weêr
het hoofd.
»Weet je wat, Antoon," zei Nelissen toen, »weet je
wat je nu eens doen moest ; voor het te donker wordt, speel
ons een beetje voor, haal je snaar-cither af, jongen, toe."
Of hij schrikte zoo gauw rees Antoon van zijn stoel... .
Ze hoorden hem de trappen op gaan naar zijn kamertje.
»Wat een klare avond is het," fluisterde Geertrui,
»de lucht geurt."
»Het is de roos," antwoordde moeder toonloos.
» Ik weet wat, ik weet wat," riep Greet .... »de vogeltjes
hebben het eerst het licht, op hun gezicht .... op hun gezicht" .... ze bleef met de lippen open zitten.
»En?"
»Nou, 't is uit," en Greet kreeg weêr een kleur.
»Wonderlijk kind," sprak moeder.
Dan kwam Antoon terug : hij had aan zijn hand een platte,
blank-bruin gepolitoerde kist aan een gebruineerd koper
hengsel hangen. Moeder verschoof toen het blaadje en het
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stoofje uit het midden der tafel naar zich toe en Geertrui
zijn glas bij het hare plaatste, om hem heelemaal ruimte te
maken ; dan met het sleuteltje, 't welk hij haalde uit zijn
portemonnaie ontsloot hij het deksel.
De cither, een bijna vierkante doos, palissander-kleurig,
maar hebbend aan een hoek een ingaande bocht in 't klein
zooals is bij een vleugel-piano, lag onbezeerlijk in het groenwollige binnenste gepast van zijn kist, die, overlangs wat langer
gemaakt dan de cither, twee hokjes zoo liet over voor het
bergen van stem-sleutel en wat losse snaren. En de klankdoos met metalen, zich aan even zoo vele stiften kort-tijds
ontrollende snaren bespannen, hield midden-in een overdwarse
houten strook, dragend een gelijk getal porcelein-witte knoppen als er snaren verliepen onder door. Een zwarte dikke
alphabet-letter bestempelde eiken knop. Voorzichtig tilde
Antoon het speeltuig de doos uit, blies het wat af, plaatste
de leêge kist achter zijn stoel, diepte uit zijn vest-zak iets
wat hij schoof aan zijn rechter-duim en er al bij zitten
gaande, pinkte hij een snaar met den nagel.
Een poover geluidje gelijkend aan den toon, maar doordringender, welke een schoolkind wekt, wanneer het een
snaar-draad spant tusschen tanden en éene hand en tokt
met de andere, trilde boven de holle kast en verzong zich
een weinig.
Het was een mooie cither, zoo een, waarop ook de kruisen
en de mollen konden worden gemaakt. Lang had hij, als
jongen nog, er een bezeten van 'n minder soort, maar toen
hij eindelijk geld genoeg bij elkaar bezat, had hij zijn oudje
tegen deze weten te verruilen. Vader had hem toen op
nieuw met schel-lak gevernist en daardoor had hij ook meer
klank gekregen, al reikte de toon toch niet veel verder dan
de kamer, en was bijvoorbeeld voor éen achter in het plaatsje
staande, nauwelijks meer te onderscheiden. Nooit zou hij
op tafel verschijnen, of het was of hij wat meebracht nog
van een anderen Zondag.
Antoon, een paar muziek-schriften onder den liggenden
bijbel vandaan hebbend genomen, spande met den stem.
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sleutel de ontstemde snaren daar waar het noodig bleek.
Hoe lang was het niet geleden dat hij er het laatst op had
gespeeld ; was het niet wel drie maanden geleden ? Dan zittend, buigend schuin en eenigszins voorover met schouders
en hoofd en de arm als voor een viool-streek klaar, ritste
hij de gewapende hand, den gepunten duimeling de magere
snaren over, dat plotseling, gelijk een vlucht opvliegend van
den grond, de alzoo gebundelde snaarklank, zoemend en
gonzend aan het speeltuig ontstoof; terwijl er, metaal dat
bloot komt blinken op een breuk uit den roest en de verwering van tijd, een even zilvrig-trillende wriemeling over de
snaren nableef.
En Antoon verboog tusschen de handen het lang-lijnige
en bestippelde boekje en zette het schuin tegen het fleschje
op. Toen werden de enkele woorden nog zachter gezegd,
alsof er niet meer mocht worden gestoord. Greet lepelde
zonder tikken het laatste suikerige uit haar glaasje, eigenlijk
had zij er nooit zoo erg meê op, zoolang tot stil-zitten te zijn
gedwongen.
En dan Antoon begon ; neêrkijkend van het wapper-dunne
papier, opkijkend van de manualen die door zijn vingers
gedrukt, de snaar verstilden er onder, al naar de akkoorden
het wilden. Wàt hij zou spelen, had hij gevraagd. Och hij
wist wel. Uit het album waarin Duitsche liederen voor de
slag-cither waren gezet, speelde hij er een en nog een, gauw
blaêrend weêr, want de wijsjes waren maar kort, zocht hij
naar zulken waar zij het meest van hielden. Geertrui wat
toegeleend volgde de noten en de letters der grepen ; Greets
stemmetje jachtte : »nou dat of dat ;" moeder onbeweeglijk,
schoon zonder leunen, van uit haar stoel toehoorde. En door
de verdrooming van het zingerig metaal, als tusschen waken
en slapen, zag zij zijn jong-donker hoofd met de inhammen
van het haar zich beuren en bukken en het snel onderopwaarts kijken van zijn gespannen gezicht boven de gepijnde
snaren, telkens en telkens. Als in een zwoele bewustwording
van de gegane dagen deed zij de oogen toe. Aanvankelijk
wat onvast, behandelde Antoon nu de knoppen meer zeker,
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soms moest hij even tokken éen snaar afzonderlijk, dan
ruiselde het glazig-bibberende toontje haar ergens wijd vandaan, tot hij weêr gansch de volle snaar-reeks streek en de
stilte vervulde en de gebrokenheid van het licht met zijn
vaak-ontbeerde muziek. Buiten gebeurde de avond. Verzadigd van schauw, naar vergetenheid zweemend, donkerde,
boven de bezinking in het plaatsje, in duister verganend het
dak ; schijn lag neêr op hare stille handen en boven haar
hoofd al eenige malen het goud-groene vogeltje had gepiept.
Dan op eene influistering van Geertrui verruilde Antoon
het gedrukte album voor het andere, dat vol was van liedjes
uit school en van Gezangen en Psalmen met mooie wijzen
en waarvoor hij, na veel geduldig zoeken, d'akkoorden had
gevonden en beschreven. En vertrouwelijker, verzeggend nu
de woorden die zij allen kenden, het arme cither-geluid trillerde uit en bevend het zwol aan, dichterbij, dichterbij. Als
onwillekeurig was Antoon's kijken even hooger gegaan dan
de noten, en een lachje glansde ervan naar zijn slapen op,
want boven hem in zijn kooitje het beestje meêzong : een
water-orgeltje zoo bruiste het in het veêrige keeltje, onder
het lispelend nebje, geheven als bij een vogeltje dat drinkt.
Moeder ook opschouwde in den ouden dag en haar oogen
schenen, proevend den avond-val rond het wiegelende diertje.
Nog glimmerde het langs de zoldering, het tafel-wasdoek
bewaarde het licht en Antoon had het muziek-papier gewend
naar het venster. Omvattend de duisterende gestalte-rijzingen
der kinderen in haar verzonken blik, voelde zij de schaduwen
gaan overschuiven de wanden.
Ernstiger in den talmenden nacht en ook zoo de vreugd
van een gekooid zangertje in de daging gaat, groeiend van
lichte gonzingen en schemering, ruischte de verklanking
van de verkorenste liederen hunner jonkheid. Dan, als gespoord door het licht was Antoon al spoedig overgegaan in
den gebonden zang. Nu behoefde hij niet langer te kiezen
en geen mensch zei ook iets meer, wanneer hij de blaren
sloeg om. Zij kenden de volgorde wel van het schrift,
en niets hoorden zij nu zoo gaarne hem spelen. En hij, met
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de oude toon-zetting van het Wilhelmus speelde altijd de
plechtige kerk-gezangen het allerliefst, dan was pas de cither
in zijn kracht. En nog nooit deed hij het zoo mooi. Zijn
bleekend voorhoofd verbukte zich lager, in gezwaai scheerde
zijn arm over de bestraalde doos, psalmend onder de wijder
wordende streek bij het einde der strofe ; en dieper in hun
harten het vergeluidde van : » die het roepen hoort van de
jonge raven en gaven zelfs heeft over voor iets zoo nietigs
als een worm." Stil zat ook Greet, het meeste in bevangenis
van avond, maar achter haar hoofdje bloeiden de smelterige
klokjes nog of ze waren van een ondoorschijnend geworden
glas. Heimelijk friemelden haar handen het boezelaar, schuinweg en of ze in zich zelve praatte, ze naar Antoon keek die
zijn manualen begreep en dwong tot het in dreuning-gaand
zwellende koraal.
»0 1" uitte de vrouw, even beide handen heffend, ze
dan schielijk vouwend in den schoot. Uit de bedstee^ was
Nelissen begonnen te zingen:
»Halleluja, eeuwig dank en eere."
En niet een durfde zien. Overweldigd door een huivergelukkigen schroom was het hun geweest -of de bange bezonkenheid, plotseling om luid uit te schreien gevoeld, even
plotseling uit hen was opgevoerd geworden. Greet, een hikje
gevend dat op een lachje leek, had dadelijk de handen van
moeder onder de tafel gezocht. Die stem, uit het donker
haast, naar hen allen toe, over hen allen verblijvend gelijk
een ontslaking, zong vast voort als uit de borst van een
gezonde en overging in durende verheffing de sidderendverkrimpende akkoorden van den citherzang. En toen begonnen de vrouwen zacht te zingen, de diep-jonge stem van
Geertrui, dan de oud-hooge van moeder, die de kerkwijs verinnigde met ouwerwetsche haaltjes, en van Greet, onnoozel
preevlend, meer de wijs dan de woorden zong. Antoon
verslonkener boven het aarzel-lichten van zijn snaar-spel zonder
opzien speelde : het kamerend gezing, geschoord onder de
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sterke man-stem, wolkte naar het vernachtende buiten een
overvloedigheid uit van oneenzaam geluid en voor het blauwigsluimerlijke licht van het venster, het als onstoffig wonende
vogeltje jubelde en met de vlerkjes klepte.
-- »Amèn," zong Nelissen uit ... .
.... Nacht was ver uit hunne harten. Vereenigd in elkander in den wondren avond zongen zij zacht voort, totdat hun
oogen elkander haast niet meer konden zien.
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Bij den armoedigen schijn van het gang- en nachtlichtje,
waarvan een kringetje op de zoldering schimmerde, vervaagde
het vertrek, geheel ziekekamer geworden door witte doekigheden en vochtvol glas en het aarzel-bleekende bed van
moeder al op • den grond gespreid. Nelissen met een ouden
grijzen omslagdoek over de onderhelft van zijn lijf, zat in den
armstoel te wachten. Zijn vrouw, die het meeste licht noodig
had van het op tafel uit zijn gloeiend schoorsteentje oppuntende vlammetje, naar haar weêrstraald door den metalen
blinker er achter, was bezig het door Antoon goed geschudde
bed, nadat het een kwartiertje gelucht had, weêr op te maken.
Ze klapte op de kussens om ze lenig te krijgen en zonder
bulten, sloeg het dek ten laatste om.
» Ik ben klaar, man," zei ze.
»ik kom."
Langzaam ontwikkelde hij zijn beenen aan den doek en
kwam overeind, plotseling lang en als geknakt in den midden.
»Blijf maar, 't zal wel gaan, oudje," sprak hij, toen
hij de vrouw als gereed zag staan om hem te ontvangen.
»Kan je wel?"
Voet voor voet verzette hij de omzwachtelde beenen, voorzichtig de tafel om, er den steun van nemend. Zij met de vingers
open vooruit, als bevreesd meê ging, tot hij stond onder
de klok.
Achter de ruiten van het rossig beschenen raam-hout blauwde
de kalme nacht. Ze wachtte. Nelissen wond de klok. Behoedzaam heesch hij den rikketikkenden ketting, zag het zware
--
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gewicht klimmen tot hij het steunen kon met de hand en
het beuren onder den als een spoel heen en weêr gaanden
slinger, totdat het was in zijn hoogsten stand.
»Zie zoo," sprak hij, »al weêr gedaan, help nu mijn beenen
nog maar even over de beddeplank en laat het gordijn dan
gauw zakken : wel te rusten."
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RECHT OF MACHT0
DOOR

FREDERIK VAN EEDEN.

Wie niet leeft in uit blindheid geboren zelfzucht, verstrikt
in de te lage begeerten van den wereldmensch, of in de
schijnhooge strevingen van den afzonderling, zal zijn leven
afmeten naar de vorderingen die hij maakt in die gewichtigste
aller vragen waardoor ons tijdvak het gewichtigste aller tijdvakken is. In de vraag hoe het wondere verband der samenleving, dat den grondslag vormen zal waarop elke eenling zijn
levenswerk bouwen moet, zich wijzigen gaat.
Men heeft eens den geest meerder erkend dan het lijf, en
het lijf verwaarloosd om den geest, men heeft den eenling
meerder erkend dan de massa en de massa verwaarloosd om
den eenling. Maar de denkende is tot inzicht gekomen en
terug-gekeerd van de zelfzucht van lijfsverloochening en
kluizenarij, van het willen stijgen zonder trap, het willen
bouwen zonder grondslag, en hij heeft in het lijf den onmisbaren dienaar van , den geest, en in de samenleving den
onmisbaren groeibodem voor den enkelling gezien.
Alleen de beursman en de heremiet, de vuile wroeters naar
goud en de hovelingen in het sprookjesslot van de schoone
slaapster, de verstompte proletariër, de kunst-om-de-kunst man,
en de keizer van China, deze en dergelijke lieden weten van
zulke vragen niet af. Maar voor wie ziet wat er om hem heen
gebeurt, en hoe dit gebeurende onbreekbaar samenhangt met
i) Rede gehouden te Amsterdam voor den Bond van Ned. Onderwijzers, op
9 Dec. i8ç8.
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het persoonlijk leven van eiken enkelling, voor die is de vraag
hoe zich de samenleving wijzigt en hoe wij ons daarin zelf
te gedragen hebben, de eerste, alles-beheerschende vraag die
geen rust laat tot hooger, schooner, heerlijker overwegingen
eer zij is uitgemaakt.
Even als wij den dag beginnen met ons te wasschen,
evenzoo moet in ons leven op aarde de zorg voor de reinheid van ons stoffelijk bestaan de eerste zorg zijn, zonder
welke wij niet mogen overgaan tot iets hoogers en beters. Het
is onjuist dat er een enkel mensch op de wereld zou zijn zoo
heilig, zoo hoog staand, zoo geniaal, dat hij 't recht zou hebben
zich niet om de vragen van 't praktische leven, de sociale
vragen, te bekommeren. Evenmin als er iemand is zoo rein,
zoo geestelijk, dat hij zich niet zou behoeven te wasschen.
En ook moet ieder er over denken en er zich rekenschap
van geven. Men kan niet zeggen : »het gaat mij niet aan"
of »het is mijn zaak niet." Het gaat ieder aan en is ieders
zaak, evenals eten en drinken.
Het is waar dat dit materieele en stoffelijke zorgen zijn,
en dat wij hooger, geestelijke belangen hebben. Maar de
verhouding tusschen wat wij als stoffelijk en geestelijk onderscheiden is die tusschen werktuig en meester. En zooals de
eerste zorg van den werker moet zijn voor zijn werktuigen,
zooals de timmerman zijn gereedschap slijpt, de schilder zijn
penseelen reinigt en zijn verwen mengt, de machinist zijn
machine naziet en schoonmaakt, alles éér het eigenlijk werk
begint, omdat er anders niets van het werk terecht zou komen,
zoo behoort elk mensch allereerst te zorgen dat hij zuiver en
rechtvaardig stoffelijk leeft, dat hij eerlijk aan zijn voedsel en
kleeding en huisvesting komt, dat hij harmonisch en liefderijk
samenwoont met zijn medemenschen.
Want zonder dat komt er van zijn eigenlijke werk, zijn
kunst, zijn beschaving, zijn geestelijke wijding en verheffing
niets terecht.
En zooals ik reeds meermalen heb gezegd, niemand onzer
leeft stoffelijk zuiver - en rechtvaardig, niemand komt eerlijk
aan voedsel, kleeding en huisvesting, niemand woont harmo-
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nisch en liefderijk samen met zijn medemenschen. En daarom
behoort niemand onzer te rusten eer hij weet wat er aan
hapert, en niemand kan met goed vertrouwen aan hooger
werk beginnen eer hij het zijne heeft gedaan om tot een
beter maatschappelijk leven te geraken.
Ik wil u zoo beknopt mogelijk doen volgen mijn eigen
ontwikkelingsgang ten opzichte van deze groote, primaire
vraag, mijn vorderingen in de kunst van het practische leven.
Dit heeft den schijn van iets aanmatigends, iets onwellevend
persoonlijks. Maar het kan niet anders, want wij staan allen
min of meer alleen hierin, op ons zelf aangewezen, in weifeling : »wie moet ik volgen, bij wie zal ik mij aansluiten?"
Er is niet een classus, een academie, een eerbiedwaardige
traditie die algemeen geldt en waar alleen de zeer aanmatigende zich tegenover zou durven stellen. Ieder is min
of meer in de war, overtuigd dat het niet deugt zooals 't is,
geneigd tot verbetering en verandering, maar meestal in
onzekerheid hoe die verandering moet geschieden, hoever ze
gaan zal en wat rol hij er in behoort te spelen.
Dat onze maatschappij ziek is, is iets wat wij reeds zeer
jong min of meer vaag beseffen. Thans, nu ik eindelijk weet
wat die ziekte is en hoe ze ontstond, begrijp ik eerst mijn
gevoelens als kind en jonge man. Ik had toen de gewoonte
mijzelf wijs te maken dat het idee van een schoonere menschenwereld maar een illusie was, en dat ieder jong mensch
in alle tijden zijn eigen tijd leeli k en oude tijden mooi en
beter had gevonden.
Gij begrijpt zeker wat ik bedoel, zonder naderen uitleg.
Iedere jongen heeft zijn droom van een schoone wereld met
parken, kerken en paleizen, met fielden en edelvrouwen. Wat
hij werkelijk ziet, zijn school, zijn straat, zijn speelplaats is
daarbij vergeleken leelijk, saai, vervelend.
Men heeft de gewoonte dan die verbeeldingen te noemen
romantisch, poëtisch en de werkelijkheid plat, prosaïsch.
Meestal nu stelt men het den kinderen voor alsof het
romantisch-poëtische het onware en logenachtige is, iets wat
4
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nooit bestaat maar alleen bij droomen en verbeeldingen hoort.
Terwijl men het plat-prosaïsche voorstelt als de onmisbare
eigenschap van de werkelijkheid.
Op die wijze krijgt het kind, zooals ik bij ondervinding
weet, de gewoonte schoonheid en verhevenheid te beschouwen
als iets onmogelijks, en zijn gedachten daaraan als iets
abnormaals, iets ziekelijks.
Al wat zeer mooi is, wordt hem geleerd dat alleen thuis
hoort in wat men »het rijk der fantasie" noemt. En dit rijk
der fantasie wordt langzamerhand identiek met het rijk van
den logen.
De gevolgen hiervan zijn, als men 't wel bedenkt, verschrikkelijk.
Want, om een voorbeeld te noemen, als nu een jongen
geschiedenis leest en zich een oogenblik verheugt en verlustigt
in de verhalen van ridders en helden, van schoone steden
en volksfeesten, dan gaat hij zooals ik deed zichzelf
corrigeeren en denken : » nou ja 1 dat zal ook wel zoo mooi
niet geweest zijn van dichtbij en in de werkelijkheid." Hij
krijgt, met andere woorden, de neiging al wat in de historie
romantisch en poëtisch is, d. w. z. schoon, te rangschikken
bij de sprookjes. Want sprookjes, die leert hij te zijn : logenachtige verhalen, waarin men al het moois en heerlijks,
waarvoor in de wereld geen plaats is, mag opeen stapelen.
Ziet gij het kwaad, dat hier geschiedt, de vicieuse cirkel
waarin het kind wordt gevoerd?
Het leert dat de wereld uitteraard leelijk is en leelijk moet
zijn, en dat de kiemen van schoonheid, die in hem willen
opbloeien, behooren tot den logen, dus tot het kwade en
slechte. En daardoor leert het al wat mooi is te vereenzelvigen met bedrog en logen, en wat er in de wereld voor
schoons mocht zijn geweest of nog mocht voorkomen, leert
het wantrouwen en betwijfelen.
Het leert precies de dingen op den kop stellen, het schoone
onwaar, het leelijke waar vinden, het leert God aanzien voor
den duivel, en dat wat in onze ongelukkige maatschappij
ziekelijk en afschuwelijk is leert het voor gezond houden, en
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zijn eigen schoonere en gezondere verbeeldingen hoort het
ziekelijk noemen en abnormaal.
Ik ben nu dichtbij de veertig en men zal moeielijk kunnen
beweren, dat ik thans naïever ben dan als schoolknaap. Maar
nu toch geloof ik aan wat ik als knaap betwijfelde, dat het
schoone waarheid en werkelijkheid en het leelijke logen is,
dat er geen kinderdroom zoo schoon is of de werkelijkheid
kan haar overtreffen, en dat niet het romantisch-poëtische
maar het plat-prosaïsche ziekelijk en abnormaal is.
Want ik heb met veel moeite geleerd mijn blik te - verheffen boven de verschijnselen waar ik als knaap midden in
zat. Ik heb begrepen wat die fantasiën, die het kind in 't
leven meebrengt, beteekenen en ik heb gezien hoe er om
ons in het lichaam der maatschappij dingen wonderbaar overeenkomen met wat ik als ziekte en mismaaktheid in het organisch lichaam had leeren kennen.
Ik weet dát er veel gestreden wordt over de woorden gezond en ziek, normaal en abnormaal. In navolging van Marx
wordt door de sociaal-democraten met nadruk beweert : er is
geen maatschappelijke ziekte, het is een stadium van ontwikkeling.
Dit is een woordenstrijd, die verdwijnt met nauwkeurige
analyse, waarin echter de Marxisten nog al eens te kort
komen.
Stel dat ik hier het zaadje heb van een dennenboom.
Daarin schuilt, op onbegrijpelijke en wonderbare wijze, de
geheele boom, met zwaren stam, millioenen fijne naalden,
duizende fraaie roode bloesems, duizende harde, regelmatig
gevormde dennekegels met nieuwe zaden. Een prachtwerk
der natuur schuilt er in, twintig tot dertig meter hoog, met
vollen kroon en een stam als een toren, drie tot vier voet dik.
Wij weten dat dat moois er in zit. Hoe, weten wij niet.
Maar wij zijn er zeker van.
Maar als dit zaadje nu terecht komt op een grond, waar
de dunne humuslaag onmiddellijk rust op een ondoordringbare
laag ijzer-oer, zoodat de wortels van het jonge boompje zijd-
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waarts moeten groeien en geen voeding genoeg vinden waar
blijft dan het prachtwerk dat wij verwachten ? Er komt een
krom, kreupelig, knoestig boompje, dor en met ruig mos
bedekt, misschien twee meter hoog, met weinig naalden en
in 't geheel geen vruchten.
Hier nu spreken wij nu van een ziekelijk miswas, van een
abnormalen groei. Wij nemen dus aan als norm, als gezondheid, den schoonen, grooten, vol uitgegroeiden, vruchtdragenden boom. Hoewel wij dien zelfden boom nooit gezien hebben,
verwachten wij hem, door onze ervaring, omdat wij vorige
boomen zagen. Als wij wijzer waren en dieper inzicht konden
hebben in het wezen van dat zaadje dan zouden wij dien
boom verwachten al hadden wij nooit een vorigen gezien.
En vinden wij iets aan die schoonste verwachting te kort
gedaan, dan spreken wij van ziekte en abnormaliteit.
Nu is er geen enkel levend wezen waarin niet op dezelfde
wijze schuilt een norm van ontwikkeling. Want het hoofdkenmerk van het levende is de voortplanting, en de voortplanting is een eindelooze herhaling van groei, telkens tot
een zekeren norm. Het hebben van een norm is dus onafscheidelijk aan alle leven.
De vraag nu of die norm zelf weer aan wisseling onderhevig is, is hierbij van ondergeschikt belang. Men meent,
geloof ik, wel eens dat Darwin dat begrip van een norm
heeft omgeworpen. Maar hoe zou hij hebben kunnen loochenen
dat er in een ras een beginsel is standvastiger dan de individuën ? En dat is toch al wat er met een norm bedoeld
wordt. Het eenige wat Darwin had kunnen aantoonen is dat
die normen niet volkomen standvastig zijn maar in elkaar
overgaan. En ook hierin is hij volstrekt niet zoo ver geslaagd
als men wel denkt. De stabiliteit der rassen is zeker geringer
dan in den tijd v6dr Darwin werd gemeend, maar ook zeker
grooter dan door Darwin zelf werd aangenomen.
Nu mogen wij stellig de menschelijke maatschappij beschouwen als een levend organisme.
Het geheel en de samenstellende deelen, de enkele menschen, hangen onverbrekelijk samen. De mensch is zooals de
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maatschappij hem maakt, en de maatschappij is zooals de
menschen haar maken. De menschheid is dus één levend
geheel, met groepsgewijzen, min of meer innigen, maar nooit
geheel ontbrekenden samenhang.
Dus is er ook voor de menschheid een norm van ontwikkeling, evengoed als voor eiken mensch. En dit moet zoo
zijn, omdat de ontwikkeling van het individu bepaald wordt
door de ontwikkeling van 't geheel, en omgekeerd. Hieruit
volgt dat als er een norm, een vaste vorm van hoogsten
bloei, is voor 't individu, dat er dan ook zulk een norm moet
zijn voor de menschheid, en dat de eene niet bereikt kan
worden zonder de andere.
Nu weten wij wat een denneboom op zijn best kan zijn,
door aanschouwing. Uit het zaadje alleen zouden wij er nooit
achter komen. Maar wat de menschheid en de mensch kan
zijn dat weten wij minder door aanschouwing dan op andere
wijze, door introspectie of zelfbesef.
Minder door aanschouwing, zeg ik. Want er zijn wel zeer
voortreffelijke menschen en zeer schoon-levende volken geweest, maar de zaak staat zoo geheel anders, door het verband tusschen maatschappij en enkelling. Als wij ééns een
fraaien denneboom, en een stuk dennewoud gezien hebben
dan weten wij voor goed wat een den en een dennewoud
kan zijn.
Maar de mensch wordt anders naarmate hij deel uitmaakt
van een uitgebreider staat of maatschappij. En de republiek
Athene met haar groote mannen, of Rome, of Florence,
kunnen ons volstrekt nog geen denkbeeld geven van de
menschheid en de mensch zooals die bijvoorbeeld zou kunnen
zijn als heel Europa, of de heele aarde één republiek uitmaakte.
Maar de sluimerende vermogens, die wij in het dennezaad
door geen uiterlijke waarneming kunnen ontdekken, die ontdekken wij in ons zelve zeer duidelijk door eigen bewustwording of zelf besef.
Wat beteekent het als het kind zijn verbeeldingen van
mensch en wereld mooi noemt ? Dat het ze wil of begeert,
niet waar? En iets te willen of te begeeren is dat geen
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teeken van beginnend sluimerend vermogen ? Een dennezaad.
wordt een boom omdat het dat wil. Wij willen bovendien
met besef, en zien, in verbeelding, wat wij willen.
En heel anders zal ons begrip van menschen en wereld
worden wanneer wij eenmaal hebben ingezien, dat onze beste
en schoonste verbeeldingen van het menschenleven, onze
hoogste aspiraties, niets meer zijn dan de in. ons sluimerende
norm, waartoe de menschheid onder gunstige voorwaarden
kan geraken.
En dat al wat beneden dien norm blijft met volle recht
mag genoemd worden abnormaal en ziekelijk.
Het is gewoon dat men kinderen hoort noemen onbedorven en onschuldig. Maar zouden kinderen dan zedelijk
hooger staan dan - menschen ? Volstrekt niet. Ieder die met
kinderen omgaat weet beter. Ze zijn zelfzuchtiger en wreeder
dan volwassenen. Maar toch maken kinderen op ons den
indruk van mindere mismaaktheid, minder abnormaliteit, van
wat wij terecht noemen »onbedorvenheid". En wel omdat
de ziekelijke groei, de echte misvorming, waaraan de menschheid lijdt, eerst op later leeftijd, onder invloed van 't maatschappelijk verkeer begint.
Dit begin is meestal duidelijk te constateeren. Het is daar,
waar, zooals de gewone term luidt, het jeugdig idealisme in
botsing komt met het practische leven. Ieder gezond, normaal
jong mensch voelt op een zekeren leeftijd dat zijn hoogste
aspiraties, zijn beste capaciteiten worden neergehouden en
doodgedrukt door wat men maatschappelijke verplichtingen
noemt. Tracht hij de hem ingeboren deugden en neigingen
toch te doen gelden dan wordt hij uitgemaakt voor een
onpractische droomer, een idealist, een dweper, en hem wordt
aan 't verstand gebracht, dat er voor dergelijke menschen in
de maatschappij geen plaats is.
Dit nu is juist voor den mensch, wat het voor den denneboom is, als zijn wortels stuiten op de ondoordringbare
oer-laag of rotsbodem. Wat een heerlijke, kolossale boom
had kunnen worden, wordt een vergroeid, verkreupeld, onvruchtbaar struikje.
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Toen mij door den meest gezaghebbende onzer economen
werd verweten, dat ik niet genoeg wist van de physiologie
der samenleving, heb ik hem geantwoord dat hij physiologie
noemde wat pathologie was. Het is mogelijk, met wat biologische, pathologische en economische kennis een verregaande paralel te trekken tusschen de ziekteverschijnselen
onzer maatschappij en die van elk ander levend organisme. En ik heb later bevonden, dat dit door een Duitsch
geneesheer, tevens econoom, Dr. Oppenheimer, met groote
kennis en scherpzinnigheid is gedaan, in zijn werk » Die
Siedlungsgenossenschaft".
Men vindt de stoornis in de belangrijkste functies, de
hypertrophie of overvoeding in de minder nuttige, de atrophie
of ondervoeding, in de nuttigste organen, de tijdelijke compensaties, niet ongelijk aan die welke men bij hartziekten
aantreft, uitloopend in crisen, die zich met steeds korten
tusschenpoos herhalen, en eindelijk de algemeene, overal
heerschende gevoelens van onlust en onbevrediging, die onwel
zijn beteekenen. Het is niet wèl met ons.
Ik weet dat deze analogie tusschen den zieken mensch en
de zieke maatschappij tot 't in 't belachlijke overdreven is.
Ik erken dat ze meer is toelichtend dan bewijzend. Ik vergeet niet 't verschil tusschen een collectief wezen als de maatschappij en een enkel wezen als de mensch. Toch acht ik de
paralel in vele opzichten leerrijk en geschikt om te doen begrijpen
waar wij te voren niets konden als ons smartelijk verbazen.
Laat nu de marxisten volhouden dat dit is een stadium
van ontwikkeling dan houd ik vol dat het is een ziekelijk
stadium. En het groote belang van die onderscheiding ligt
daarin dat, zooals de biologie tot nog toe leert, in elk individu
de norm van het gezonde ras opnieuw volledig voorhanden
is. Uit één zaadje van den meest abnormalen boom kan men
door zorgvolle kweeking het oorspronkelijk ras in volle pracht
doen herleven. Wij worden alle geboren met neigingen bestemd voor een gezonder samenleving dan de onze. De botsing tusschen die goede neigingen en het abnormale leven
dat ze onderdrukt, is bij elkeen min of meer merkbaar en bij
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sommigen zelfs oorzaak van groot lijden. Was de slechte
sociale toestand geen ziekelijke, maar een normaal ontwikkelingsstadium dan zou dit verschijnsel ten eenenmale onverklaarbaar zijn.
Maar deze verwaarloozing van de begrippen normaal en
abnormaal is slechts een der gevolgen van de groote gronddwaling der marxisten. Het Marxisme, ontstaan in denzelfden
tijd als het Darwinisme, is even als dit een reactie, en een
reactie die te ver ging en een contra-reactie noodzakelijk maakte.
In het organisch leven kan men onderscheiden twee principen
uit wier strijd en botsing alle ons bekende levensvormen ontstaan zijn. Het eerste is een tendens voortkomend uit ondoorgrondelijke, niet waarneembare bron, het levensprincipe,
het scheppend element, dat doet groeien en voortplanten, en
in zich heeft verborgen vermogens in een door zichzelf alleen
bepaalde richting. Het is dat principe dat een levend zaadje
van een dood onderscheidt. Het andere is wat men gewoonlijk noemt de onbezielde, of ook wel de uitwendige natuurkracht, die door tegenstand en weerwerking den groei van
het levende tot bepaalde vormen dwingt. Elk beest, elke
plant kan men beschouwen als het resultaat van den strijd,
de botsing, het evenwicht tusschen die twee factoren. Elke
plant dankt zijn bizondere eigenschappen, de vorm van zijn
bladeren, de kleur van zijn bloemen aan de wisselwerking
tusschen de ingeboren neigingen van zijn geslacht en de omgeving, het milieu, waarin deze zich moeten doen gelden. i)
Beurtelings nu is te veel gewicht en waarde gehecht aan
den eersten factor en aan den tweeden.
In 't midden dezer eeuw kwam een sterke reactie ten gunste
van den tweeden. Toen werd de zoogenaamde levenskracht,
uit naam van de wet van 't behoud der energie, weg geredeneerd. Reeds vroeger heb ik aangetoond hoe men daarmede
te ver ging. 2) Darwin's onderzoekingen schenen geen ander
doel te hebben dan het ontstaan van alle levensvormen te
i) Zie o. a. George I Ienslow. Origin of plant structures. London, 1895.
Studies, Ilde reeks, art. Vitalisme.
-
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verklaren uit een toevallig spel van uitwendige krachten.
Darwin's epigonen hebben zijn stelsel in dien geest trachten te voltooien.
Maar ten eerste was de meester zelf veel voorzichtiger in
zijn gevolgtrekkingen. Hij sprak als een voorzichtig pleiter ten
gunste van zijn zonder twijfel verongelijkt client. Hij toonde
aan hoe men in het licht der feiten aan de uitwendige invloeden veel grooter rol kon toekennen dan tot nog toe was
geschied, en dat de kracht van het innerlijk principe was
overschat. Meer niet. Ten tweede is na hem met niet minder
succes het pleidooi aangevangen ten gunste van den innerlijken factor, en zijn zijn hoofdstellingen, met name die over
de werking der natuurlijke selectie, krachtdadig aangevallen. i)
In dezen zelfden tijd nu bouwde Marx zijn economisch stelsel.
Hartstochtelijker, minder omzichtig en ruim dan Darwin,
waagde hij het zelfs de geheele menschenmaatschappij te
beschouwen als een toevallig resultaat van het spel der uitwendige factoren. Een brutaler en grover begunstiging van
het tot nog toe verongelijkt principe dan door een zijner
tijdgenooten was beproefd. Een overdrijving die noodwendig
een terugslag moet veroorzaken. Aanvankelijk de kracht van
het systeem, fanatische geesten bekorend door stoutmoedigheid, maar spoedig de groote zwakte er van en bron van
meest verscheidene dwalingen. 2)
Oordeelend naar mijn eigen ervaring, constateer ik nu, dat
deze denkfout, dit onwijsgeerig fanatisme, mij heeft doen
weifelen, en mij terughoudend heeft gemaakt tegenover een
sociale beweging die van zulk een basis uitging. Het behoorde, zoover het de kritiek op onze maatschappij betrof,
mijn vurigste sympathie te hebben. En toch, toen nu een
i) Zie o. a. Romanes. Darwin and after Darwin.
2) Een Marxist (in de »Sociaal-Democraat") voerde hiertegen aan dat Marx
spreekt van »das Spiel der immanenten Kráfte'', en hij vertaalt dan kalmweg
immanent" door inwendig". Maar Marx zegt hier precies wat ik bedoel.
,Immanent" is in wijsgeeren.jargon de • tegenstelling van » transscendent". Wat ik
de innerlijke factor noem is het ééne, transcendente principe, dat ingrijpt in het
toevallige aspel" der natuurkrachten. Voor Marx bestaat er niets anders dan
zulk een i spel".
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twaalf jaren geleden mijn vriend en medewerker Van der
Goes voor 't eerst in ons land krachtdadig er voor optrad,
hield ik mij terug en bestreed hem meer dan ik hem steunde.
Toch noemde ik mij toen reeds socialistischer gezind dan
Van der Goes en ik houd die bewering ook nu vol. Want
ik zag alleen dat de grondslag van zijn werk een fout had,
en ik vertrouwde niet op een gebouw dat op zulk een
ondeugdelijken basis werd gesticht. En toen ik er hem met
nadruk attent op maakte dat hij den innerlijken ondoorgrondelijken factor ten onrechte verwaarloosde, en ik daardoor
den schijn kreeg zijn moedige pogingen tegen te werken,
toen bedoelde ik niet anders dan dat het wijs zou zijn niet
verder te gaan eer de fout hersteld was.
Thans, nu ik meen den hechten grondslag te kennen waarop
men met beter vertrouwen kan voort-arbeiden, thans betreur
ik het dat ik mij zoo lang heb laten afschrikken.
Het theoretisch bezwaar, onbetwistbaar juist, weerhield mij
van actie, vertraagde nader onderzoek in het wezen der zaak dat
alleen tot zuiverder standpunt brengen kon. Zooals het mij
ging zal het velen gaan. En als de Duitsch-socialistische
partij niet haar voornaamste aanhangers wil blijven tellen
onder de oppervlakkigen, de heethoofdigen en fanatieken dan
moet zij haar Marxistische beginselen herzien. Waarom dringt
het zoo slecht door in Engeland, onder het volk dat altijd
veel krachtiger dan het Duitsche den innerlijken factor des
levens heeft erkend en geëerbiedigd?
Het gaat niet langer aan Marx voor te stellen als een
»groot denker", en zijn naam te willen noemen in een adem
met die van Plato, Spinoza en Kant.
Is ieder een groot denker die een sterk hoofd heeft, veel
weet en makkelijk met abstracties omgaat?
Als wij nagaan wat diegenen kenmerkt die door de menschen als groote denkers zijn geëerd en wier roem onverzwakt
is gebleven dan zijn het juist zij die den innerlijken factor
in den mensch het best gevoelden en het diepst doorgrondden.
Het zijn zij die 't sterkst beseften hoe het tijdelijke zich aansluit aan het tijdelooze, het menschelijke aan het goddelijke.
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Het zijn zij die de dingen leerden zien in 't licht der eeuwigheid, sub specie aeternitatis, naar Spinoza's woord, en die het
wezen leerden onderkennen van den schijn.
Vaststelling en verdediging van het ondoorgrondelijke,
tijdlooze en goddelijke wezen in ons, tegenover de aanmatiging en verblinding van de dienaren van den schijn, dat is
het gemeenschappelijk kenmerk, ondanks de meest verscheidene
uitingswijze, van Plato, Spinoza en Kant.
Maar Marx is met al zijn geleerdheid en zijn sterk intellect
een der meest verblinde schijnaanbidders. Hij ziet de
dingen zooals zij lijken, zooals een zijner aanhangers het zelf
heeft uitgedrukt. Als wij hem moeten scharen onder de
groote geesten der menschheid, waarom dan niet Moleschot
en Büchner, waarom dan niet von Moltke den strateeg,
waarom dan niet Steinitz of Zuckertort de groote schaakspelers ?
Men schrijft Marx allerlei »ontdekkingen" toe die voor
hem niemand zou gedaan hebben. Dat het menschdom een
veranderlijk begrip is, dat de maatschappij uit klassen bestaat,
dat het geestelijk leven afhankelijk is van de wijze waarop
men zijn voedsel vindt.
Dit nu kan alleen voortkomen , uit een gebrekkige en
oppervlakkige studie van de profeten en wijzen die de menschheid in alle eeuwen, bij groote tusschenpoozen en in verscheidene uitingen hebben voorgelicht.
Dat de menschelijke beschaving een veranderlijk en voorbijgaand verschijnsel is, en dat deze beschaving, als geheel,
af hangt van de wijze waarop elke enkelling werkt en zijn
voedsel verkrijgt, wie kan na grondige studie beweren dat
zulk een elementair inzicht vreemd zou zijn geweest aan
Socrates en Plato, aan Confucius en Lao Tsz' aan de wetgevers der Hebreeën, aan Sir Thomas More, aan Spinoza
en Kant ? i )
Wat Marx zeer verwikkeld en met tal van abstracte redei) Als een der eersten die duidelijk reeds deze wijsheid toont te bezitten, kan
men den Griekschen dichter Hesiodes noemen. Zie o. a. R. Pöhlmann. Der
Anfang des Socialismus in Europa (Hist. Zeitschrift) en Ruskin in Fors Clavigera.
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neeringen heeft uiteengezet dat vindt men bijvoorbeeld in
den bijbel en in Plato's nomoi of wetten, in eenvoudiger en
directer uitspraak terug. Maar men vindt het meestal eerst
dan als men het door den tijdgenoot geleerd geeft. Het komt
immers slechts daar op neer dat het voor een harmonische
samenleving noodig is dat het eene individu niet leve ten
koste van het andere, door middel van roof of woeker, maar
dat elk werkt met al de nuttige functien waarover hij beschikt
ten goede van zichzelf en het geheel.
Hoe komt het dan, zal men vragen, dat Marx, die toch
in zooveel opzichten minder diep dacht dan die andere wijzen,
zooveel meer indruk heeft gemaakt en zoovelen onzer tijdgenooten tot dieper en ruimer inzicht heeft gebracht.
Ik kan hier ook uit ervaring spreken. Het is door een
bizonderen vorm van dit algemeen verschijnsel, dat men niet
wordt bevrijd uit de dwalingen van zijn tijd door de wijsheid
van een anderen tijd. Alleen de tijdgenoot leert ons vrij te
komen uit de huidige vooroordeelen.
Nooit is de menschenwereld in zulk een groot warnet van
logen gevangen geweest als thans. Over geld, over kapitaal,
over woeker, over eigendom heerschen op dit oogenblik de
vreeselijkste en meest ingeroeste dwaalbegrippen.
De bevrijding daaruit is een der gewichtigste dingen van
ons leven. Wij voelen ons als geëmancipeerd, als verfrischt
en herboren, Wij zien alles anders aan. Wij begrijpen het
wezen en de noodeloosheid van de ergste ellende, de oorzaken van jammer, leelijkheid en misdaad, wij zien als tastbare
mogelijkheid wat te voren droombeelden en hersenschimmen
leken.
Zoodra wij eenmaal hebben ingezien, en vooral doorvoeld,
hoe in onze samenleving een deel der menschen geheel en al
leeft ten koste van een ander, grooter deel, en hoe deze
minderheid de macht in handen heeft en weet te houden,
zoodra ook wijzigen zich al onze gevoelens en inzichten ten
opzichte van het praktische leven, en van dat oogenblik
hebben wij geen rust meer of wij moeten handelen in 't
belang van een beter bestaan.
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Die omkeer nu in gedachten en gevoelens wordt door Marx
te weeg gebracht. En hij doet dat beter dan oudere schrijvers, omdat hij al de strikken van het huidige vooroordeel
kent en ze met groot geduld ontwart. En hij geeft ons formules, grof en dogmatisch wel is waar, maar bevredigend
voor den oppervlakkige.
Hij spreekt van de twee klassen, waarvan de een den
ander uitbuit, van den klassenstrijd, van het klasse-bewustzijn.
En hij maakt een grandioos beeld van den triomf der onderliggende klasse over de heerschende.
Voor hem nu, die van Marx de eerste openbaring krijgt,
over de logens waarin hij gevangen zat en de ruime waarheid
daarbuiten, voor hem is deze heele voorstelling precies bevredigend en afdoende. Het komt alles uit, denkt hij, ik
hoorde tot klasse A, daarom was ik tot nog toe een ezel,
dan ga ik over tot kla`se B, en nu weet ik beter, want ik
kreeg klasse-bewustzijn, en nu ga ik met klasse B den klassestrijd aanbinden tegen klasse A, onze triomf is om zoo te
zeggen reeds wetenschappelijk historisch vooruit gedemonstreerd, en met al de rest, met recht en liefde, met de kwestie
van mijn privaat leven, met beroep op rechtvaardigheid heb
ik niets meer te maken. Ik moet klasse-bewustzijn wakker
maken en klassenstrijd prediken. Daarmee is alles gezegd.
En het is feitelijk zulk een grove en gebrekkige voorstelling
die nog altijd de reeds millioenen tellende schare der Duitsche
sociaal-democraten leidt en bevredigt. Als men nu maar hier
in Holland evengoed van de Engelsche gedachte-stroomingen
en sociale bewegingen kennis nam als van de Duitsche dan
zou het niet noodig zijn aan het onvoldoende dezer voorstelling te herinneren. Ook zou zij niet zoo taai zijn als ze niet
hoorde tot de grondwet van een politieke partij. Maar een
politieke partij, eens gevormd, kan zoo maar niet zijn inzichten wijzigen onderweg, zooals een verstandig individu dat
doet. Ze moet trouw blijven aan haar programma of ze
pleegt zelfmoord. Andere inzichten mogen voor haar niet
bestaan, naar de meeningen van anderen mag ze ter nauwernood luisteren. Ging ze anders denken dan werd ze een
16
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andere partij, en wie, in een partij, anders denken gaat, moet
zich afscheiden en een nieuwe vormen, zooals wij dat herhaaldelijk zien. Politieke partijen teekenen den vooruitgang
der ideeën, maar bij horten en stooten, en de aller jongste
is altijd toch weer iets ten achter bij het inzicht der beste
enkellengen. Daarom zal, wie het ernstig meent met wijsheid
en recht, wel gaarne de partij steunen die zijns inziens het
beste werkt, maar, als hij zijn vrijheid lief heeft, zich niet
onvoorwaardelijk onderwerpen en aansluiten. Het woord
partijdigheid heeft nog lang zijn kwaden klank niet verloren.
Zooals ik reeds aanduidde zijn de gebreken van het Marxisme
meest alle te herleiden tot ontoereikende analyse. De gebezigde terminologie is bijster slecht en wordt ons niettemin
opgedrongen met een stelligheid, of men te doen had met
wetenschappelijke termen van universeele en onbetwistbare
waarde.
Nu heeft de stelligheid en de universaliteit der natuurwetenschap altijd een groote bekoring gehad voor de bouwers
of propagandisten van een nieuw systeem.
En men ziet juist de menschen die zelf geen natuurwetenschappelijke opleiding hebben gehad met den meesten nadruk
hun meeningen en hun terminologie als wetenschappelijk
kenmerken. Dat komt omdat zij zich van die wetenschappelijke vastheid een verkeerd denkbeeld maken, en dat zij
meenen dat het voldoende is om zich met een of andere
half-exacte wetenschap bij de klassieke wetenschap aan te
sluiten om algemeen geldende termen te mogen uitvaardigen.
Maar ook de natuurwetenschap aanvaard geen onderscheidingen en termen eer ze gewogen en getoetst zijn. En komt
men in de half-exacte wetenschappen, zooals natuur-filosofie,
psychologie, historie en economie, dan ziet men de onderscheidingen en terminologieën even ras verdwijnen als ze
voorbarig waren opgesteld.
De onderscheidingen »proletarisch" en »burgerlijk" waarmede het Marxisme alles, tot zelfs philosophie en poëzie toe,
etiketteert, zijn al bizonder vaag en misleidend. Ze missen
alle wetenschappelijke vastheid en nauwkeurigheid, maar zijn
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literaire, karakteriseerende woorden, en als zoodanig nog zeer
onzuiver. Want in het spraakgebruik staat ' burgerlijk" tegenover »aristocratisch" of »gedistingueerd", en heeft » proletarier" een beteekenis die vrij wel overeenkomt met »schooier."
Zoodat het spreken over de proletarische beschaving der
toekomst als term even mal is, als het spreken over schooiersbeschaving of burgerlijke aristocratie.
De verdeeling in klassen, proletarische en burgerlijke, is
onzuiver en verward door gebrek aan analyse. Dooreengehaspeld wol dt de man die leeft als een kapitalist met den
man die denkt als een bourgeois, de niet-bezitter met den
schooier en den man van sociaal-democratische beginselen,
maar dit zijn in werkelijkheid geheel verschillende personen,
en het scherpe klassen-verschil zooals men het opgaf, is een
fictie die kunstmatig wordt opgehouden door onjuiste termen.
Het wordt voorgesteld dat de niet-bezitters zijn schooiers, die
door hun positie van zelf tot anti-kapitalistische principes
moeten komen, zoodra ze »klasse-bewust" worden, terwijl de
kapitalisten zijn »burgers" die, eveneens door hun positie,
nooit tot socialistische gedachten en gevoelens kunnen geraken.
Nu, ieder die de werkelijkheid kent, weet dat precies het
tegendeel waar is. Er zijn geen verwoeder bourgeois, in gezindheid, dan de meeste proletariers, terwijl bijna al de bekende
socialisten, met Marx zelf te beginnen, kapitalisten waren door
positie. Men kan zeggen dat de sociaal-democratie gewonnen
en geboren is te midden van wat Marx de bourgeoisie zou
noemen. i )
Dit heeft een goede, zielkundig verklaarbare reden. De
hebzuchtige plooi in ons karakter ontstaat niet door rustig
bezit, maar door rusteloos, nimmer bevredigd streven. Kunt
gij een schooier, die nooit een behoorlijk bed had, beduiden
dat het niet wenschelijk is met koets en paarden te rijden
en de baas te spelen onder een troep gegalonneerde lakeien?
i) Het komt mij precies even komisch voor de heeren van der Goes, Troelstra,
Gorter, Holst e. a. te hooren beweren dat de bourgeois onverbeterlijk is, als de
heer N. G. Pierson te hooren zeggen, dat de mensch niet werken zal zonder
de huidige rechts-ongelijkheid.
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Dat het hoogst begeerlijke op aarde niet bestaat in macht,
bezit en weelde, dat kunt gij den proletariër even moeielijk
aan 't verstand brengen als den beursspeculant wiens leven
geheel opgegaan is in de jacht naar die zaken.
Wie u daarin 't eerst zullen gelooven dat zijn de geblaseerden, die niet om geld meer geven, omdat ze er nooit moeite
voor behoefden te doen, of de onbedorvenen, de jonge
menschen, in wie geldzucht nog niet tot nevrose en manie is
geworden, zooals in de meeste bezitters.
Helaas 1 de geldzucht-nevrose wordt er wel behoorlijk en
vroegtijdig ingepompt. Afgericht moeten de kinderen worden,
gedrild op een baantje. Verdienen moeten ze, geldmaken. En
hun eerste oefeningen in de nobele mathesis zijn dikwijls
berekeningen van kapitaalrente 1
Maar nu is de proletariër die zich voor een socialist uitgeeft, zonder er zeer zeker van te zijn dat hij recht verkiest
boven macht, dat hij bevrijd is van kapitalistische neigingen
en vooroordeelen, dat hij een eerlijk sober bestaan zou verkiezen boven de koets en lakeien, die proletariër is een veel
gevaarlijker anti-socialer wezen dan de doortrapste bezitter.
En hoevelen denkt gij dat er onder die millioenen, die thans
zich sociaal-democraten noemen, waarachtig socialistisch
denken, waarachtig bevrijd zijn van kapitalistisch vooroordeel,
van geldzucht en machtdorst ? En wat zou het dan baten als
deze personen de politieke overhand kregen ? Kwamen wij
niet van kwaad tot erger?
Socialistisch denken en voelen, diep doorvoelen, gansch
gezuiverd zijn van al het vuil onzer zieke tijd, dat is een
hoog en zwaar bereikbaar ding. Ik ken maar zeer weinig
menschen in wie die omkeer zoo diep en echt is dat ze al
hun leven en gedachten doortrekt en beheerscht. En die
weinigen zijn geen proletariërs. Maar zoowat meeroepen over
»klassenstrijd" en »productie-wijze" en »lijdend proletariaat"
dat is waarlijk geen bewijs van diepe en zuivere socialistische
gezindheid. En ik geloof dat het socialisme van de groote
meerderheid der sociaal-democraten zich bepaalt tot de meening
dat nu voor de variatie de onderliggende partij eens bovenop
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zal komen en op hun beurt de bezitters eens zal gaan uitmergelen. i )
De politieke triomf van dergelijke socialisten zou niets
opleveren dan een herhaling van het jammerlijk fiasco voor
honderd jaren gemaakt door de Fransche revolutie. Dat was
ook een klassenstrijd, maar een strijd zonder intelligentie,
botweg en domweg, geheel bezijden de eigenlijke oorzaken
der ellende. De slaven vermoorden hun schijnbare meesters,
de aristocraten, maar hun eigenlijke meesters, de kapitalisten,
lieten ze ongemoeid. Ja, het was voor de leden der Nationale
Conventie geen schande grooten rijkdom op te zamelen. En
het beestachtig en bloeddorstig gepeupel boog even dom voor
de geldmacht als het vroeger voor adel en titels had gebogen.
Een klassenstrijd, zooals de meesten onzer sociaal-democraten die begrijpen, zonder een zeer fijn en diep inzicht in
het wezen van wat te bestrijden is, zal geen ander resultaat
hebben dan dat de proletariër van gister de bourgeois-kapilist van morgen wordt, evenals de sansculotte van de eerste
republiek de aristocraat werd van het eerste keizerrijk. Dit is
wat ik voor tien jaren poogde te veraanschouwelijken in de
comedie don Torribio.
Zou men niet mogen verwachten van iemand die gansch
doordrongen was van de socialistische beginselen, die had
ingezien hoe de bezitter een onhoudbaar parasieten-leven
leidt ten koste van den niet-bezitter, dat hij begon met zijn
eigen levenswijze te veranderen ? Dat hij zich niet alleen met
woorden maar ook met daden schaarde bij de klasse met
wie hij wil strijden en zeker weet te zullen overwinnen ? Dat
hij dus afstand deed van een renteniers-leven en ten minste
de scheiding tusschen de beide klassen scherp en zuiver hield,
zoodat we niet hebben aan de eene zijde rentenierende
sociaal-democraten, en aan de andere zijde burgerlijk-gezinde
proletariërs ?
i) Men heeft het valschelijk voorgesteld alsof ik .dit als een principe der sociaaldemocratie had genoemd. Zoo heeft een katholiek mij eens valschelijk verweten
dat ik het katholicisme beeldendienst noemde. Ik weet zeer goed dat het katholicisme en de sociaal- democratie wijzer zijn dan de meesten hunner aanhangers.
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Maar zoover ik weet is er geen een der sociaal-democratische
bezitters die zooiets beproeft. Ze blijven kalmpjes van hun
renten leven en besteden dat onzuiver gewonnen geld aan
politieke maatregelen. Het hoeft niet, zeggen ze en het zou
toch niet baten.
Dit nu bewijst dat hun overtuiging hun' nog niet in 't bloed
zit, maar is een oppervlakkige en dogmatische. En ook
bewijst het dat ze, door ontoereikende analyse, hun eigen
theorie niet hebben doorgrond.
Ze hebben het altijd heel druk over de »productiewijze".
De productiewijze is voor hen eigenlijk de scheppende godheid van alle menschelijke dingen.
Als zij evenals Robespierre een eeredienst zouden moeten
instellen dan zouden ze, als Hoogste Wezen, niet de Rede
maar de Productie-wijze aanbidden.
Nu is het werkelijk onweerlegbaar dat al ons doen en
denken tot zekere hoogte afhankelijk is van de wijze waarop
wij ons voedsel, kleeding en woning verwerven, evenals onze
gedachten tot zekere hoogte afhankelijk zijn van onze lichamelijke gezondheid.
Maar het schijnt wel of niemand hunner op de gedachte
komt eens te onderzoeken waarvan de productie-wijze zelve
weer af hangt.
En wie niet erkent dat de productie-wijze afhangt van
individueele neigingen en gevoelens, van individueele voorkeur, begeerte en begrip van recht, die maakt zich schuldig
aan wat ik verwaarloozing van den innerlijken factor heb
genoemd.
Er is geen absoluut recht, zeggen de marxisten, ook het
recht wordt bepaald door de productie-wijze, het recht is een
kristallisatie van machtsverhoudingen, er is geen ander recht
dan het recht van 't oogenblik, het recht van nu.
Dit is extra-dom. Het begrip recht is ondenkbaar zonder
't begrip richting. Het is richting. Richting is mathematisch
uitgedrukt een lijn, het nu, het oogenblik, is in dezelfde uitdrukkingswijze een punt. Te spreken van het Recht van nu
is even onzinnig als te spreken van de lijn of de richting
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van een punt. Misschien hoort dit tot de proletarier-mathesis. r)
Maar nu in 't oog houdend dat het door de Marxisten
zelve wordt geleerd hoe de voortbrengings-wijze de primaire
oorzaak is van de sociale toestanden, is het dan niet verwonderlijk dat zij niet meer pogingen doen om voor alles
die primaire oorzaak te wijzigen ? Want ze willen wel de
voortbrengers organiseeren, maar van een poging om de
voortbrenging zelve te organiseeren bemerken wij niets. En
dit is toch een gewichtig verschil.
In aanmerking nemend dat zij zelf hebben geleerd hoe
parlementen en regeeringen niet de oorzaak maar het gevolg
zijn van den economischen toestand van een volk, is het dan
niet verwonderlijk dat zij zich zooveel moeite geven om den
politieken toestand te veranderen in plaats van zuiver economisch werkzaam te zijn ? Is het niet of ze bezig zijn de
richting van den wind te veranderen door de wind-vaan
andersom te draaien?
Hier moet ik waarschuwen tegen twee misvattingen. Ik
heb niet tegen parlementaire of politieke actie, ik geloof dat
die behoort bij onzen staatsburgerlijken plicht, maar ik acht ze
secundair, in de tweede plaats komend. De economische actie,
het door ieder, persoonlijk, daadwerkelijk veranderen van zijn
bestaanswijze acht ik primair, vóórop komend, onze eerste plicht.
En ten tweede moet men niet meenen dat ik een vriend
ben van het zoogenaamd ethisch socialisme, dat ik wensch
verzoening, en alles verwacht van liefde-prediking. Geheel
ben ik het met de marxisten eens dat liefdevolle gezindheid en goede bedoelingen en het prediken van vrede en
andere ethisch-irenische zoete-kost op 't oogenblik waardeloos
is, zonder inzicht en kennis en daadwerkelijke actie.
Ik wil wel degelijk strijd, onverzoenlijken strijd, maar ook
een intelligenten strijd, geen domme klassenstrijd tusschen twee
fictieve klassen. Ik wil geen verzoening maar aanpakken.

i) Ook hier kan men het aldus formuleeren dat de marxisten niet gelooven
aan één transcendent Recht, maar alleen aan een spel van Rechts-verhoudingen
of wetten.
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En tusschen de twee, die werkelijk tegenover elkaar staan,
tusschen de partij van het recht, dat wil zeggen de partij,
die niet wil leven ten koste van zijn naaste, of ze op het
oogenblik bezitters zijn of niet, en de partij van de macht,
wie het alleen om geld en macht te doen is en die meent
dat het huidige woekerbestaan der bezitters moet voortduren,
hetzij zij tot de bezitters behooren of er eenmaal toe hopen
te behooren.
Ik beroep mij dus geheel, en vertrouw geheel op den innerlijken rechtvaardigheidszin der menschen. Ik weet dat zij die
in zich hebben, zooals een dennezaad den boom in zich heeft,
ik weet dat door de historie en door eigen zelf-inzicht.
De Marxisten beweeren afgezien te hebben van een beroep
op rechtvaardigheid. Zij houden de bezitters voor onverbeterlijk. Maar beroepen zij zich dan niet op de rechtvaardigheid der niet-bezitters ? Dan zullen ze slecht te pas komen.
En vergeten ze dat de geheele sociaal-democratie feitelijk een
schepping is van tot inzicht gekomen bezitters? Zien ze niet
hoe dwaas het is de menschen te verdeelen naar hun positie,
in plaats van naar hun gezindheid?
Maar zij rekenen, naar hun zeggen, op de blinde noodwendige strooming der economische toestanden, door Marx
op historisch-wetenschappelijke gronden geprofeteerd. Met die
strooming willen ze meewerken.
Dat zou voortreffelijk zijn als die profetiën niet reeds lang
beschaamd waren door de werkelijkheid. Dit wordt door
tegenstander en partijgenoot gelijkelijk erkend. De zoogenaamde ijzeren loonwet is gebleken niet van ijzer maar van
elastiek te zijn. En de normaal-arbeidsdag, dat harde brok
dat het kapitalisme niet zou willen slikken en waaraan het
stikken zou, wel het verzwelgt het zonder veel moeite of
bezwaar, het kapitalisme heeft een goede maag, en het stikt
er niet aan, maar wordt er nog maar vetter van.
De hoofdstelling der marxisten onderschrijf ik zonder voorbehoud. Niet alleen het geheele sociale leven, maar ook
onze eigen persoonlijke gezindheid is tot zekere hoogte afhankelijk van de wijze waarop wij onze levensbehoeften krijgen.
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En nu wil ik juist consequente actie volgens dat inzicht.
Begin met verandering te brengen in uw voortbrengingswijze,
en het overige volgt van zelf.
Gij zult zeggen dat dit voor een mensch alleen onmogelijk
is. Neen, het is wel niet gemakkelijk, maar onmogelijk is
het niet, zelfs niet voor een mensch alleen. Ik kan u daarvan
een roemrijk voorbeeld geven. Vijftig jaren, een halve eeuw
geleden, dus voor de geboorte der sociaal-democratie, was
er in Amerika een man, die uit kracht van zijn sterke,
gezonde natuur weerstand bood aan de ziekte zijner eeuw.
Ik bedoel David Henry Thoreau. Die man wist, eer Marx
het hem zeide, wat geld was, hij wist eer Morris het leerde,
dat er geen zuivere kunst, geen religie, geen architectuur,
geen schoone beschaving kon groeien in onze kapitalistische
samenleving, hij wist dat de mensch beter dingen te doen
heeft op aarde dan fortuin maken en macht verwerven, en
hij wist dat alle geestelijke ontwikkeling afhankelijk is van
de lichamelijke, en van de wijze waarop de mensch zijn
levensbehoeften voortbrengt. Sterk en consequent als hij was
ging hij in de bosschen wonen, bewerkte zijn eigen grond,
verdiende zijn brood eerlijk en schreef zijn wijsheid neer,
opdat wij, die nu van anderen ditzelfde geleerd hebben,
konden zien, als we goed lezen, dat hij 't ook al wist. Hij
veranderde zijn productie-wijze, en was voor een tijd lang
misschien de eenige rechtvaardig levende beschaafde man in
de wereld. i)
Nu mag men zeker niemand verwijten, dat hij dit zware
voorbeeld niet volgen kan. Maar als men dan maar weet
dat het uit zwakheid is, niet om de onmogelijkheid der zaak.
Maar dit is achteruitgang, terugkeer tot het primitieve
leven, tot barbaarschheid, zult gij zeggen.
Zeker was het dit. En dat moest zoo zijn omdat de man
alleen stond en hij niemand vond wijs en sterk genoeg, om
te doen als hij. En als men iets wil overdoen, beter overT) Zijn hoofdwerk is > Walden". Thoreau heeft gevangen gezeten omdat hij
weigerde belasting te betalen aan een staat die de slavernij gedoogde. »In zulk
een staat," zei hij, » is de gevangenis de plaats voor den rechtvaardige."
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doen, moet men dan niet van voren af aan beginnen ? Als
men een nieuw huis wil bouwen begint men dan met de
windvaan en de decoraties ? Men begint met den kelder niet
waar? en als men geen ander onderkomen heeft, dan moet
men wel in den kelder wonen tot het huis klaar isGeheel alléén productie-wijze te veranderen is zwaar werk
en dwingt tot ontbering. Maar met hulp van gelijkgezinden
wordt het licht en behoeft er geen primitieve ruwheid onze
valsche beschaving te vervangen. Nu zijn er millioenen sociaaldemocraten, met millioenen geld, zouden die dan niet en meer
en beter kunnen doen dan Thoreau ? Zij agiteeren en politiseeren en propagandeeren, maar hun voortbrengingswijze
veranderen, dat doen zij niet. Zij blijven gedwee werken in
dienst der bezitters, of als ze zelf wat bezitten blijven ze
kalmpjes voort-rentenieren.
Dit doen ze, omdat zij geen anderen weg zien. „Zij meenen
dat eer zij een politieke meerderheid hebben veroverd, er geen
kans voor hen is, het kapitaal en de productiemiddelen in
gemeenschappelijk bezit te krijgen.
Dit nu is een dwaling die ook nog van Mary, afstamt.
Voornamelijk lettend op de industrieele zijde van het sociale
ziekte-proces, op de groot-industrie, die door haar geweldige
woekering en enorme proporties ook 't meest in 't oog vallend
is, heeft Marx, hoewel het zeer goed wetend, niet genoeg
beteekenis gegeven aan het feit dat de grond de bron is
van allen rijkdom, dat wie den grond in zijn macht heeft ook
alle overige productie-middelen in zijn macht kan krijgen en
dat dus geen hervorming kan zijn afdoende, en primordiaal,
die niet begint met den bodem en den bodemcultuur.
Om een medisch beeld te gebruiken, de kapitalistische
groot-industrie met zijn fabrieks-slaven en zijn door en door
ongezonde productie van goedkoope en onnutte waar, met
zijn overproductie en werkeloosheid, is als een reusachtig
woekergezwel. Doch om dit te genezen baat het niet er in
rond te kerven of er stukjes af te knippen, men moet de voedende bloedvaten af binden. En de bron waaruit alle kapitalistische handel en industrie gevoed wordt is het privaat grond bezit.
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Het is de Amerikaan Henry George geweest die Marx
hierin heeft gecorrigeerd. Zijn gewichtigste stelling acht ik deze:
»The recognition of individual proprietor-ship of land is the
denial of the natural rights of other individuals" kortelijk en
in juister termen overgezet : privaat grondbezit is onrecht.
Wat „natural rights", „natuurlijke rechten" zijn dat weet
ik niet en dat kan niemand weten. Maar wat „onrecht" is
dat weet ik wel en dat kan ieder weten.
Door deze grondstelling wordt het geheel sociale vraagstuk
op zuiverder en deugdelijker basis gebracht. Dit is een fondament waarop men bouwen kan.
Door de invoering van het door Marx verwaarloosde
begrip Recht wordt de innerlijke factor erkend en aangenomen dat om ondoorgrondelijke maar door elk mensch
stellig erkenbare redenen het menschdom groeien wil in een
bepaalde richting. En ten tweede wordt aangegeven dat alle
bezit ten slotte neerkomt op grondbezit, dat grondbezit alleen
de macht geeft tot woekeren en uitzuigen, en dat derhalve
in een gezonde menschen-maatschappij, waar de eene mensch
niet leven mag of kan ten koste van den ander, de grond
moet zijn communaal, vrij, zooals zij was in voor-historische
tijden, zooals nu nog lucht en oceaan is.
Het verdient opmerking dat onder het bij uitstek verstandige en voortvarende volk der Angelsaksers het Marxisme
nooit ingang heeft gevonden, hoewel Marx in Engeland zelf
heeft gewoond en geschreven. Ik weet maar één Engelsch
Marxist van eenige beteekenis, namelijk Hyndham.
Wat de Engelschen van het Duitsch-socialistisch programma
overnamen was de vorming van vakvereenigingen en coöperaties. En in deze werkzaamheid, zonder twijfel de * meest
practische en nuttige van alle socialistische maatregelen, zijn
zij verder gevorderd dan eenig volk der wereld. Maar hoewel
Hyndham, Henry George in Engeland inleidde en er een
tijdlang werkelijk een marxistische federatie heeft bestaan die
alle socialisten wilde omvatten, scheidden zich spoedig zoowel
de mannen van de Trades-Union, zooals John Burns, Toin
Mann en Bax, als William Morris en zijn geestverwanten van
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de marxistische dogmatiek af. Daarnaast ontstond de groep
der Fabians, wier geschriften u allen in Hollandsche vertalingen bekend zijn.
En de meest sociaal-democratische partij »the Independent
Labor Party" wier beginsel is dat de staat eigenaar moet
worden van grond en kapitaal, is evenwel niet marxistisch
en schermt nooit met de leuzen . »klassenstrijd" »materialistische opvatting der geschiedenis'' en dergelijken.
Henry George daarentegen heeft in Engeland en Amerika
een ontzachlijken invloed gehad. En hoewel zijn praktische
maatregel, de »single tax" onhoudbaar is bevonden, werken
zijn ideeën over het grondbezit zonder ophouden voort.
Toen mij voor zes jaren door de geschriften der Fabians
en van Henry George dit nieuwe inzicht openging, voelde ik
dat ik een tweede schrede in de goede richting had gedaan,
de weifelingen hielden op, de begrippen namen vasten vorm
aan, en de mogelijkheid van daadwerkelijk handelen kwam
naderbij.
Evenwel was ik toen nog gevangen in een principieele
fout, die bij diepe analyse weder tot het marxistisch materialisme . terug te brengen is, maar waarvan Henry George, de
Fabians and land-nationalisators evenmin vrij waren.
Alleen één Engelschman, wijzer dan die allen, had mij er
van kunnen verlossen, als ik zijn werken toen gekend had.
Namelijk John Ruskin.
De fout die ik bedoel is het te veel verwachten van staat
en regeering. Henry George's single tax is een pure regeerings-maatregel, de land-nationalisatie is een staats-handeling,
het eenige practische middel wat de Fabian Robert Blatchford
schuchter voorslaat is het oprichten van staats-hoeven, Mills
wil door den staat geleide landbouw-kolonies, ikzelf heb,
zooals ge u wellicht herinnert, een systeem van staatslandbouw voorgesteld dat geleidelijk tot land-nationalisatie zou
voeren.
Nu kon de staat zeker best zulke dingen doen zonder
schade of gevaar. Hij zou er wel bij varen. Maar de staat
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doet vooreerst zulke dingen niet en zou ze, als hij 't probeerde,
verkeerd en onvolledig doen. Want wat wij den staat noemen,
de regeering eigenlijk gezegd, is een gevolg van het wezen en
werken der individuen, zoolang daarin geen verandering is gekomen kan ook het wezen en werken der regeering niet veranderen.
De marxisten drukken dit half juist uit door te zeggen dat
de staat de heerschende klasse vertegenwoordigt. Hun gevolgtrekking is dat als er een andere klasse heerscht er ook een
andere staat zal zijn. Dit nu willen ze te weeg brengen door
de niet-bezitters politieke macht te geven.
Hier komt de uiterlijkheids-dienst, weer aan den dag. Men
maakt geen staat door politieke maatregelen, men organiseert
geen klasse duurzaam door redevoeringen en propaganda,
maar de staat groeit uit de individuen, van binnen uit, en de
menschen organiseeren zich van zelf, als ze juist denken en
wèl handelen. Politiek socialisme doet mij denken aan een
man die 's winters bladeren aan een boom plakt in de hoop
dat het dan zomer worden zal.
De materialistisch denkende laat zich bedriegen door den
schijn der ruimte-afmetingen. Hij ziet volksbewegingen, fabrieken, stoombooten, spoorwegen van enorme dimensies. Zooveel
millioenen menschen, zooveel mijlen spoorweg, zulke reusachtige steden, dat alles, meent hij, moet ook met vervaarlijke
middelen worden aangetast. Hij noemt een idee, een paar
woorden, een tijdschrift-artikel daarbij »klein," en vergeet
dat ideeën geen ruimte hebben en juist daarom machtiger
zijn dan alles wat ruimte inneemt.
Maar een enkele kleine denkfout, een wijsgeerige vergissing,
kan maken dat de grootste menschen-organisatie niets tot
stand brengt en op niets uitloopt. Terwijl een enkele juiste
gedachte of goede daad, wanneer ze beantwoordt aan de
eeuwige en universeele neigingen en gedachten der menschheid, al wordt ze eventjes gezegd of gedaan door een vergeten mensch in een achterhoek, zich spreiden zal als een
loopend vuur. En al smeult de vonk nog zoo lang, de waarheid blijft doorgloeien en vindt eenmaal voedsel om in vlammen uit te slaan.
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Daarom, het is niet onze eerste plicht te politiseeren en
te organiseeren, maar het is onze eerste plicht juist te denken,
en persoonlijk voor ons zelf wèl te handelen. Dan volgt
organisatie van zelf.
Ik heb mijzelf een tijd lang wijs gemaakt dat elke persoonlijke poging tot een eerlijker wijze van bestaan niets
meer kon zijn dan zelfopoffering. Heel mooi als voorbeeld
van consequent offer aan beginselen, maar nutteloos en hopeloos. De zonde van het kapitalisme, het leven van woeker
en roof, was ons opgelegd van onze geboorte af en wij
moesten die dragen of verhongeren. Zonder rente kan niemand
van ons leven. Van handenarbeid te willen gaan leven was
zichzelf in slavernij geven aan de bezitters, en bovendien
voor een ongeoefende zoo goed als zelfmoord.
Verder meende ik dat elke onderneming op niet-kapitalistischen grondslag, zooals mijn rijkshoeven, onhoudbaar was
zonder de machtige hulp van den staat. Concurrentie, vooral
de internationale concurrentie, zou elk particulier ondernemen
in den grond boren.
Dus konden wij niet meer doen dan protesteeren en met
schaamte en nederigheid het juk onzer zonde dragen.
Maar ik heb beter leeren zien, en heb bevonden dat dit
was een dwaling, een sophisme, en een schild voor lafheid.
Iedereen kan iets doen om zijn middelen van bestaan eerlijker
te maken. Niemand behoeft geheel lijdelijk stil te zitten en zijn
woekerwinstjes op te strijken. Kan ook niemand zich geheel
bevrijden, ieder kan het voor een deel. En wie een overtuiging
heeft zal niet kunnen laten zich te bevrijden zoover mogelijk.
Ten eerste kan ieder die leeft van oneerlijk verkregen
goed, zooals wij allen, bezitters of dienaren van bezitters,
daarmee zoo zuinig mogelijk omgaan. Om dezelfde reden
waarom een kind dat opgevoed wordt in 't huis van een
dief niet mee zal willen doen aan feesten en smulpartijen,
noodra het begrijpt waar al dat lekkers vandaan komt. En
al - ons lekkers, al onze weelde wordt voortgebracht door
armen die er zelf gebrek om moeten lijden. Dit geldt zoowel
voor den rentenier, die niets doet als couponnen knippen, als
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voor ons anderen die zonder kapitaal te hebben ons loon,
tractement, salaris, honorarium of hoe het verder heet, ontvangen
van de kapitalisten. Al dat is oneerlijk gewonnen goed, al
hebben wij er min of meer hard voor gewerkt. Dit verplicht
ons allen, in de eerste plaats tot een zoo sober mogelijk leven.
Dit zal ons zelf niet schaden, lichamelijk noch geestelijk.
En ook anderen niet. Natuurlijk hoort men nog altijd hier
en daar de onzin dat het weelderig leven der rijken den
armen ten goede zou komen. Ja, het zijn soms de ongelukkige, domme armen zelf, die zich beklagen dat ge door eenvoudiger leven en eigen werk hun het brood uit den mond
neemt. Vraag hen, als ze zoo spreken, waar gij dat brood
van daan moet halen, of hoe gij aan het geld moet komen
dat zij van u willen verdienen, als het niet is door het andere
armen te ontnemen. Het feit is, en men moet het hun vergeven, dat ze voor zoo'n argument nog ongevoeliger zijn dan
de kapitalisten. Als zij maar hun kruimels krijgen van de
tafel der rijken, wat bekommèrt het hun of het kruimels zijn
van gestolen pasteien.
En in de tweede plaats kan ieder die eenig kapitaal bezit
in papier, dat omzetten in productiemiddelen, in grond en
woning én gereedschap. Papieren kapitaal geeft eten aan den
niets-doener, maar grond en werktuigen geven alleen eten
aan wie er voor werkt. Alle papieren kapitaal vertegenwoordigt een zekere uitgestrektheid grondbezit. En ik zou willen
dat ieder bezitter, die nu couponnen knipt, zich geplaatst zag
voor een stuk land met de woorden : ziedaar je bezit, zie nu
dat je er zonder hulp van leeft. Dan zou hij begrijpen wat
eigendom is, en hoe hij te voren leefde van anderer werk.
Op deze wijze kan ieder zijn oneerlijke middelen van betaan reduceeren tot een zeker minimum, juist zoover gaande
als zijn soberheid en zijn persoonlijke werkkracht gedoogt.
Maar eindelijk kan men zich verbinden met personen van
gelijke gezindheid, men kan gezamenlijk grond aankoopen, en
die gezamenlijk bewerken, en elkander bijstaan naar de mate
van elks aanleg en vermogen. Dan is het mogelijk een toestand
te scheppen, zonder al te groote soberheid, waarin ieder eerlijk
-
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leeft en werkt, en zich bijna geheel ontdoet van rente, interest,
pacht en al het huidige woeker-systeem. En heeft men hierin
genoeg hulp, en gaat men met voorzorg en beleid te werk,
en maakt men den overgang niet te snel, maar geleidelijk, en
leert men toekomen met het zelf-voortgebrachte, dan behoeft
men geen staatshulp, en heeft noch binnenlandsche, noch
buitenlandsche concurrentie te vreezen.
Tot deze overtuiging was ik gekomen, nu ongeveer anderhalf jaar geleden. Een verblijf in Noorwegen had mij de
praktische mogelijkheid en ook de groote wenschelijkheid van
zulk een leven geleerd. En dat nog wel op een zooveel
armer bodem, in een zooveel ruwer _ klimaat. Van toen af
wist ik den weg, en wat ons vroeg of laat te doen stond.
En het was voor mij hoogst treffend hoe daarna, als door
beschikking, het toeval mij onder de weinige boeken, die mij
in dien korten tijd in handen kwamen, juist die bezorgde
waarin ik mijn eigen gedachten zag uitgedrukt, krachtiger en
nauwkeuriger dan ik het zelf had kunnen doen.
Eerst, na mijn Noorsche reis, en mijn gevestigd plan, las
ik Thoreau, mij tot dien tijd onbekend. En ik zag hoe deze
man, meestal een menschenhater genoemd, wijzer was dan
zijn tijdgenooten. En ik voelde zijn voorbeeld beschamend,
doordat hij heel alleen had durven doen, wat ik nutteloos en
onmogelijk had genoemd.
Onder den prikkel dier lectuur begon ik te handelen en ik
begreep dat de weg moest zijn deze : gemeenschappelijk
grondbezit, met niet communistische maar coöperatieve werken verbruiksverdeeling. Ieder hebbe eigen huis en hof, ieder
werke naar eigen aanleg, ieder zij geheel vrij in zijn doen en
en laten, in de beschikking over zijn middelen, in het vragen
van loon, in de keuze van werk. Maar de grond komt niemand
meer toe dan een ander, maar blijft het gemeenschappelijk
eigendom van degenen die er op wonen en die direct of
indirect meehelpen aan haar cultuur.
Toen dit in hoofdzaak voor mij beslist, en de uitvoering
reeds begonnen was kwamen in mijn handen de werken van
Dr. Oppenheimer, zooeven reeds genoemd.
,
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In het eerste »die Siediungsgenossenschaft" wordt een
systeem van coöperatieve landbouw voorgesteld dat in gewichtige punten overeenkomt met den door mij aanbevolen
staatslandbouw. Een vestiging of nederzetting waar zoowel
landbouw als klein-industrie vertegenwoordigd is, waar is
genootschappelijk grondbezit met tijdelijken afstand van stukken
grond aan de genooten, met een hoofdbestuur, met coöperatieve distributie en productie. De door mij voor den staatslandbouw aangegeven weg, de geleidelijke uitbreiding, het
toekomen van eigen productie, het opnemen van locale
industrie, ik vond dit alles hier veel uitvoeriger en deugdelijk
logisch betoogd terug. Maar niet afhankelijk van staatshulp,
neen, als vrije onderneming van arbeiders onderling, die zich
aldus de bron aller rijkdom, den grond, kunnen heroveren.
En met groote scherpzinnigheid en belezenheid bewijst Oppenheimer dat deze weg de eenig mogelijke uitweg is en de
onvermijdelijke toekomst der coöperatieve beweging.
In zijn tweede werk » Grossgrundbezitz und Sociale Frage"
wordt aangetoond hoe het privaat gronbezit in de maatschappij
is geslopen, niet als economische noodwendigheid zooals
Marx beweerde, maar als overblijfsel van oud geweld-recht.
Een uiteenzetting die veel beter strookt met historisch,
psychologisch en wijsgeerig inzicht dan die van Marx, en er
in scherpte en betoogkracht niet voor onderdoet. Verder
toont Oppenheimer aan hoe het slecht functionneeren van
het sociale lichaam, zijn ziekelijke verschijnselen uitsluitend
te wijten zijn aan dat abnormale element, dit overblijfsel van
oud onrecht. Hoe dit zich heeft uitgebreid en opgehoopt,
en hoe het nooit verdwijnen zal, eer de kiem er van, het
privaat grondbezit, wordt aangetast. Maar ook, hoe dit noodwendig gebeuren moet, op de in zijn vorig werk beschreven
weg der Siedlungsgenossenschaft. Zijne verwachting is dus
hoopvol, en hij beschouwt de ziekte der maatschappij als een
groei-ziekte die zij doorstaan zal, en die hare crisis nadert.
In deze beide werken vond ik allen theoretischen steun
die mijn overtuiging behoefde. Ik zeg niet dat zij mij in
alle opzichten bevredigden, maar ik kan er ieder naar ver17
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wijzen die zou willen beweren dat meer belezenheid of
economische kennis mij van gedachten zou doen veranderen.
In belezenheid en economische kennis doet Oppenheimer
voor de besten van zijn vak niet onder.
Het mooie van zijn boeken vind ik dat hij op theoretische,
droog verstandelijken weg bijna precies daar komt waar de
menschen van groot gemoed, diep inzicht of zuiver gevoel
zooals Thoreau, William Morris en John Ruskin reeds langs
onmiddellijker paden kwamen.
En nu zal het moeilijk zijn mij te gelooven als ik beweer
dat het boek dat mij van alle boeken in de wereld over deze
zaak het naast moest zijn en het liefst, mij het allerlaatst in
handen is gekomen. Mijn voornemen uiteenzettend aan een
mijner medewerkers zeide deze : » Maar dat is het plan uit
Fors Clavigera". Toen eerst heb ik Fors Clavigera gelezen,
en daarin zooveel goeds en moois gevonden dat ik de menschen geen grooter dienst meen te kunnen doen dan door
hen te raden : »leest Fors Clavigera, en als je het duister en
onsamenhangend vindt, leest het dan nog eens."
Marx en Oppenheimer dat zijn zeker zeer buitengewoon
schrandere, geleerde, sterk-denkende, semietiesch-scherpe koppen. Maar Ruskin is nog iets anders, Ruskin is een van 's werelds
wijzen. Hij verliest niet uit het oog het eeuwige wezen der
dingen, hij schouwt diep in den ondoorgrondelijken afgrond van
zijn zelf, hij overziet zijn eigen wezen van heldere hoogten,
hij vergeet nooit dat het de schoonheid en de wijding in de
dingen is tot welker kennis en ontwaring wij op aarde leven.
Zijn fouten en vergissingen, talrijk genoeg, zijn zooals alleen
een groot man ze heeft en begaat. In zijn erkenning er van
steunt hij ons. In weinig dingen vond ik zooveel troost als
in het lezen van zijn vertrouwen en zijn standvastigheid onder
diepgaand leed, eigen dwalingen en moeite door anderen
veroorzaakt.
Nu is men geneigd mij allerlei vragen te doen, waarop
geen antwoord past, omdat ze voortkomen uit verkeerd begrip mijner motieven. Vooral wil men bizonderheden weten
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omtrent regeling, voortgang en waarschijnlijk succes van wat
men mijn »onderneming" gelieft te noemen.
Verplaats u in den toestand van iemand die bemerkt dat
hij de jas van een ander aanheeft en die na lang zoeken
vond aan wien die jas behoort en hoe hij hem van dien
ontvreemd heeft. Het is natuurlijk, niet waar ? dat ge dan het
plan maakt die jas uit te trekken en aan den eigenaar terug
te geven. En stel u dan voor dat iemand u ernstig vraagt
naar de regeling, voortgang en mogelijk succes van uw onderneming. Wat moet gij antwoorden?
Ik weet van geen »onderneming". Als ik eet omdat ik
honger heb noem ik dat dan een »onderneming" en denk ik
aan »mogelijk succes" ? Ik doe wat ik niet laten kan, en op
de kortste en best mogelijke wijze, naar mate de omstandigheden het gedoogen.
Wat ik wil, weet ik precies. Ik wil zelf werken voor mijn
levensonderhoud en niet leven van den gunst der bezitters.
Ik wil papieren kapitaal, dat mij van woeker doet leven, als
ik het in handen krijg, omzetten in productie-materiaal, dat
mij zal dwingen van werk te leven. Ik wil elk die mij helpt
doen deelen in de opbrengst van ons werk. En ik wil eindelijk den grond gemeenschappelijk bezitten met allen die er
op wonen en werken.
Ziehier mijn duidelijk, scherp bepaalbaar doel. In hoever
ik dit bereiken zal, wat bekommert mij dat ? Ik kan immers
morgen sterven, en zal niettemin even hard mijn best doen.
Maar dat wil wederom niet zeggen dat ik niet overdenk de
wegen die ik heb te gaan en de mogelijkheden die zich
kunnen voordoen. Ik voorzie dat het noodig zal zijn een genootschap te vormen, met een behoorlijk bestuur en reglement, ten einde wettig recht te hebben op gemeenschappelijk
grondbezit. En ik begrijp dat ik daarbij te rade zal moeten
gaan met de meer dan tweehonderd voorbeelden van soortgelijke genootschappen, die reeds bestaan hebben, verongelukt
zijn of nog bestaan. Maar ik begrijp ook dat ik glad verkeerd zou doen door een gedetailleerd schema vooraf op te
stellen en mij daaraan door dik en dun te willen houden.
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Alleen de hoofdzaken houd ik in het oog en stuur daar
zoo recht mogelijk op af. Het overige moet de tijd leeren.
In hoeverre ik hiermede »hervormend" werken zal, weet
ik niet, en het bekommert mij niet. Ik wenschte dat alle
hervormers begonnen met zich zelf te hervormen.
Vraagt men mij hoe, naar mijne meening, de sociale beweging zich waarschijnlijk wenden zal, dan antwoord ik dat,
zoover ik er over oordeelen kan, Oppenheimers inzichten mij
het redelijkst en geloofwaardigst voorkomen en dat zij de
meest betrouwbare richtlijn geven voor actie op groote schaal.
Maar zulk een actie is mijn zaak niet, en ik wensch mij niet
aan Oppenheimers schema te houden, want hij wil leenen
tegen rente, verhuren, verpachten, verhypothekeeren en zoo
voort. Terwijl ik, naar Ruskin's voorbeeld, alle leenen tegen
rente, en ook alle uitkeering van winst in den vorm van
dividend, voor zoover het in mijn macht is, zal tegengaan.
Het grappigst vind ik dat de Marxisten mij verwijten, dat
ik reactionnair handel, want ik doe niet volgens hun theorie,
volgens hun boekje. Dit doet mij denken aan een dokter;
die het zijn patient kwalijk neemt dat hij herstelt, want volgens de wetenschap, volgens het boekje, had hij behooren
dood te gaan.
Ik doe, zooals ik voel te moeten doen, en als ik zuiver
voel en wèl handel, dan zullen ook andere menschen doen
als ik, al schreef het marxistisch leger een bibliotheek vol
om te bewijzen, dat ze anders moeten doen. Want het voelen
en handelen der menschen, dat zijn de feiten, waaraan alle
theorie ondergeschikt is.
Nu heb ik hier gesproken, en u dit alles omtrent mijnelven
vertelt, niet om propaganda te maken of u tot soortgelijke
gevoelens en daden te bewegen. Dit was mijn motief niet.
Ik deed het omdat gij mij gevraagd hebt te spreken, en ik
natuurlijk spreken wou over wat ik op dit oogenblik het belangrijkst vind. Ik heb geen behoefte het anderen op te
dringen, maar ook geen neiging het te verbergen. Is het u
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in eenig opzicht tot steun of verheldering dan zal mij dat
verheugen.
Maar het zou mij niet verwonderen als het sommigen uwer
tot schrik en benauwing werd. Want gij ziet mij in staat tot
handelen, maar hoe zal het zijn met de meesten uwer, aan
handen en voeten gebonden, al zien zij weg en middelen
even duidelijk als ik.
Het komt dan op drie dingen aan. Op de kennis van
eigen kracht, op moed om die kracht te laten gelden waar
het pas geeft ondanks alle schijnbare bezwaren, eindelijk op
geduld waar men zich weet gedoemd tot onwerkzaamheid.
Maar dan toch moet ik u herinneren aan de groote kracht
en de groote verantwoordelijkheid uwer positie als leeraren
en opvoeders. Ik heb u laten zien hoe ik geweifeld en geworsteld heb in den chaos van tegenstrijdige leeringen en
meeningen onzer dagen. En hoe ik eerst nu, waarschijnlijk
over de helft mijner jaren tot inzicht en vastheid gekomen
ben. Ik wil niemand iets verwijten, maar hoe vaak heb ik
het beklaagd dat ik geen leeraar vond, ik zeg niet eens die
mij den weg wees, maar alleen die mij in staat stelde te
zoeken en te vinden den weg tot beter kennis en gevoel.
Toen Ruskin »Fors Clavigera' schreef was ik tien jaar, en ik
moest bijna veertig worden eer het boek mij in handen kwam.
Daarom, uit kracht eener bittere ervaring zeg ik u, weet
wel uw verantwoordelijkheid. Drijf uw kinderen niet met
dweepzucht of bekrompenheid in dezen of genen afgepaalden
weg. Maar geef hun ruimte, zoek voor hun geest alle voedsel
dat zij van nature behoeven en waarbij zij gedijen en waarin
zij vreugde vinden. Gij behoedt op 't oogenblik de toekomst
onzer maatschappij, in uw handen ligt de verheffing en de
bevrijding van duizenden. Draagt zorg dat de zaden, die
onder uw hoede ontkiemen, niet misvormen en verkreupelen
maar ruimte en voedsel vinden om te komen tot vollen
hoogen wasdom.

IET BRANDENDE BRAAMBOSCH
DOOR

ALBERT VERWEY.

In het brandende braambosch van mijn hart is een stil beeld
getreden;
Sneeuwblank, en hield onder haar voeten de vlammen
vertreden
Die kronkelend haar omstegen met hun roode loovers.
Zij brandde niet : er was niets stillers en doovers
Dan de kool van haar witte lichaam in dat vurig riet.
Zij zei, en haar stem klonk als die van den vogel uit het
hooge riet
Die zijn eigen naam fluit : Ik ben Zij
Die al de bewegingen van uw hart begelei
En bemin, Maar woon zelf stil er binnen in.

Ik zei : ik kan de vlammen van mijn hart niet mindren.
Sneeuw-beeld, ik vrees uw dooi.
Vogel in die vuurkooi,
Uw veeren schroeien eer ik 't kan verhindren.
Ik ben een mensch : ik heb in mij het wanken
Van donkre diepten waaruit gloeden slaan.
Zooveel er sterren door mijn hemel gaan
Wensch ik met stralen uit mijn hart te omranken.

HET BRANDENDEBRAAMBOSCH.
Verbleeken zie 'k en warren in mijn net
Wie eenmaal die gewijde gloeden aêmen.
Waar ik mijn naam doorschreef met duizend namen,
Zoo hoog, hebt gij daar ooit uw voet gezet ? --

Ik min het stijgen niet, zei zij, maar 't wonen.
Mijn naam schreef ik met uwen naam alleen.
Maar al uw sterren-namen zullen kronen
Mij, en anders niet een.
Als de afgrond van uw wezen wankt en 't dreunen
Erdoortijgt, hoor ik, en op 't dol gerol
Vrees 'k of 't heelal verschuift, ook 't mijne, en kreunen
Krimpt me angst- en onheil-vol.
Maar als uw vlammen-bogen spuitend stoomen
En statig rijzen langs mijn leden heen,
Sta 'k stil en recht wel wetend dat hun stroomen
Den loop volgt van mijn leên.
Ik ben hun ziel niet, maar ik ben hun schijneen
Al 't donkre en wat er vormloos in u woedt
Kan holen oopnen waarin ik verdwijnen
Als gij zal, maar wat rijst ontroert mijn voet.
Wat rijst en vorm wenscht en, den God ontvloden
Die 't duistre en 't dringen van den most begeert,
D' Apollo zoekt wiens lier
als uit de dooden
wekt en den reidans leert,
Orfeus Eurydice
Dat vindt me en looft me en leidt zich naar mijn lijnen,
Omhoog, omneer, en als een stralenkleed
Draag 'k wat verteerend scheen, uw lusten en uw pijnen,
Den afglans van uw afgrond waar ik over treed.
Klaag niet om mij : uw gloed werd tot den mijnen:
Gijzelf zoudt sterven als ik 't ánders leed.
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HET BRANDENDE BRAAMBOSCH.

In het brandend braambosch van mijn hart stond stil zij die
zoo zeide.
Een lachen blonk, een schijn die vlammen door.
Zij en mijn hart brandden in éenen gloor
En wat verdeeld scheen was vereend in beide.
Toen schreide ik zacht : toen zei 'k : o welgekomen
Is Zij die de aardsche kwaal tot deugd doet zijn.
Wat donker botste en zich ontscheurde in pijn
Wordt door dien zoeten mond als vreugd vernomen.
Wat onhervindbaar zich verdeelend scheen,
Met duizend lichamen zich parend,
Wegstroomend in 't nieuw Zijn ontharend
Heelal, keert weer en werd in Haar tot Eén.
Komt, stralen al dan die gestegen zonken,
En stijgt weer tot een kroon om 't eenge hoofd —
Ik heb in duizend namen, sterren, vonken,
Liefde 1 altijd weer alleen Uw Naam geloofd.

LEVEN EN WERKEN VAN JONKER
JAN VAN DER NOOT
DOOR

AUG. VERMEYLEN.

V. DE OLYMPIADE.
Het »Cort Begrijp der XII Boecken Olympiados" is een
hoogte in de kunst van Jan Van der Noot. Het werd volbracht in een tijdperk van frissche rijpheid, die hem toeliet
zich eindelijk aan een groot gedicht aan te spannen, er jaren
aan voort te werken met het geduld der zichzelf kennende
kracht maar ook de vrije beweging van een nog jongen geest.
Ongelukkiglijk ligt het kunnen, in dat fragment dat altijd
maar een »vort begrijp" moest blijven, zeker weer eens beneden het willen.
Het epos was een ideaal der Renaissance. Het stemde eenigszins overeen met haren zin voor het breed decoratieve. Vooral
het voorbeeld van Virgilius, die als de immer na te volgen
zaligmaker der dichtkunst gold, spoorde in die richting aan,
en men wist dat Ronsard, naar wien men nu de oogen gericht hield, sinds jaren aan eene Franciade werkte. Van der
Noot moest ook wel het voortbrengen . van een heldendicht
als den hoogsten plicht van zijn literaire werkzaamheid aanzien. Doch was het gevoel, waarmeê hij de zielebewegingen
en het handelen der menschheid waarnam, niet rechtstreeksch
en omvattend genoeg, om uit haar daden de warmte van 't
sterke leven te doen slaan. Voor het epos was hij evenmin
gemaakt als de meeste dichters der Renaissance. Ook is de

26o

LEVEN EN WERKEN VAN

Olympiade eigenlijk niets meer dan een zedelijke allegorie:
alleen in den titel en het raam van 't verhaal komt ons nog
iets aan een heldendicht herinneren.
Reeds in I 57 1 werkte Van der Noot aan zijn Olympiade:
wij zagen dat de plaat, door Coornhert gestoken, en voorstellende het gesprek van Van der Noot met Theude, het jaartal
I 57 1 draagt, en bijzonder voor de Olympiade gemaakt werd.
Misschien zijn de meeste platen van Coornhert tot verluchting
van het boek omtrent dien tijd vervaardigd, wanneer Coornhert en Van der Noot elkaar in het Kleefsche ontmoetten,
en misschien was toen al een goed deel van 't werk geschreven. Maar het »Cort Begrijp der XII Boecken Olympiados"
moest eerst in 15 79 verschijnen, bij den terugkeer van Van
der Noot in zijn vaderland.
Dat »Cort Begrijp" echter, zooals het ons in 1579 gegeven
wordt, en zooals men het tot nu toe kende, is slechts een
brokstuk van 't oorspronkelijke. De oorspronkelijke tekst verscheen wel is waar nooit in het Vlaamsch, doch een duitsche
vertaling van 't geheele gedicht in zijn zuiveren staat werd
eenige jaren voor het »Cort Begrijp" uitgegeven. Daar die
duitsche vertaling altijd onvermeld bleef, moeten wij die wat
nauwkeuriger beschouwen. Zij verscheen onder den titel van
Das Buclh Extasis, en is ongeveer tweemaal zoo lang als de
vlaamsche lezing.
Zeker is het, dat Van der Noot Das Buch Extasis even
als het Cort Begrip maar als het plan van een grooter werk
aanzag, dat in twaalf boeken zou uitkomen, eene traditioneele
verdeeling van het epos : » ... propos dignes d'eternelle memoire", luidt het in de uitgave van 15 79, » lesquelles on verra
lors que son Olympiade, contenant douze Liuvres, sera mis
par 1'imprimerie en lumière : qui se fera bientost, moiennant
la grace de Dieu". Een algemeen plan van het werk was
waarschijnlijk sinds lang ontworpen, want platen verwijzen
naar datgene der twaalf boeken waarop zij betrekking hebben.
In de laatste Poeticsche Werken, die van 15 94 (in 't ged. :
A Polymnia) wordt nog van het »cincquiesme livre de ses
Olympiades" gewaagd, waarin, »ayant passé les troupes As-
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siriënnes, Caldées, Greques en Latines, il trouvoit entre les
Tuscans et Provensals la belle Senora Laura avec son Petrarcha, le Cardinal Pierre Bembo, Louys Arioste, Lelio Capelupi,
De gli Angioli, avec sa gracieuse Dame Lucia, Arnaud Daniel,
le Compte de Provence Remond Berenguir avec sa Compaigne
Beatris de Savoye, Guilhelm Adhermar, qui mourut d' amour
pour 1' honneste Contesse de Die, en d' autres chantants leurs
beaus vers". En op eene andere plaats : »De los quales halleremos mas en el quinto de las Olympiados" (na de ode
aan Carillo). Die groote Olympiade was overigens niet de
eenige droom dien Van der Noot nooit verwezenlijken kon.
Das Buch Extasis werd uitgegeven te Keulen (zonder
jaartal), met eene pracht waarin wij de kunstliefhebberij van
Jonker Jan herkennen, en die onder duitsche boeken van de
tweede helft der 16de eeuw nogal zeldzaam is. Het is mooi
gedrukt, met rijkversierde hoofdletters op elke bladzijde, en
is opgeluisterd door zeventien groote koperplaten en een
heerlijk portret van den jongen patriciër, met weelde uitgedost, de zeer fijne rechterhand rustend op de heup, een
lauwerkrans om het hoofd, en om den hals, als een gouden
vlies, een juweelen lierspeler, teeken van de goddelijke macht
des dichters. Het boek wordt ingeleid door eene »Apodixe,
das ist ein clare beweisunge und auszlegung auff das erste
und letste bild von des gegenwerdigen Buchs, oder Dialogismus, das ist zusammensprechung von drey Personen, zu
wissen : Jacob, ein Maler, unnd ein Doctor. Durch D. Hermannum Grenerum" : de geleerde doctor, nogal pedant koutend
met zijn twee vrienden, legt hun de beteekenis van al de
allegorieën der titelplaat uit, en dit verschaft hem de gelegenheid om over het wezen der dichtkunst te spreken, onder
voortdurend zwelgen in klassicisme, en zich over onzen dichter
in uitbundige loftuitingen uit te laten. Die voorrede kan
niet vroeger dan einde 15 72 geschreven zijn, vermits we
daar lezen : » Ronsardt hatt jetzunder schon so langk sein
Fransiade under henden gehatt, unnd noch haben wir nit
mehr denn die vier erste bücher gesehen..." Die vier eerste
boeken verschenen in September z 572. Van der Noot's
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portret draagt het jaartal 15 73 . Zeer waarschijnlijk is Das
Buck Extasis eerst in 15 76 uitgekomen, daar het exemplaar
berustend in de Koninklijke Universiteits-Bibliotheek van
Upsala een opdracht bevat aan Theodorus Cocus, »Canonico
S. Apostolorum amico suo integerrimo", met den datum van
zo April 15 76. Die opdracht is geen losse, later bijgevoegde
bladzijde, en het staat vast dat wij zeker niet met twee verscheidene uitgaven te doen hebben. De drukker der voorrede is Felix Röschlin, »in der Schmirstrasse" : hij woonde
daar reeds in het jaar i 5 7 3 ; en Heinrich von Ach, die het
gedicht drukte, wordt te Keulen in I 575-77 vermeld.
Uit de opdracht aan een kanunnik merken wij nog eens
hoe de politiek-godsdienstige opvattingen van Jan Van der
Noot veranderd waren. In 't gedicht van een M. Pauwels
de Schone, aan 't slot der Extasis opgenomen, wordt beweerd
dat dit boek verjaagt
Haet, Smaet, en Nyt, Valsheyt en Muyterye, ...
Afgoden dienst, Duuaesheyt en Ketterye ...
Ook treft het ons niet te zeer dat het eerste distichon van
't gedicht -van Goossenius, door Grenerus aangehaald : Nuper
ut applicui, saevurn fugiendo tyrannum, enz. weggelaten is.
Dr. Grenerus drukt er op aan, dat Van der Noot te Ant
werpen »in tugend und Gottes forcht" leefde, »wie er von
seinen Edelen und frommen Eltern in der forcht Gottes von
seiner jugendt aufferzogen ist." Heeft hij vijanden gehad,
dan is 't alleen omdat de deugd gewoonlijk door de menigte
veracht wordt. Daar hij zag dat de ondeugd eiken dag toenam en mettertijd de bovenhand kreeg, » und mercket wol
das straff darnach folgen würde" heeft hij middelen gezocht
om zich van al die boosheid los te maken. Maar God heeft
hem eerst willen beproeven als het goud in 't vuur, door
ontrouwe vrienden, valsche Christenen, en de »giftige, falsche
und ungetrewe Creature," die in de Olimpiade onder den
naam van Kosmica wordt voorgesteld. Maar dat alles heeft
hij met deugd en wijsheid verdragen, zich voegend naar den
wil van God. Onbetwijfelbaar is 't echter, dat hij zich tevens
zeer tam naar den wil van den tijd voegde, zooals de slak
-
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die hij teekenen liet op de allegorische pyramide van den
omslag : »Wenn es schon wetter ist, steckt sie jre hörner
ausz, Wenn es aber sturm und ungewitter ist, so zeugt sie
sich in das heuszlin, darinnen sie sich erhelt, bisz so lang
die zeit besser ist." By »sturm und ungewitter" vergeet Van
der Noot gaarne dat hij eens calvinist was. Van de echte
redens zijner vlucht uit Antwerpen is hier geen sprake : om
taalkennis op te doen, heet het, en daardoor zijn eigen taal
te versieren, heeft hij de bijzonderste landen van Europa
doorloopen. Maar, al scheen hij voor zijn genoegen en eigen
ontwikkeling te reizen, zijn geldelijke toestand moest nogal
bedenkelijk zijn, daar wij hem zonder omschrijvingen de
ondersteuning der machtigen en rijken zien najagen. Men
heeft hem het zijne genomen, bekent hij, en hulp heeft hij
zeer noodig : »Es solten billich alle fromme Printzen und
Herren beystandt thun, damit das solchs werck erscheine,
welches der gantzen Christenheit nutz unnd furderlich sein
solte." Maar de wereld is zoo bedorven, en leest veel liever
Uilenspiegel. »Nit desto weniger, ich habe. jme [V. d. N.]
gerathen, das Er etliche gute redliche Herren und Edelleuth
in Teutschland solt heimsuchen, vnnd denen etlich seiner
werck zeigen und dieselben damit verehren. Ich zweiffel nit
Er wirdt noch liebhaber finden die jm behulfflich vnnd beystandt werden thun, dann ich hab Teutschlandt wol durchsuchet, und hab dort viel belebter, redlicher, vnd gelehrter
liebhaber der tugent vnd der warheit funden, vnd ich kenne
vnsern Poëten solchen, das Er die wolthaten mit seinem
schreiben so wol vergelten soli, das man jm kein undanckbarkeit wirdt kinnen nachreden." Zou zijne voorzichtigheid
op gebied van godsdienstige meeningen ten deele aan zijn
onzekeren toestand te wijten Zijn?
Eer wij tot een nader onderzoek van Extasis en Cort Begrijp overgaan, moet nog bemerkt worden, net welke opsnijderij Van der Noot op zijn taalkennis pocht, terwijl toch
zijn duitsche, evenmin als zijn engelsche vertalingen, door
hemzelf vervaardigd zijn : »Er liset vnd verstehet", zegt Dr.
Grenerus, »Er schreibt vnd spricht so wol alle die beste
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sprachen die in Europa gebraucht werden, das man solt
sagen, das ein jeder sein naturliche sprach ware ... •." Doch
zijn »Extasis" heeft hij, zooals hij het zelf in 't nawoord
bestatigt, »durch guette zuneigung und liebe so ich gegen
Deutsche Nation trage, In hochteutsch transferieren lassen,
Vnangesehen das ich woll besorgte, die hardigkeit der sprachen,
solte die süssigkeit des stili, mit sampt dem geist vnd rechten
verstandt des gantzen wercks, sher verduncklen vnd verfrembden."

Een groot kunstwerk, waarvan een sterk innerlijk gevoel
alle onderdeelen bepaalt en tot ééne symphonie stemt, is de
Olympiade zeker niet. De samenstelling van het geheel is
levenloos, zonder begrip van poëtischen bouw. De gang
van 't verhaal, de opeenvolging der allegorieën, is verward,
onduidelijk, beantwoordt geenszins aan eene dichterlijke noodzakelijkheid, zelfs niet altijd aan de verstandelijke logica.
Maar : voor de eerste maal is een werk van eenigen omvang
in de bijzondere beweging der jamben gevoeld. Men weet
dat ik niet het mechánische der jambenmaat bedoel (daarvan
is hier zelfs minder te vinden dan in sommige vroegere gedichten van Jan Van der Noot) maar wel hun geest van
frissche vrijheid. De tucht, die er noodig was na de vormloosheid der Rederijkers, is hier harmonie. Hel en hoog van
toon, zeker en levendig, statig en lief tevens, zoo gaat het
gedicht. Hier klinkt de overmoed, de sierlijke fierheid van den
jongen vasten stap der jambe, door een rijken plantengroei van
jeugdig gevoelde beelden, en fraaie gebouwen van allegorieën,
die Van der Noot lief te hebben schijnt meer om het beeld
dan om de allegorie zelf.
Men kent het »Cort Begrijp der XII Boecken Olympiados"
uit de uitgave van Albert Verwey. Het onderwerp is de reis
van den dichter, door alle verzoekingen der wereld heen,
naar de Deugd en de Poëzie, en van daar tot het Eeuwige
Leven. De reinste openbaring dier idealen is zijne beminde
Olympia, nu eens als de werkelijkheid zijner liefde opgevat,
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dan weer zinnebeeldig als het voorgevoel van 't onvergankelijke.
In een droom heeft hem Mercurius eens de »Idee" ge.
toond van de maagd die hem tot de zuiverste zaligheid
moest doen stijgen, en in gezelschap van allegorische nimfen
wil Van der Noot nu Olympia gaan opzoeken. Maar eerst
zal hij de bekoringen weerstaan van Hedoné (»Wellust des
Vleesch"), van Plutus, wiens dochters Chrysea (»Goudt") en
Argyrea (»Silver") hem toch volgen, en eindelijk van Euclia
(»Weereldts eere"), die op een zeer hoogen berg woont:
doch menigeen, die er met veel last op klom, wordt »daer
haest wt geschupt."
Daar de wereldsche schijn geen vat op hem had, mag de
dichter nu zijne geliefde zien, en voor eeuwig schildert Cupido
haar beeld in 't diepste van zijn hart:
En voirdts en heeft dit beeld niet afgelaten
Te dolen hier en daer, deur al de straten
Myns lichaems teer, deur aderkens en pesen
Tot dat hem heeft meester gemaeckt deur desen
Over myn ieugdt, gants tseghen mynen wille.
Terloops zij bemerkt, dat we dat beeld, dat » deur aderkens en pesen" doolt, bij Pléiade-dichters dikwijls aantreffen.
Door Olympia wordt hij in een heerlijken tuin geleid, waar
in praal en luister de »triomf" van Cupido voorbijgaat : de
jonge God, gezeten op een wagen, omringd van trofeeën en
gevolgd door heel een stoet. En daar verschijnt Venus zelf,
die aan den dichter de liefde van Olympia belooft ; maar
eerst zal hij nog veel om haar moeten lijden.
Waarom Van der Noot nu oorlof van Olympia neemt
op de wijze dier zestiendeeuwsche afscheidsliederen, waarvan
elke regel met »Adieu" aanvangt
om ze dan weer onmiddellijk terug te vinden, kunnen we lastig gissen. Het
verwarde dier voorstellingen wordt nog verergerd ' door lyrische stukken : de vreugde van den dichter toen hij voor de
eerste maal zijn liefste zag
Med een huike op heur hoofd, gelijc een borgers vrouwe,
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zijn aandoeningen wanneer hij haar voor de eerste maal aansprak (wat weer aan menige plaats uit dichters der Pléiade
herinnert), en de beschrijving van hare schoonheid, met dat
zuivere voorhoofd
Gelijck de Zee, als sy is sonder baren.
Verder zelfs worden sonnetten eenvoudig ingelascht, midden in 't verhaal, waaronder een herziene lezing van het
mooie. » Ick sach mijn Nimfe int suetste van den Jare", uit het
Bosken, en eene kiesche vertaling van Ronsard's sonnet:
Je suis un Demy-Dieu.
Doch voort gaat eindelijk de reis, tot Arete en van daar
naar Apollo, die met alle Muzen Van der Noot welkom heet
op Helicon, en hem »wt Pegasums Fonteyne" laaft,
Soo dat ick werd' ghemaect Poëet vercoren
Deur 't vlammigh vier dat in mij werd' gheboren.
En dan is 't de gelukkige rust der velden, waar leven,
»medt heur Vrysters en Vrindinnen",
al godlycke Poëten,
Sienders bequaem, en oprechte Profeten ...
Hier rusten sy ontrent de water stroomen,
Daer lasen sy onder de Lauren boomen,
Hier songhen sy ontrent de cleer' fonteynen,
Daer dansten sy lustighlyck deur de pleynen.
Maar de schoonheid zijner beminde, door den hemel gezonden om den dichter tot volkomen kennis van God te
brengen, heeft hem nog hoogere doelen laten vermoeden.
Weer moet hij Olympia opzoeken om hare liefde te winnen,
zij wordt nu een beeld der eeuwige zaligheid. Theude
(»Godtsgave") wijst den weg naar Thelosie (»d'Eyndt"), en
met acht allegorische nimfen, waaronder Pistis, Elpis en Agapé
(»Gheloove, Hope en Liefde") begeeft Van der Noot zich weer
ter reize,
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In den naem Godts, om soo med goedt ver-cloeken,
Olimpiam en d'eeuwigh goedt te soeken.

Maar eerst daalt hij nog in een hel, stormend van bloedregen en vuur, huilend van wangedrochten, »Hecaten" (sic)
en »Herpijen." Doch
med vechten en kerven
Moet-men het ryck der hemelen ver-werven.
Daar komt hem nog de bedriegelijke schijn van Kosmica
verzoeken, en moet hij strijd voeren tegen Ptochia (»Ermoede"),
die hij overwint : voortaan zullen hem Chrysea en Argyrea
vergezellen, doch hun slaaf zal hij niet worden. Was dit de
laatste voorwaarde om "in de Elyzeesche Velden te geraken?
Weldra zien wij hem in de goddelijke rijken heenstappen,
waar alle Goden en Godinnen, de bonte troep der Muzen, en
Naiaden, en Faunen, zich in het gelukkige licht vermeien.
Daar glanst Olympia, gekleed »na Brabantsche manire."
Van der Noot kan niet nalaten, zijne beminde nog eens
zorgvuldig te beschrijven ; zullen wij er over klagen, die ons
met zooveel lust midden in het verrukkelijk naïeve van het
geheele gedicht bewegen ? Olympia wordt hem eindelijk door
Venus geschonken, en bekent hem hare liefde, met lange
omarming en tranen van geluk. De verloving wordt gevierd,
en een banket vereenigt de lievelingen met heel den Olymp
en den Parnassus, rond ambrozijn en nectar, en allen loven
»den grooten Heer der Heeren." Voor de muziek zorgt
Phoebus en »syn Susters."
En des houlyx liedt schoone
Suldt ghy eer langh ooc hooren, suet van toone.

Wat nu het oorspronkelijk gedicht was, komen wij te weten
uit Das Buch Extasis. Daar ontbrak het bezoek bij Plutus,
de tweede beschrijving van Olympia, wanneer de poëet haar
in de Elyzeesche Velden ontmoet, alsook het lieve tafereel
Ió
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van den kus, dien de verloofden wisselen. Maar de episode
van Ptochia en Chrysea is hier nog breedvoeriger behandeld,
en de hellevaart krijgt meer reliëf. Zij wordt ingeleid door
een dier pessimistische ontboezemingen, over den loop der
wereld, die wij zoo dikwijls bij Van der Noot aantreffen:
Kurtz alle welt ist voller weh vnd klage.
Zijne miskenning der Voorzienigheid gaat zelfs zoover, dat
hij zijn heilige begeleidsters van zich jaagt:
Es verdross mich das mich die mutter mein
Geborn hat in diese Welt unrein ...
De aarde gaat open, de Chimaera dondert op met de
Erinnyen. Daar ziet hij
Die hellisch geister, die ohn corper Leben,
Ich Bach die heil, dasz Chaos, vnd die nacht,
Vnd höret auch das gethon, welchs macht
Stix, Pflegeon, Cocithe, hellische flusse ...
En, waar »des Acherons trawrige wellen brausen," en
Charon de zich steeds talrijker aandringende zielen overzet,
ontwaart hij Pluto zelf:
Manchen tyran bey jm sitzen vnd steken,
Deren etlich in wassern vngeheur
Ir wonung han, vnd etliche im fewr ...
Maar Van der Noot roept wanhopig God aan, en overwint
de wangedrochten. Daar komen vreugdig zijne nimfen terug,
die hem door hare wijsheid versterken, en hem in het rijk
der zaligheid gaan brengen:
Von warer Lieb sie tunckel augen hetten.
Het tweede deel van Das Buc/i Extasis, dat later in het
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Cort Begrijp geheel wegviel, is als een zedelijke paraphrase
van 't eerste. Men hoort er de gesprekken van 't huwelijksmaal, en wat de diepe zin was van dien langen tocht door
twijfel, hoop en strijden, tot het zuiver geluk der onsterflijken.
Vol geloof zingt nu de dichter den lof van God, dien hij
eindelijk van aangezicht tot aangezicht mag zien.
In dat tweede deel van 't oorspronkelijk gedicht nemen de
lyrische elementen een zeer groote plaats in -- de helft
ervan is één gebed alsook de satirische en wat huisbakken
bespiegelingen over de macht van 't kwaad onder de menschen.
De versmelting van christelijke romantiek en classische mythologie, die in 't eerste deel al treft, en ons bij zoo vele dichters
der Renaissance verwondert, verschijnt hier zoo bepaald, op
zulk een onbekommerde en vermetele wijze, dat men er
lastig, geloof ik, een evenbeeld van vinden zal. Het geheel
wordt, weliswaar, voorgesteld als een droom, maar blijft een
zonderlinge weerschijn van die complexiteit, die den geest
van Van van der Noot zoo belangrijk maakt.
Een korte ontleding zal het kenmerkende van het gedicht
beter doen uitkomen.
In een gesprek met Juno en Philosophy wordt de roeping
van den poëet geschilderd, hoe hij, na de liefde gekend te
hebben, in de hengstebron werd gewijd, de kracht der zeven
planeten leerde en » all heimlichkeit der natur," en hoe eindelijk de Hel zelf en de Elyzeesche velden voor hem geen
geheim meer bleven. Het ontbreekt nu natuurlijk niet aan
beschouwingen over de ijdelheid der wereld, de noodwendigheid der beproeving en den prijs van 't eeuwige leven. Die
heidensche godheden en zinnebeeldige abstracties spreken op
vreemde wijs van den schepper:
Den Gott sag ich dessen Nam ist vnseglig,
Denn mann schreibt Jod. He. Vau gantz vnauszsprechlich,
Dann er ist on pronunciation,
Drumb mann jn auch nent anecphoniton ...
Noch nent man diesen Gott der reinigkeit
Das Leben, Liecht, den weg, vnd die warheit,
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Schonheit, gütigkeit, sterck, vnd macht darneben,
Drum das er allen vberflusz thut geben,
Vnd hat für vns seinen Son nit gespart ...
En verder :
Gott hat von dir den Bock genommen hin,
Das ist dein Weltlich Lust, vnd Fleischlich sin,
Vnnd hat Isaac dein Son dir lassen bleiben,
Der allen kummer von dir solt vertreiben.
De wonderen van dien God heeft Van der Noot gezien
door de stralen van Olympia's aangezicht. (Het is opmerkelijk
dat, in het duitsche gedicht, de naam Olympia hier voor de
eerste maal voorkomt.) Maar hoeveel menschen, die niet rein
genoeg zijn om 't geheim der goddelijkheid te vermoeden t
Etliche sich in heiliger Schrift verwirren,
Vnd machen viel durch jhr Heuchlerey jrren.
Ausz honig machen sie ein schedlich gifft,
Auf das dardurch jhre seckel werdt gesteifft.
Wieder den heiligen Geist etliche liegen.
Mit falscher auszlegung die Leudt betriegen,
Erfinden etwan eine newe Seckt
Dardurch jhr Lob. bey allen werdt erweckt.
Einer ruift laudt, hier soli man Christum finden,
Der ander thut jn anders wo verkonden,
Einer spricht, Gotz kirch is andiesem ort,
Ein ander wil sie gar nit haben dort ... enz.
Volgt een tafereel van al 't booze dat de wereldkinderen
verrichten, tot eindelijk hun ziel vallen moet, afgesneden
door de Parca(sic).
Zur Hellen grundt von Jesu Christo weit.
Gelukkiglijk heeft Van der Noot den ijdelen schijn der
dingen ingezien:
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Mehr dann die pest, mein Fleisch will hassen ich,
Vnd dem teufel absagen ewiglich.
Vurig bidt hij tot God, en geeft ons zelfs eene berijming
van het Vaderons ten beste, waarin wij echter zoowel Mercurius als Spoude en Ergasia ontmoeten. Zoo hartstochtelijk
heft hij zijne ziel naar den Heer, dat zij in laaie vlam tot de
hoogere sferen slaat:
Den himmel ich alda offen vernam,
Vnd sah das Gott drausssen herunder kam ...
Sein Göttlichkeit war wol einig fürware,
Wiewol in drey Personen getheilt ware.
De ontelbare engelen en aartsengelen zingen rond hem in
ontzaglijken kring, van de hemelen tot op aarde. En nu staan
alle Goden, Godinnen en Muzen van tafel op, en eeren deemoedig den naam des Heeren, terwijl Van der Noot het rijk
Gods voor oogen ziet:
Also das ich ward widerumb geboren,
Vnd new erschaffen, anders dann zu voren,
Mein seel war gantz ein newe creatur,
Im selben leib, des sie ist ein Figur,
Gott war in mir, vnd mein seel war entflohen
Gantz ausz mir, dann Gott hett sie mir entzohen,
Gottes war ich vnd er war auch gantz mein,
Das ich glaub das wir beid waren nur ein.
Terwijl de dichter geestdriftig zijne extaze uitzingt, geeft
God hem vaderlijken raad, belooft hem op aarde 't hoogste
geluk der liefde met Olympia, en 't eeuwige leven hiernamaals.
Uit alle monden klinkt nu de heerlijkheid van den Schepper.
Olympia kweelt en speelt » auf jrem Zitterlein" ; Phoebus, zich
begeleidend met zijne lier, heft de antistrophen aan, en de andere
Goden stemmen in de epoden meê. Zoo grootsch bruist eindelijk de hymne aller geesten door het geheele firmament
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Das ich anstundt widerumb zu mir kam,
Zu meinem leib, zwischen schlaffen vnd wachen.

En terwijl hij God looft, wordt hij wakker, en hoort
In zweigen grün singen die Nachtigallen
Neben andern Vöglein mancherley
Die vberall mit lieblichem geschrey
Ir Geheimnusz denen theten ausz singen
Die sich verstehen solcher fremder dingen.
Das grosse Licht war jetzt gestiegen gar
Hoch in den Lufft mit seinem gelben har,
Zum mittag thet es seinen wagen wenden
Von den Septentrionalischen enden:
Als ich vol sisser gedancken ging hin
Vnd lag mir hart vergangner Traum im sin,
Ich batte Gott das mir also geschehen
Mögt, wie ich hett in meinem schlaff gesehen.

Men ziet hoezeer de voorstellingen van Jan Van der Noot,
althans in het Boek Extasis, nog vastzaten in de literaire
overleveringen der Middeleeuwen. Is 't misschien aan de vernieuwing van 't godsdienstig gevoel in het tijdperk der Hervorming te wijten, dat de geest der Renaissance niet dan
zeer vervalscht kon opgenomen worden?
Gedichten in den vorm van een droom, zooals de Extasis,
had de Roman de la Rose onder onze Rederijkers in zwang
gebracht. Men herinnere zich de samenspraak »Van pays en
oorloghe" van Anthonis de Roovere, het »Testament" van
Gillis de Rammeleere, »de Ure van der Doot" van Jan van
den Dale. Van 't overvloedig gebruik der allegorieën in de
Olympiade mag ook wel de Roman de la Rose eenigszins
schuldig gemaakt worden.
Stallaert geloofde aan een rechtstreekschen invloed van den
Teuerdanc van Keizer Maximiliaan op het Cort Begrijp der XII
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Er is echter maar zeer weinig overeenkomst tusschen de
twee gedichten. De Teuerdanc, opgesteld om 't huwelijk van
keizer Maximiliaan te verheerlijken, vertelt de levensreis die
hem tot Maria van Bourgondië (Erenreich) moest brengen:
geleid door Fürwittig, Unfalo en Neydelhart, die de drie
levenstijden beteekenen, trotseert hij veel gevaren, welke vrij
eentonig verhaald worden, en geenszins symbolisch gemeend,
zooals de uitleggingen van Melchior Pfintzing op 't einde van
't werk genoegzaam bewijzen ; meestendeels zijn 't gevaren,
die Maximiliaan werkelijk op jacht geloopen had. Men zou aan
den invloed van honderd symbolische levensbeschrijvingen
kunnen denken, en niet aan den Teuerdanc. Dat Van der
Noot dat gedicht kende, wanneer hij aan zijn Olympiade
wrocht, is zeer waarschijnlijk : het was in ons land, dank zij
't behandeld onderwerp, zeer verspreid, en de bijzondere zorg
aan die prachtuitgave besteed, moest de aandacht van een
boekkunst-lief hebber als Van der Noot zeer aantrekken.
Zeker is het zelfs, dat Van der Noot den Teuerdanc, althans later, gelezen had : zulks blijkt uit het sonnet ter gelegenheid der blijde inkomst van aartshertog Ernst van Oostenrijk te Antwerpen (i 4 Juni I 5 94) in de Poet. W. van 1594 :

Veurdachtigh, Ongheval noch Nydigh hert verwaten
En konsten den Tuerdanc niet keeren van de schoone
Eerentrjc, die hier droegh der rechter Deughden croone.
Maar de goedmoedig voorthinkende, viervoetige quasijambische rijmelarij van dat lamme, door en door prozaïsche
gedicht, kon Van der Noot niet overweldigen. Er is in den
Teuerdanc iets als de laatste klank van den stijl der oude
ridderromans, geheel vervallend in de Meistersingerij. De
allegorie van Jan van der Noot is van gansch andere soort.
Een naam die ons al spoediger in den geest zou komen,
is Dante, die zijn leven verbeeldde tot al-leven, en de ontwikkeling zijner ziel als reis naar het hoogste geluk, de
onuitsprekelijke zuiverheid, haar door 't volmaakste vrouwelijk
wezen geopenbaard. Ook de vlaamsche dichter daalt in de
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hel eer hij het goddelijke aanschouwen mag, en er zijn wel
meer overeenkomsten tusschen beide gedichten te erkennen
(vg. Kalf, i6de eeuw, II. 252). Dante was hem niet onbekend : in zijne Poët. W. haalt hij ergens het grafschrift van
den florentijnschen dichter aan, en in het duitsche Theatrum
zegt hij, de Apocalupsis-sonetten verklarend : » Bei diesen
dreyen Thieren vergleicht der Poet Dantes Algerius auch
diese drey vorgemelde sünden." Hier wordt gezinspeeld op
den aanvang van 't Inferno, al is de bewering van Van der
Noot niet geheel juist, daar de wolvin van Dante in de
Apocalupsis-sonnetten een beer is.
Meer nog dan aan de Commedia zelf herinnert ons de
Olympiade aan eene reeks italiaansche gedichten, die onder
den invloed der Commedia geschreven werden, omtrent het
einde der z Ode eeuw. Aan allen, zooals aan de Extasis,
ligt een visioen ten gronde. Zij komen ons bewijzen dat
vele voorstellingen der Olympiade reeds literaire gemeenplaatsen waren.
In een gedicht zonder titel van Giovanni da Prato, ziet
men de zeven Deugden den dichter uit het woud der dwaling
leiden tot de beemd waar zij woonen. Die nimfen doen ons,
men zal 't wel vermoeden, op gebied van zedelijke predikingen
niet te kort : de berg der deugd is tevens de Parnassus, want
als bij Van der Noot en zoo menig ander poëet van dien
tijd, zijn deugd en dicht, schoonheid en wijsheid onafscheidbaar. Vermelden we nog Il Quadriregio, van Federigo
Frezzi da Foligno (tusschen 1400 en 1403 afgewerkt) : het
gedicht der vier rijken, waardoor de mensch uit de ellende
tot de zaligheid geraakt. Eerst dwaalt hij door het rijk der
begeerte, maar zijn spelemeien met nimfen neemt altijd een
treurig eind. In 't tweede boek leidt hem Minerva tot een
kruisweg; maar boven de steile baan der deugd verkiest hij
eene gemakkelijkere, die hem tot in de diepten der hel doet
dalen. Maar toch stijgt hij (3de boek), dank zij de hulp der
godin, door de zeven gebieden der doodzonden, en eindelijk
(ode boek) door de rijken der deugden (Temperanza, Fortezza,
Prudenza, Giustizia, Fede, enz.) tot den aanblik Gods. In de
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Amorosa Visione van Bocaccio verschijnt den dichter eene
heerlijke vrouwengestalte die hem tot het hoogste goed wil
leiden. Later zal hij dan ook, in een grooten tuin, onder
eene menigte der schoonste vrouwen, die zingen, dansen, of
vroolijk praten, zijn eigen beminde vinden, de Fiammetta,
wat hem aanleiding geeft om van 't begin zijner liefde te
vertellen. Die Fiammetta, zooals al de Olympias der Renaissance,
is het oer-beeld aller volkomenheid en deugd ; en het geheele
verhaal is weer onder den vorm van een droom opgedischt.
Wij willen alleen aanwijzen, met welke poëtische voortbrengselen men de Olympiade te rangschikken heeft. Het
onderzoek der bronnen heeft trouwens hier het gewicht niet
dat men er gewoonlijk aan hecht. Hebben de italiaansche
en de fY ansche literatuur op de Olympiade een invloed uitgeoefend, dan is het vooral op het positiefste, het wezenlijkste
van dat werk : de gevoelde gratie der verzen, de vormenschoonheid der rythmen, de vastheid en den geheimen polsslag der woorden-bewegingen.

Welke plaats behoort nu aan Das Buch Extasis, met het
Theatruzn, in de duitsche dichtkunst van dien tijd?
Jamben waren er niet geheel onbekend. Onder den invloed
van kerk- en volkslied had er Martinus Myllius rond i 5 1 7 al
geschreven, en wat later vinden wij er tamelijk zuivere van
Paul Rebhun (zie b. v. zijne Susanna, in I 5 3 5 voor de eerste
maal gespeeld). Een zijner navolgers, Hans Tirolff uit Kahla,
bewerkt rond 15 4o den Pammachius van Naogeorg, en zegt
dat hij, daar het hem onmogelijk was in achtsilbige verzen
met het latijnsch oorspronkelijke te wedijveren, »jeden Vers
als namlich zweier sillaben durchaus erlângert" had : eerste
voorbeeld van den jambischen vijfvoeter. Maar die pogingen
bleven onvruchtbaar, en Lucas Mai, met zijne in 1561 of '62
gedrukte comedie »von der wunderbarlichen vereinigung Göttlicher gerechtigkeit und barmherzigkeit," mag als de laatste
uitlooper der school van Rebhun aanzien worden.
Doch omtrent den tijd van het Theatrum en Das Buch
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Extasis komt er in de duitsche dichtkunst een nieuwe beweging op, die samen gaat met een eerlijk streven naar
taalzuivering (Spraakleer van Laurentius Albertus Ostrofrancus
in t 573, van Johannes Clajus in 1 578, Prosodie van Johannes
Engerdus in t 583, en anderen). Vooral de invloed van
Frankrijk deed nieuwe eischen ontstaan. De fransche hoogescholen, en het calvinisme, dat zich in Duitschland uitbreidde,
richtten het geestelijk leven meer naar het Westen heen. Daarbij
leidde de ontwikkeling van 't volkslied, dat gezelschapslied
werd, tot nieuwe vormbepalingen : de fransche en weldra ook
de italiaansche muziek kwamen in zwang, en het duitsche
vers moest op de vreemde wijs passen. In i 5 72 verscheen
te Heidelberg eene vertaling der psalmen van Marot en de
Bèze, door Paulus Melissus : de verzen zijn naar de strenge
fransche schemas vervaardigd, ieder »vers commun" heeft
zijne rust na den tweeden voet, en zelfs is de 37e psalm in
terzinen gebouwd. Een jaar later komt het psalmboek van
Ambrosius Lobwasser uit, dat voor de duitsche prosodie nog
meer gewicht heeft dan het vorige, ofschoon de behandeling
der vers-maat wat losser en vrijer is : maar de vijfvoeters en
alexandrijnen (zie b. v. den 89n psalm) hebben er eene veel
natuurlijkere beweging, en dikwijls, wat beter is dan het jambische schema, den jambischen rythmus.
Juist in dat tijdperk van vormen-hernieuwing vallen nu de
vertalingen van Jan Van der Noot. Zeker is de metriek der
Extasis nog niet zeer rein. Maar steekt die poëzie niet ver
uit boven al wat duitsche dichters toen voortbrachten ? Voelt
men er het streven naar de jambe niet in ? Of zijn dit b.v. geen
verdienstelijke vijfvoeters (en er zijn er genoeg van dien aard) :
...Ir wenglein weisz mit rosenfarb vermenckt
Wie eine rote rosz in milch versenckt,
Ihr nasz schlecht langh vnd ziemlich schmal darneben,
Zart rein vnd weisz wie lilien blumen eben.
Als ich auch sahe jhr ohren rundt vnnd klein,
Die zwischen rodt vnd weisz geferbet sein,
Ir mündlein auch welchs mich von grund des hertzen

JONKER JAN VAN DER NOOT.

277

Offt seufzen macht, das ich alsolchen schmertzen
Nit sagen kan ... enz.
De vijf sonnetten zijn onder de allervroegste der duitsche
lyriek te rekenen. Men citeert er één, tamelijk gebrekkig,
van Christoph Wirsung (i 5 5 6), in de vertaling van een pamflet van Bernardino Ochini, en verder de » Etlich Sonnet"
van Fischart, omstreeks i 575 (deze laatste : abba, acca, dde,
ffe). Maar als bouw en rythmiek staan de sonnetten der
Extasis veel hooger. Wij halen er een aan, dat als het
eerste duitsch sonnet in alexandrijnen moet beschouwd worden:
Zu recht mag man dich wolf, o viel frolicher tagh,
Gluckselig nennen, weil mein hertz an dir bekommen
Hatt wider seine freudt, mein hertz welchem genommen
Sein allerliebste war, durch grosz vngluckh vnd klagh,
Nun ein so lange zeit : daher mein seel gantz schwach
War durch des trawrens viel : gleich wie im felt die blumen
Verwelcken wen die kalten windt daruber kommen,
Aso durch jr abscheit, trawren mein hertz durch stach.
Aber an dir o tagh voll grosser freud vnd wohne,
Fandt ich widerumb mein gluck vnd meines hertzen krone;
Auff jhrem haupt trugh sie ein Burgerliche zier.
Ich nam sie bei der handt, gleich furcht vnd freudt
mich thetten
Vmbfahn, jr sussigkeit, wesen vnd reden hetten
Mir muth gemacht, also Göttlich war als in jhr.
En is de eigen beweging van het sonnet niet verneembaar
in dat andere, dat met de volgende verzen sluit:
Dein wesen schon solt vol geben den steinen,
Ja wen die sonn vns nit mer wolte scheinen,
Wurd vns das hecht durch dich doch wider bracht.
Toch schijnt me dat die duitsche vertalingen onopgemerkt
voorbijgingen : nergens is er op de duitsche dichtkunst van
't einde der 1 6de eeuw een rechtstreeksche werking van
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Van der Noot te ontwaren. In 't begin der 17de eeuw gaf
men nog den naam »sonnet" aan gedichten die er bijlange niet op lijken. De beweging die hij kenmerkt sluimerde
geheel in, tot de school van Opitz, onder hollandschen invloed, die weer kwam wekken.
De poëtische hervorming, en, buiten den beperkten kring
der humanisten, de geest zelf der Renaissance, konden in
het Duitschland der 16de eeuw lastig wortel schieten. Overal
elders werd van den dichterlijken vorm meer harmonie, sierlijkheid en smaak verlangd, Duitschland alleen wilde de stem
van Petrarca niet hooren. Zijn literatuur bleef volksch, uitsluitend volksch. Van hoven, die een middenpunt van dichterlijke kultuur zouden geweest zijn, valt er niet te spreken.
In dat tijdperk van maatschappelijke ontbinding en afbrokkeling werd alle poëzie noodwendig » Tendenz-Dichtung"
Fischart zelf is vooral een polemist, en de vorm blijft bij hem
bijzaak. De psalmberijming van Melissus was vluchtig vervaardigd en had moeilijk in den duitschen grond kunnen
gedijen. En 't is wel waarschijnlijk dat men boven de regelmatige verzen van Lobwasser zijne liederen verkoos, die aan
Luther herinneren, en op geen bepaald schema passen.
Daarbij kon de vertaling der Olympiade toch minder stelligen invloed uitoefenen dan het vlaamsche gedicht. Zeker
schuimt men er zooveel lapwoorden niet af, en zijn er goden
en godinnen niet zoo vaak »goedertieren" en »frisch van
persoone" ; maar over 't algemeen is zij stijver, kariger ; veel
is er misschien eenvoudiger, vaster en korter uitgedrukt, maar
't ontbreekt er aan die Van der Nootsche fantazietjes, uit
een nog groene taal gesneden, en 't geheel verliest te veel
aan zwier, aan breed en vrij gebaar.

Twee jaar na 't verschijnen der Extasis vinden wij
Jonker Van der Noot in Frankrijk. Van »Prouvin, io Mai
578" is een vers gedagteekend, hem opgedragen door Louys
Poppard, prieur de Sordes ; een ander, van Johannes Auratus
[borat], poeta regius apud Gallos : Lutetiis, Idibus Julii 15 78.
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Van der Noot was toen in Parijs, en bezocht er den grijzen,
wereldberoemden Dorat. Ook mocht hij er den meester
naderen, het licht van zijnen tijd, den oudwordenden Ronsard.
Hij verhaalt het ons in het gerijmel aan aartshertog Matthias,
dat het Cort Begr^b opent:
Soo ick my onlanghs vandt in den Somer veurleden
(Genadigh vorst) in Vrancrijck, te Parijs,
(Na dat ick had' deur-sien veel landen en veel steden,
Binnen elf Iaer, medt ernst, en goeden vlijs :)
Soo ghingk ich ouer al, met lof-weerdigh vercloeken,
D'eel Gheesten goedt, die best waren gheleerdt,
Daer ick die vinden mocht, beleefdelijck versoeken,
En heb' die som med mijn schriften vereerdt:
Insonderheyt Ronsardt, en Dorat, weerdt verheuen,
Den Hertogh' oock van Vses vroom en goedt:
Den Heer van Mommartin (die ick al lof moet geuen,)
Besoecht' ick daer, om heur deught, med der spoet:
De welke my oock deughdt, eere en vriendschap bewesen,
Sijnde verheugdt te sien' mijnen persoon ... .
Sommigen verzochten hem, zooals weleer »Jan le Meyer
en Phlips van Cominis," in Frankrijk te blijven, en zijn
vlaamsche Muze te verzaken. Maar hij wilde eindelijk naar
zijn lieve Brabant terug : alleen als hij daar gunst noch ondersteuning vond, zou hij ten dienste van andere volken zingen.
Hij was nu dicht bij de veertig jaar : hij wenschte wat rustiger te leven, in het midden dat hij liefhad, en waar zijn
moedertaal klonk. Het was altijd zijn droom geweest, in zijn
eigen land als nationaal dichter op te treden, en weldra ging
hem Antwerpen terugzien.
Maer eer ick noch van daer ver-trecken wou, oft scheiden,
Schreef ick een veers, aen uwer Suster kindt,
Mijn genadighste Vrou', en droeghdt heur deur de weiden
Tot Sint' Germeins en Leye, wel bekindt.
Die »ieudighe Princersse" bedankte hem, en met haar het
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geheele gezelschap : » Hoof-meester en Docteurs, Gouvernante
en Meestersse," die hem dan zonden
Weer na Parijs, tot den Ambassadeur,
Heer Ogier van Boesbeeck in deught en eeren rijke ... .
Deze beval hem aan bij aartshertog Matthias. Jonker Jan,
vol hoop, bewierookte onmiddellijk den jongen vorst in 't
Vlaamsch, in 't Fransch, in 't Latijn, en vereerde hem de
opdracht van 't Cort Begrip der XII Boecken Olymftiados.
Het verscheen te Antwerpen in i 5 79, met de fransche
vertaling, die Van der Noot zelf vervaardigd had, > pour
par ce moien (d'vne honneste privaute gentille audace) monstrer
le bon coeur qu'il porte aux gentils Esprits de France, ausquels
il prie le vouloir tenir pour excusé, s'il se trouve aucunefois
quelque rime non trop riche, on quelque menue faute en
1'Orthographie." De rijkuitgedoste uitgave, met hare fraaie
platen, ging de wereld in onder luidruchtig geleid van vlaamsche en fransche dichters (Olivier de la Tremoille, Parisien,
Hugue Cabisset, provencal, en anderen), die den nieuwen
Ronsard verheerlijkten, hem hooger stelden dan Homerus,
Virgilius en Petrarca. Een kring van bewonderaars verdedigde
hem met geestdrift, terwijl prozaïscher geesten aan de letterkundige overlevering vasthielden, en die Renaissance-poëzie
al te » misterialyck" achtten, zooals ons Hendrick Ackermans
leert, in zijne »Apologie voor alle de werken van mijn heer
Van der Noot" (P. W. I 5 8 I -85). De revolutie had toch veld
gewonnen, en er waren al leerlingen die verdienstelijke verzen
leverden : de mooie ode van Roeland van der Hegghen, die
't Cort Begrip voorafgaat, had uit de pen van Jan Van der
Noot zelf kunnen vloeien.
Onze poëet zat vol plannen. Hij dacht vooral aan een epos,
betiteld Europidos, waarin hij al zijne reizen zou verhalen.
In zijn duitsch Theatrum had hij er reeds naar verwezen:
»Wie ich dann solchs im Vierden Buch meiner Aeuropeidos
weitleuffiger beschrieben." Grenerus beweert in zijn »Apodixe"
dat hij al het derde en vierde boek van dat epos gelezen

JONKER JAN VAN DER NOOT.

281

had : »Warab ich die inuentie vnd die materie so schon, so
wol geordiniert vnd geschickt, met so schönem stilo, censuren
[sic], dicht vnnd massen, mit so schoner beschreibung der
zeit, der platz, mit so schonen gleichnissen vnd sententien
verziert vnnd beschrieben finde, das ich mit grosser verwunderung gezwungen bin zu sagen, das ich niemals Poëten
gelesen hab, der mich besser gefelt, Gott gebe wie, oder in
was sprachen Er seie." Geheel geschreven was het werk
zeker niet. In een nawoord van Jan Van der Noot zelf, aan
't slot der Extasis, verzoekt hij alle edele heeren en deugdzame vrouwen zijn arbeid welkom te heeten, »welchs so es
geschicht, wird mir damitten eín hertz vnd gemuet gemacht,
ein ander vill grosser werck (welches Ich albereidt angefangen
vnd vaderhanden habe) zu vollenbrengen, als nemlich zwölff
bücher welche intituliert sein Europidos, Dardurch ich so
herrlich verhoffen zuuerholen den lob, Ehr vnnd preisz der
Herrn, Landen vnd Steden die solchs an mir verdienen
werden, das jre nachkömling mir dessen bedancken werden,
so lang die Deutsche, Brabandische, Frantzosische vnd Latinische sprachen gelesen, vnd gesprochen werden." Zooals
het een » epos" betaamt moest de Europidos natuurlijk twaalf
boeken omvatten, ofschoon het plan van dat werk nogal onbepaald bleef. In Antwerpen teruggekeerd hoopte Van der Noot
op de » literaire aanmoediging" van aartshertog Matthias te
mogen rekenen
Om mijn Europidos wel heerlijck te vol-brenghen,
Waer in ick (Vorst) beschrijven sal soo wel
V keyser-lijck ghe-slacht (deur Apollos ghehenghen)
En uwen lof, dat noch Atropos fel,
... Noch oock Vulcanums vier (dat zijn Mulsibers scharen)
V deught niet wt en sullen roeyen hier.
Men ziet het, buiten de schildering van landen, volkeren
en zeden, moest het werk ook den lof bevatten der vorsten
en machtigen, die Van der Noot goed zouden ontvangen
hebben. De opvatting dier twaalf boeken was dus uiterst
rekbaar, en geheel in overeenstemming met de nogal prac-
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tische doelen, die onze Renaissance-dichter vervolgen wilde.
Misschien werd hij in zijne onderneming niet genoeg aangespoord, want het epos bleef in de pen steken. Voorloopig
wendde hij zich tot andere Maecenen, en liet in i 5 8o zijn
Lofsang van Braband uitkomen, dien hij opdroeg »aende
edele welgheborene ende seer voorsienighe Heeren mijnen
Heeren de Staten van Brabant." Hij had hem in den vreemde
geschreven, »in de twee talen die in Brabant natuerliick
ghesproken worden," terwijl hij zoo lang »wandelen" moest:
... ghebannen, om mijn deughdt,
Wt u schoon edel landt ; en daer toe, med cleyn vreughdt,
Beroofdt van staet en goedt, en Kosmica misdadigh
Die mijn welvaerdt en deughdt seer benijdt onghenadigh:
Soo dat ick was benoodt te dolen stijf elf jaer...
Dit is al werk, helaas, van den anderen Van der Noot:
den broodschrijver, die zich op zijn breedst ontwikkelen ging,
zonder, gelukkiglijk, den dichter gansch te overgroeien. Die
Lofsang is wel een der vervelendste pensums, in eentonig
gerijmde alexandrijnen. Daar worden alle deugden van Brabant
opgesomd en wijdloopig uiteengezet, mooi voorwendsel
om zijne keizers te roemen, en aartshertog Matthias te bewierooken als een Alcides ('t beeld is gewaagd) die onze
provinciën »van Cachus en Busire" verloste : namelijk de
gouverneurs en vreemde prinsen, die slechts hun eigen nut
beoogden, en niet den vrede van 't land. Wat nu onzen
poëet betreft, hij belooft, door God aan Brabant geschonken,
het onsterfelijk te maken door zijn werk, en gij zult, o
Brabanders, wel beseffen
Dat ghy in uwen hof noyt en hadt in veurtyden
Swane noch Nachtegael, die sutelijker sanck.
Buiten deze verzen ken ik er maar weinige, in den Lofsang
van Braband, die verdragelijk zijn.
(Wordt vervolgd).

TWEE HELDEN
DOOR

ALBERT VERWEY.

I.
TIJL UILENSPIEGEL.

Niemand verbaze zich dat ik hem een held noem. Wij
hebben zoo dikwijls toen wij klein waren zijn ondeftigen
naam gehoord dat wij ons nu niet denken kunnen dat hij
verheven en groot zou zijn. Toch zeg ik u, al gij groote en
kleine kinderen met wie ik mij gelukkig acht dit leven door
te gaan : Tijl is een held geweest.
Misschien, nochtans, was het al vroeg, door wat mijn
grootmoeder mij vertelde, dat ik besef kreeg van Tijls heldenaard. »Wil je 'n pannekoek, Tijl ?" vroeg ze, voor 't vuur
staand met de koekepan. En voor ik, verbaasd over dien nieuwen naam, mijn antwoord had uitgebracht : » Al naar 't valt,
grootmoeder l" liet ze er op volgen. De mededeeling dat
Tijl, van zijn achternaam Uilenspiegel, daar den droppel aan
zin grootmoeders neus meê bedoeld had, gaf mij deze dubbele
gedachte in, die ik nooit vergeten heb : dat hij volmaakt
gelijk had en dat ik het nooit zou hebben gedurfd.
Aangezien nu een held niet anders is dan een die dat
durft waarom wij, lafferen, hem benijden of bewonderen, moet
ik toen al den held in Uilenspiegel hebben erkend.
Ik herinner mij ook nog heel goed wat de figuur van dien
brutalerd mij geweldig scheen. Wat een volslagen gebrek aan
19
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eerbied voor iets zoo eerbiedwaardigs als een grootmoeder.
Wat een vanzelfsprekende losheid van alle gemoedelijks in
de beantwoording van zoo iets vriendelijks. Wat een monster
van onsmaakvolheid 1 Wat een onmensch van hardhartigheid 1
Wat een satanische geestesvrijheid den wimpel van zijn spot
te spelden, den viezen zakdoek van zijn zelfgenietende belachelijk-making bovenop deze ontroerende verpersoonlijking
van bloedverwantschap en menschelijkheid 1
Tevoren had ik nooit geweten dat men ook zoo kon zijn.
Eerbied voor, overeenstemming met al wat het leven schoons
en weldadigs bood was het element waarin ik gelukkig was.
Zelfs naar het leelijke en storende voegde ik me zoolang het
me leven liet, en als het te erg werd week ik even uit. Dit
was het omgekeerde. Dit was altijd voor zichzelf bestaan,
altijd alleen de kleine fouten zien, altijd onbevangen door
menschelijke aandoening den Spot in de hand voeren die
wondde en rinkelde.
Later evenwel heb ik Uilenspiegel begrepen als niet een
grilligen maar een noodzakelijken held.
Denk ' u een wereld van verheven schijn, van stijve conventie, van voorgeschreven leugen, van ingekankerde onjuistheid, van dwingelandij over hart en geest die géén natuurlijkschoone uiting ongewroken laat : denk u de zekerheid in de
harten van schoonen en natuurlijken dat één sekonde van
toegeven aan hun liefde voor wat uiterlijk eerwaardig is, hen
den slaaf maakt voor het leven van eeuwig te verdoemen
slechtheden ; wat moeten tusschen dit dilemma die goeden
doen ? Waar van elke gevoelsuiting zij niet weerkeeren dan
hetzij als slechtaards, hetzij als martelaars, -- hoe kunnen zij
met éenige schoone gevoelsuiting in zulk een wereld bestaan?
Het spreekt vanzelf dat zij het niet kunnen. Zij weerhouden
dus hun gevoelsuiting, zij wantrouwen elke opwelling, zij
letten bij elk ding op de fout die hun het recht geeft het te
minachten. En hun geest, bedrijviger dan die van de lijdzamen, zoekt zich een gevoelloos en betrekkelijk veilig spel.
Dit is die Spot die berust op de kennis van het laakbare.
Over de wereld die hen onthart heeft zeggen zij nu toch de
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waarheid, de leelijke, en zoo dat waar er éen getroffene is
die er hen om haten zou, er tien lachers zijn door wie ze
worden beschermd. Zij genieten zichzelf, én hun wraak —
die een teeken van lafheid is ? Ja, want laf zijn zij ook, dáárdoor dat zij het Martelaarschap gevreesd hebben ; maar dit is de
wijze, door Erasmus beleden, lafheid van een lévens-lustigen tijd.
Tusschen de overmacht van een verkeerde wereld en den
Dood staande, hebben zotten en wijzen die veelmaal dezelfden waren door heel Europa dien Held geschapen die de
waarheid spreekt onder de gedaante van een zot.

De Treurspelheld van de Middeleeuwen is dat arme goede
Verstand geweest. Tegen aardsche onkunde en hemelsche
dwaasheid heeft het beurtelings gestreden ; en in onzalige
koppeling met de eene en de andere heeft het heksen en
heiligen voortgebracht. Toen de heele wereld verkeerd was
zoodat het nergens in den klaren spiegel van een natuurlijk
menschenhart zijn waarheid weerkaatsen zag, heeft het in de
geesten van heel een geslacht van narren, leugenaars en
duivelskunstenaars zich die nadrukkelijk zoo genoemde »verkeerde wereld" geschapen, die de Waarheid was onder een
verkeerden schijn.
Z66 waar is het dat de wereld zich spiegelt in het menschenhart en daardoor altijd ten slotte de waarheid over zichzelf erkent.
Wonderlijk is het van dien tijd te lezen, waarin ook Uilenspiegel geboren is, toen de leugen en de eerbiedlooze spot
gezochte zaken werden, en hun adepten als reizende gasten
hoven en herbergen, markten en vaarten vervroolijkten. De
toenmalige wereld spiegelde in hen haar verkeerdheid en lachte
erom. Het werd mode en een geschatte en betaalde voortreffelijkheid een waarheidsprekende dwaas te zijn.
Later, in den tijd toen de Uilenspiegel-boeken al gedrukt
waren
en het Uilenspiegel-type zelf was in andere vormen

286

TWE E HE LD EN.

er al aan voorafgegaan, en ook de leugenboeken (de latere
Münchhausen) en de duivelskunstenaars-boeken (de Historie
van Faustus) waren er, later zag men aan een geleerd
man zoo duidelijk en overtuigend hoe natuurlijk en noodzakelijk die zotheid ontstond. In zijn klaren bewusten geest kan
de 'wording van de gedachte zoo rustig bemerkt worden, en
dan ziet men dat het niet anders was als ik beschreven heb.
Toen, na een lang verblijf in Italië, met volkomen kennis van
boeken, menschen en toestanden dáar en in heel Europa, hij
op reis was naar Engeland, toen — ziet men in zijn boekje
ontstond in hem, alsof het opstond uit een zware en onuitsprekelijke verbazing, in hem dien fijnen dien gevoeligen, die
nooit ofte nimmer zijn edele geestesgaaf versmoren en toch
nooit er voor sterven zou, — ontstond in hem dat zachte
haast hijgende lachen : o o, als ik de Zotheid was, ik die
Erasmus ben, wat zou er voor mij in deze wereld heerlijk
veel te prijzen zijn ! Dit zijn niet zijn woorden maar dit is de
gemoedsstemming waaruit die heele rede van de Zotheid, zijn
heele boekje van den Lof der Zotheid geworden is, en de
verkeerde wereld in het wat hij daar striemend in lachende
onmeedoogendheid prijst.
Zijn dansend en trillend latijn blinkt en glanst van die aandoening om de harde weerspiegeling van pausen priesters
en monniken, vorsten heeren en krijgslieden, godgeleerden
rijken en geletterden : heel een verkeerde wereld weerkaatst
in zijn proza, lacht en jokt bloemrijk geleerd en sierlijk zijn
schertsvolle wetenschap, en ernst op het eind wordt ze in
dien toon van den verheven humanistischen theoloog en wijsgeer als hij de hoogste zaligheid een goddelijke dwaasheid
noemt — maar het wordingsproces was hetzelfde en de bedoeling was geen andere, hoewel een bewustere, als die
waarmee uit het volk, anderhalve eeuw tevoren, Tijl Uilenspiegel was ontstaan.

De vraag is niet belangrijk
die door een geleerd onderzoeker bevestigend beantwoord werd of Uilenspiegel werke-
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lijk heeft geleefd. Wat doet het er toe of, waar er duizend
Uilenspiegels zijn moesten eer éen zulk een type zoo in een
boek kwam, het volkomenst exemplaar daarvan ook genoemd
werd met dien naam.
Werkelijker was nooit een held dan deze, die door alle
kinderen van heel West-Europa wordt liefgehad, en wiens
grafsteen misschien nog op dit oogenblik te Mölln in Saksen
wordt getoond.
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II.
WILLEM DE ZWIJGER.

Er is in zijn portret dat in Cassel is
dat van den geharnasten jonkman
een trek van innerlijke stilheid bij
uiterlijke verlegenheid. Ziet men zijn mond dan is daar iets
van een zeker vies-doen in, zijn blik en hoofdhouding,
dan schijnt in hun beminnelijkheid haast iets vreesachtigs
door, dat uwwelwillendheid inroept. Zie de oogen alléén :
als ooit een blik door alle verlegenheids-trillingen heen en er
als achter verborgen doodstil als een vraag in den uwen gezonken is, dan zal het deze zijn.
Niets heeft mij het raadsel van zijn karakter zoozeer verklaard als dit portret. Indien het goud-blonde afbeeldsel in
het Mauritshuis ook het zijne is
en juist met het Casselsche
heeft het overeenstemming
dan leert de vergelijking duidelijk welk dieper inzicht ontbreekt aan het Haagsche, dat
het Casselsche heeft. De trek van den mond is, bij den
gulden jonkman, ietwat verzacht wel maar nu over het heele
wezen uitgebreid : de ogen weerspreken hem niet. In zijn
volkomen gelatenheid, te hooghartig voor minachting, in de
prinselijkste volmaaktheid en de verzorgdste achteloosheid van
haar, schaarschen baardgroei en kleeding, is hij de jonge
dandy die van vorstelijke afkomst is, en zonder dat hij het
u merken laat het hoofd van een koninklijken stoet en staat.
Hoe hij door dat paleis in Brussel ging, waar de dressoren
altijd gevuld stonden, en hij nooit anders dan met een wenk
en een zacht woord zijn bevelen gaf, kan men er zich uit
voorstellen. Zijn rijkheid en zijn gastvrijheid
hij die twintig
koks kon ontslaan in een vlaag van bezuiniging
zijn
valken-jachten en gaillardes gedenkt men er bij : --- men
gelooft wèl wat een fransch hoveling eens heeft opgemerkt:
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dat hij zoo beminnelijke toespraak en zoo schoongevormde
handen had.
Maar hij toont er zijn geest niet in. Als het harnas is
aangeschoten en de vasthandige zorg van dag tot dag in
den modder van het legerkamp hem in de gedachten komt,
dan trilt het gordijn van lusteloosheid dat voornaam mocht
staan temidden van een hofhouding, en terwijl die lichtelijkgebleven trilling den aangesprokene tegelijk even verwart en
vertrouwlijk stemt, opent hij de doodstille vraag die altijd
diep in zijn ziel lag, boven het weerloos voor hem openliggend
gelaat. Zijn verlegenheid is daar schijnbaar bij : hij weet
het ; en voor de tegenpartij tot bezinning komt heeft hij in
volkomen kalmte het antwoord gelezen dat niemand zou
hebben ontlokt dan hij.
Dit is het geheim van zijn overwicht: tusschen het hoe
langer hoe vrijer beweeg van zijn tot openheid stemmende
menschelijke dadingen bleef de blik van zijn wezen onbefloersd.
Zie het portret van veel later, naast het andere in het
Mauritshuis. Verlegenheid is er niet meer, geblaseerdheid is
er niet meer, het petje staat schuin op de kruin die al kaal
zal zijn, onverzorgd is de baard die levenslang ijl bleef en
al grijzen ging : vriendelijkheid, spraakzaamheid zelfs, scherts
en opgeruimdheid bewegen zich in de fijne gevoelige trekken
van dien menschelijksten volksleider .... Maar de stilte van
dat ééne oog is weer naar u toegekeerd : achter heel dat
lokkende en veroverende spel van zijn bewegelijk wezen staat
onopzettelijker nog dan in zijn jeugd, maar duidelijk en onontwijkbaar : de niet loslatende vraag.
Doodstil was het innerlijk waarin hij zijn gedachten zocht,
waarin hij als in een spiegelvlak dat nooit trilde de waarheid
zag over het hem omgevende : bewegelijk het uiterlijk dat,
al het overige van zijn wezen voor elk openbarende, voor
allen behalve die hem zeer goed kenden dat innerlijk verborg.
Vijanden en het volk, die twee scherpzienden, hebben hem
den Zwijger geheeten omdat hij onder een spraakzaam voorkomen de bezitter was van een stilzwijgenden geest.

OVER ARBEIDERSPENSIONNEERING
DOOR

F. VAN DER GOES.

(Slot). 1)

V.
Staatspensionneering aan den eenen kant, verplichte verzekering aan den anderen : zoo heeten de beide uiterste en
aan elkaar tegenovergestelde termen van het vraagstuk der
verzorging van den ouden werkman ; van het vraagstuk dat
geen vraagstuk zou zijn, indien en voor zoover in eenig land
eene regeerende klasse werd gevonden welke de staatspensionneering wilde geven, of wel, de verplichte verzekering
durfde eischen.
Bij volstrekte oppermacht zijn geen van deze twee principieele regelingen onmogelijk. Zoo er wellicht geen voorbeelden
zijn van groote offers door eene regeerende klasse gebracht,
er zijn stellig voorbeelden van zware lasten door haar opgelegd ; en de betaling van eene zelfs hooge premie voor een
ouderdomspensioen zou, meenen wij, niet behooren tot de
meest onredelijke of onduldbare trekken van het stelsel
waarmee de tegenwoordige regeerende de klasse der loonarbeiders bezwaart. Indien dan nergens het eene of het
andere stelsel hetzij volledig in praktijk is gebracht, hetzij
in theorie zuiver wordt aanbevolen ; maar de bestaande regeling ginds, of de voorgedragen regeling elders, blijkbaar
i) Het vraagstuk der Verplichte Pensioensverzekering van Onbemiddelden enz.
door Dr. J. E. Millard; 1898, Amsterdam. Bij S. L. van Looy.
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schikkingen zijn waarbij men zoowel aan het eene als het
andere stelsel heeft ontleend, schikkingen die als punten zijn
hier of daar gelegen tusschen de twee uitersten ; zoo moeten
wij besluiten dat de heerschende partij noch de edelmoedigheid bezit om uit de staatskas, welke zij beheert als haar
bijzonder eigendom, het pensioen te betalen, noch de machtsvolkomenheid noodig om de arbeiders tot betaling te dwingen.
Maar tegenover hare macht staat de macht van deze laatsten,
en het gemengde stelsel bewijst dat de staatkundige invloed
van het proletariaat in wettelijke bepalingen direkte uitdrukking vindt, of althans als politieke faktor in regeeringskringen voelbaar is geworden. In ieder bijzonder geval,
derhalve, hebben wij het totstandkomen van het kompromis
te verklaren, de ligging van het punt met betrekking tot de
grenspunten, uit de aanwezige machtsverhoudingen. De oppermacht wel niet, maar de overmacht van de regeeringspartij
in Duitschland was sterk genoeg om gedwongen assurantie
in te voeren. De vijftig rijksmark voor ieder gepensionneerde
uit de schatkist, echter, vertegenwoordigen den invloed van
de te pensionneeren klasse op het oogenblik dat het besluit
werd genomen. Dat in Engeland niemand aan de mogelijkheid van verplichting denkt, bewijst dat aan de mogelijkheid
van eene regeermacht, sterk genoeg om aan de werklieden
de verplichting op te leggen, door iedereen wordt betwijfeld.
De politieke invloed van het proletariaat is in Engeland nog
niet aangewend tot het voeren van principieele oppositie,
heeft zich nog niet doen kennen als een revolutionnairen
faktor. Maar reeds nu boezemt het politieke deel van het
proletariaat aan de kapitalistische klasse genoegzaam ontzag
in om eene regeling als in Duitschland door elke burgerlijke
partij openlijk te doen af keuren, daargelaten van hoevele
personen zij de stille sympathie heeft.
De stand van het vraagstuk is in Nederland eerst in de
periode van voorbereiding. De minister Pierson, gelijk men
weet, gaf onlangs aan de kwestie een plaats op het studieprogram van de regeering. In de taal der maatschappelijke
werkelijkheid kan deze verklaring alleen beteekenen dat de

292

OVER ARBEIDERSPENSIONNEERING.

aandrang van belanghebbenden nog niet zeer sterk wordt
gevoeld door de autoriteiten. Het onderzoek kan alleen
betreffen het minimum van de koncessies en het uiterste
termijn. Verschuiving van het laatste, zouden wij willen
opmerken, kan alleen uitbreiding van het eerste ten gevolge
hebben. De invloed van de arbeiderspartijen is toenemende,
en zal de regeeringsmeerderheid eiken dag iets verder van
verplichte verzekering brengen en iets dichter bij de staatspensionneering, Een regeling, heden nog voldoende, zal men
zelf morgen niet meer geschikt achten, zal op grooteren
weerstand stuiten ; en dit wijl de machtsverhouding van
vandaag niet meer is de machtsverhouding van gisteren.
Alle betrokken vragen van recht en nuttigheid, verder, zijn
aan deze groote machtsvraag ondergeschikt, zijn diverse openbaringen van hare aanwezigheid ; en de verschillende inkleedingen van de machtsvraag, als kwestiën van nuttigheid, van
recht, geven te kennen hoe het gelegen is met de feitelijke
verhoudingen, welke haar samenstellen.
Uit dit oogpunt, het eenige voor ons belangrijke niet slechts,
maar het eenige bestaanbare, kan de kritiek van het werk
van den heer Millard ons bezighouden. Tot nadere bepaling van het beginsel dezer kritiek volge een enkele greep
uit de litteratuur over de zaak, naast een woord over hare
geschiedenis.
VI.
» Dat door onze geheele moderne maatschappij een stormwind waait, die hare grondslagen schudt, dat onze samenleving
in een tijd van overgang verkeert en een keerpunt nadert,
dat de dageraad van een nieuw tijdperk aanbreekt men
moet in een staat van bewusteloosheid voortleven, om die
verschijnselen onbemerkt aan zich te laten voorbijgaan."
Ziedaar de aanhef van het geschrift van den heer Millard,
doktor in de letteren, die met de verdediging van deze omvangrijke dissertatie nogmaals een akademischen graad verwierf
en bovendien de openlijke goedkeuring van den minister en
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oud-hoogleeraar Pierson, in een begrootingsrede van December j.l.
Wij, intusschen, moeten bekennen reeds tegen dezen aanhef
een ernstig bezwaar te hebben. Hoe gaarne hadden wij die
algemeene verzekeringen, welke in een hoofdartikel van een
tweede-rangs-dagblad op hare plaats zouden zijn, geruild
voor eene enkele beknopte aanduiding van het historische
feit, bedoeld met den stormwind, den tijd van overgang en
het nieuwe tijdperk.
Lezen wij evenwel de bladzijden van de Inleiding ten einde,
dan worden wij spoedig gewaar, dat het vervullen van dezen
wensch verre boven de macht ligt van den schrijver. Zijn
proefschrift, behalve in den gewonen en gunstigen zin het
bewijs, hoe vlijtig men de school als inrichting van onderwijs
heeft doorloopen en hoe gedwee de school gevolgd als richting
van studie ; zijn proefschrift is er tevens een in den anderen,
ongunstigen zin van een maatstaf te leveren van de waardeloosheid der school, beide als wetenschap en als vormplaats.
Na het gezegde over de hedendaagsche bewegingen in de
maatschappij, volgt een kort historisch verslag. Vroeger,
meent de schrijver, was het »hoofdmoment in het leven der
volkeren de strijd tusschen de aanhangers van verschillende
Kerken, tusschen keizers en koningen, tusschen de heerschende
standen onderling om de heerschappij en al de goede dingen
der aarde, die daarmede samenhangen." Vreemd, zou men
zeggen, dat heerschende standen elkander onderling bestrijden
om de heerschaap. Maar hooren wij verder. »De strijd van
het einde der i 8e eeuw de heer M. zegt het bij wijze van
tegenstelling werd gevoerd »om j5olitieke vrijheid en gelijkheid voor de wet." Met die leuze heeft de derde stand
gezegevierd. Doch te gelijk met deze bewegingen »heeft in
de 19e eeuw ook een economische revolutie plaats gehad, die
de toestanden in onze maatschappij op ingrijpende wijze ten
voordeele der bezittenden heeft gewijzigd." »En thans beginnen de mindere standen te begrijpen, dat Koningen en
Kerk en Adel niet de eenigen zijn, die hier op aarde heerschappij kunnen uitoefenen, dat politieke vrijheid alleen ellende
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en gebrek niet kan doen verdwijnen." »De mindere man
begint te vermoeden, dat de hooggeroemde politieke vrijheid
hem geen grooter levensgeluk heeft aangebracht, dat zelfs
het vurig begeerde stembiljet hein geen bete broods geen
vermindering van kommer heeft verschaft. En aldus
is een strijd ontstaan, niet meer tusschen regeeringen en
onderdanen om politieke emancipatie, maar tusschen bezittenden en niet-bezittenden om economische emancipatie, enz."
Nu kan men zich, meenen wij, wel geen plattere en meer
oppervlakkige beschouwing van de historie denken, welke in
de nieuwere geschiedenis voor de 18e eeuw hoofdzakelijk
een veete ziet tusschen aanhangers van Kerken, enz. ; in de
Fransche Revolutie een politieken kamp ; en eerst in de tweede
helft van de 19e eeuw een ekonomischen strijd.
Niet dan met eenige moeite, overigens, verbeelden wij ons
de wederom door deze aanhalingen gestaafde waarheid, dat
voorstellingen, in de litteratuur van » de mindere standen"
reeds sedert jaar en dag familiaar, ook aan jongere vertegenwoordigers van de wetenschap der betere nog altijd vreemd
zijn gebleven. Voorstellingen, volgens welke in de onderscheidene tijdvakken hier bedoeld, bij alle verschil van bijzonderheden, deze algemeene historische wet zich heeft doen
gelden, dat onvereenigbaarheid van ekonomisch belang van
diverse maatschappelijke klassen de groote faktor is geweest
van de gebeurtenissen. Kerkhervorming en godsdiensttwisten
van de i 6e en 17e eeuw ; politieke- en handelsoorlogen
van de i 7e en i 8e ; -- wie in deze bewegingen en voorvallen de ekonomische drijfveeren nimmer heeft opgemerkt,
heeft nooit eenig eigen onderzoek van de feiten gedaan, of
wel al te spoedig met de burgermans-opvatting zich tevreden
gesteld. Hoe leggen, zou men willen vragen, hoe leggen
Nederlandsche hoogleeraren en Nederlandsche studenten het
aan, om nog steeds voor elkander verborgen te houden, dat
-de uitbreiding van de kapitalistische produktiewijze reeds in
het eind van de i 5e eeuw aanving zich te kanten tegen de
internationale instelling van de Katholieke Kerk, welke de
groote macht was, die de middeleeuwsche sociale wereld van
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onvrijen arbeid, bezit van grond en menschen, beperkt ruilverkeer en direkte voortbrenging, liefdadigheid, en overheersching van het intellektueel leven door de geestelijkheid,
vertegenwoordigde en met inspanning van alle kracht tegen
de verwording van het maatschappelijke en de uit haar voortspruitende anti-kerkelijke ideeën verdedigde — ? Evenzoo, dat
in de vorming van moderne staten, allereerst deze vormingzelve het bewijs was, dat de nieuwere produktie aan diverse
streken van Europa ieder een eigen en aan sommige een aan
naburige streken tegenovergesteld belang kwam geven. Verder,
dat deze staten, inwendig nog niet veel beter dan middeleeuwsch georganiseerd, spoedig in handen moesten vallen
van koninklijke autokraten, meesters van het centrale gezag,
dat als zoodanig onmisbaar was tot beveiliging van het kapitalisme als nationale instelling tegen aanvallen van buiten.
Eindelijk, dat met de steeds toenemende ontwikkeling van
het kapitalisme de klasse van industrie en handel de burgerlijke macht heeft gevestigd ten koste van koningen, groot
grondbezit en Kerk.
En, grover dan eenige andere is wel de vergissing, die in
deze latere beweging, bij manier van tegenstelling met de
gebeurtenissen van onzen tijd, een uitsluitend staatkundig
karakter wil opmerken. Niet eenmaal naar de revolutionnaire
geschriften van de vorige eeuw in Frankrijk behoeft men
terug te gaan ; de Nederlandsche lezer heeft slechts zijne eigen
letterkunde van voor i 848 in te zien, om zich te overtuigen
dat de groote grief van de bourgeoisie tegen de regeerende
aristokratie was het verwaarloozen van de belangen van koophandel en nijverheid, het niet-opvolgen van de voorschriften
der liberale staathuishoudkunde. Intusschen is het niet
vreemd dat woordvoerders van de nu regeerende klasse zich
beijveren de herkomst van hare heerschappij te vergeten.
Want alleen de kunstmatige en laffe tegenstelling van een
uitsluitend politieken strijd, »vrijheid voor de wet, enz." als
doel, vroeger ; en een zuivere ekonomische beweging thans,
nu de werkman zou »beginnen te vermoeden dat de hooggeroemde politieke vrijheid hem geen grooter levensgeluk
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heeft aangebracht" -- vermag aan de taktiek van de burgerij
eenige houding geven. De waarheid, dat de arbeidersklasse,
juist zooals de bourgeoisie tevoren, thans een strijd is begonnen om de Staatsnacht, wederom niet om de macht alleen,
maar wijl in handen van de tegenwoordige besturen hare belangen evenmin veilig zijn als de burgerlijke belangen het
waren bij de klasse door de bourgeoisie verdrongen : deze
waarheid tracht men zoolang mogelijk te verbergen voor zich
zelf en anderen. En zoo komt hier Dr. Mr. Millard er toe,
het zoo voor te stellen, alsof zijne klasse de politieke vrijheid
ooit aan de arbeiders heeft gegund. » Onschendbaarheid der
rechten van de geringsten der aarde," als resultaat van burgerlijke revoluties te prijzen in een land, waar, om van al het
andere te zwijgen, de werklieden met het kiesrecht—Van
Houten zijn afgescheept, is slechts mogelijk wanneer men de
waarheid niet kent of wel de waarheid niet wil spreken. i)
Wij zijn met de gemeenplaatsen en onjuistheden van den
heer Millard nog niet ten einde. De arbeidersbeweging van
thans, zagen we, begrijpt hij zoo weinig als de burgerlijke
beweging van vroeger. Dit dubbele, elkander aanvullende
misverstand, kenmerk van de burgerlijke school-geleerdheid
waarvan de schrijver het troetelkind is, maakt een derde vergissing onvermijdelijk.
Bij den steeds felleren strijd, zou men meenen, moest de
i) Na deze staaltjes van recente akademische wetenschap, zal het niemand
verwonderen over den hedendaagschen strijd om >ekonomische emancipatie,"
nog het volgende te lezen ... »een strijd, nog meer aangewakkerd door eerzuchtige
demagogen, die met het oog op latere winste speculeeren op de volkshartstochten
evenals de gemeenste beursspeculanten, op de onheilen, die de beurs doen rijzen
of dalen. Rechtmatige grieven worden door hen aan onrechtmatige gekoppeld,
de gebreken en schuld, die evenzeer als alle andere ook de mindere standen
aankleven, worden weggecijferd, en door leugen en verdachtmaking wordt blinde
haat tegen onze moderne maatschappij bij de onbemiddelden opgewekt." Hoe
ver, vragen wij, is het met de beoefening van zekere studiën aan onze hoogescholen gekomen, wanneer als onder de oogen van de fakulteit kliché's van slechtopgevoede dagbladschrijvers in proefschriften de plaats gaan innemen van een
verklaring der verschijnselen, welke de jonge dokters voorgeven te behandelen?
Ons, echter, kan het slechts welkom zijn op weêr een symptoom te kunnen wijzen
van hunne onbevoegdheid, die, na onjuistheden en gemeenplaatsen, zelfs den laster
niet ontziet.
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onhoudbaarheid van de hypothese vau het winnend altruisme
reeds gebleken zijn. Bij den heer Millard doet zij nog dienst,
en wel als de groote drijvende kracht in onze sociale politiek 1
Er is ... v» een nieuwe geest van rechtvaardigheid en broederliefde, van ware democratie, die bij vele duizenden is ontwaakt."
»Thans is als het ware (1) een nieuwe voortstuwende kracht
ontstaan, de drang naar waarheid, altruisme en rechtvaardigheid, die zich uit in liefde voor den medemensch, in een drift
om het onrecht te bestrijden en de zwakkeren te hulp te
komen." »Juist bij een deel der bevoorrechten, die bij een
verandering alles te verliezen en niets te winnen hebben
op materieel gebied" doet die nieuwe geest zich gevoelen.
Socialisten zijn ze niet. Het socialisme is wel nobel maar
»schijnt" te weinig rekening te houden met de menschelijke
natuur. Bovendien, voor » ontwikkelden" wordt het socialisme
niet genoeg op » een waardige wijze" gepredikt ; de socialisten
hebben, na eerst te weinig op de menschelijke natuur te
hebben gelet, » rekening houdende met den geringen graad
van ontwikkeling en de grovere hartstochten der minder-bevoorrechten, het socialisme gedegradeerd tot een evangelie
van haat en afgunst."
Om dit deel van zijn betoog te staven moet de schrijver
de historische waarheid niet minder vervalschen dan hij te
voren deed. De waarheid is dat het gemeenschapsgevoel in
de middeneeuwsche maatschappij, zoover er georganiseerd
gemeenschapsleven was, nl. in de Kerkelijke stichtingen,
veel sterker was dan later. Het individualistische van het
Protestantisme is de ideëele uitdrukking van de nieuwe ekonomische werkingen die de oude samenleving verwoestten. Altijd,
zegt de heer Millard, waren er armen en ongelukkigen enz.
Ja, maar de Kerk zorgde voor hen, plichtmatig en rechtens.
En na de Katholieke, de Protestansche ; schoon niet zoo
goed en meer bij wijze van gunstbetoon. De nieuwe maatschappelijke instelling van het kapitalisme gebood onderscheid
tusschen loon en aalmoes. Maar wat in de burgerlijke wereld
aan wezenlijk altruisme over is, is haar bijgebracht door de
Kerk. De kerkelijke richtingen hebben, niet alleen over armen,
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maar over alle ongelukkigen : gevangenen, slaven, geprostitueerden, dronkaards, hare zorgende handen blijven strekken,
toen een slechts met vrijheid om zich te verrijken dweepend
liberalisme sprak van laat-begaan en noodig kwaad.
En, als sedert enkele jaren een woordenrijk maar dadenarm
liberalisme eenige drukte begint te maken over maatregelen
ten bate van de arbeiders, is dit eene menschenliefde die
veel te laat komt om voor iets anders dan zelfzucht te worden gehouden. In ons land, het is waar, staat een groot
gedeelte van het publiek buiten den openlijken klassenstrijd;
en de vrees van de bezittende klasse voor erger, haar streven
om voor de misdeelden althans eenigermate dragelijke toestanden te scheppen, kan bij sommige van hare leden, die
zich te goed doen aan eene zekere vage welgezindheid, de
illusie teweeg brengen waaraan, met onzen auteur, vele
dames en heeren een groot gewicht willen hechten. Juist
het voorstel in zake arbeiders-pensionneering waarmeê de heer
Millard komt, een voorstel toch ook ontvangen en geboren
»in den drang naar waarheid, altruisme en rechtvaardigheid,"
zal ons bewijzen dat deze illusie in het beste geval zelf bedrog
moet heeten. Wij hebben trouwens maar naar landen met
een hooger ontwikkeld ekonomisch stelsel en den evenredig
scherperen strijd van klassen en partijen te zien, waar van
vrede en verzoening juist genoeg sprake is om ons te verraden hoe beducht de regeerende gezelschappen zijn voor
buitenlandschen oorlog en binnenlandsche revolutie.
Maar zelfs bij den tegenwoordigen schrijver — de opmerking is algemeen, want zelden heeft de aanbeveling van een
liefdevolle oplossing het kunnen stellen zonder min of meer
bedekte beschimping van het socialisme zelfs bij hem
heeft de lof van altruisme een bitteren bijsmaak. Immers
wordt ons te verstaan gegeven dat in de wetgeving ten bate
van de werklieden »de edele opwekking der hervormingsgezinden meer invloed heeft uitgeoefend dan de bedreigingen
der volksophitsers." Komt, willen wij enkel zeggen, de heer
Millard tot het inzicht dat het geloof aan de voortreffelijkheid van zijn eigen klasse wel een natuurlijk sentiment is bij
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hare woordvoerders, maar wetenschappelijk geen groote bewijskracht bezit ; dan hebben wij hoop dat eene studie van de
sociale wetgeving in de Europeesche landen, behalve op den
feitelijken inhoud ook gericht op de omstandigheden van haar
ontstaan, hem zal overtuigen van de waarheid door Bismarck
b.v. openlijk beleden dat zonder de agitatie in de arbeidersklasse geen enkele bepaling ten voordeele van de arbeidersklasse ergens kracht zou hebben van wet. .
VII.
Verplichte verzekering bezwaart den arbeider met een nieuwe,
bijzondere belasting.
De van hem gevergde premies dekken hem tegen maatschappelijke en natuurlijke gevaren welke hem in zijn arbeid
kunnen treffen : ziekte, ongeval, invaliediteit, ouderdom, en
werkeloosheid. De beste wijze van heffing zal zijn de premies
te eischen van de patroons en hun het recht te geven een
zeker gedeelte van het bedrag op het loon te korten. Het
zal afhangen van allerlei omstandigheden of de arbeider in
werkelijkheid niet meer betaalt dan dit deel. In het beste
geval zal ook de ondernemer een nieuwe en bijzondere belasting hebben op te brengen, schoon bij de voorstanders van
verplichte verzekering er zijn die van deze belemmering van
»de nijverheid" niet willen hooren.
De Staat, verder, zorgt voor de inning en voor de belegging
van de gelden ; neemt deze administratie al dan niet voor
zijn rekening ; en garandeert om hier nu alleen over de
pensionneering op ouden dag te spreken aan de rechtverkrijgenden op een bepaalden leeftijd een zekere toelage,
die afhankelijk gesteld kan worden van de premies, welke
dan voor de naar den loonstandaard ingedeelde klassen van
werklieden verschillen, of die in een vaste som kan zijn,
gebaseerd op eene voor alle verzekerden gelijke premie.
Met eenige uitvoerigheid is melding gemaakt van de inleidende beschouwingen welke het jongste werk over het onderwerp openen, wijl het ons te doen is om den geest te kennen
20
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waarin het denkbeeld voegt van Verplichte Verzekering. De
heer Millard, namelijk, heeft laten volgen, een voor de praktijk
gereed gemaakt plan, waarin mende hier aangeduide algemeene
trekken terug vindt ; en dat, ook wegens de toelichting door
den auteur gegeven, ons het wezen van het stelsel nader kan
doen kennen. De zelfde dienst moge ons bewijzen een ander
ontwerp, voor enkele jaren aangeboden door den heer Kuyper. i )
De voorschriften van eene menschlievende liberale staathuishoudkunde, bij den één, verschillen alleen in eenige details
van de authentieke vertolking der ordonnantiën Gods bij den
ander. Zoovele burgerlijke schrijvers als wij nog zouden aanhalen, zoovele bewijzen te meer zouden wij vinden van de
reeds uit de kamerdebatten genoegzaam gebleken gezindheid
onzer regeerende klasse, om zoovele misstanden als onder haar
bereik vallen te verhelpen door middel van nieuwe offers
grootendeels te brengen door de misdeelde klasse-zelve : ziekte,
werkeloosheid, onbekwaamheid door ouderdom of ongeluk;
het gevolg van een en ander worde niet aan een toevallige,
gebrekkige en kostbare tegemoetkoming door armenzorg
overgelaten, maar vinde een regelmatige en afdoende bestrijding uit fondsen samengesteld door bijdragen allereerst
van hen, die aan de genoemde euvelen blootstaan.
Het uitgangspunt is de klacht dat eerlijke, knappe, ijverige
lieden,, die hun leven lang niet hebben stilgezeten, hunne
laatste jaren afhankelijk worden van de liefdadigheid, de hand
moeten uitstrekken naar een aalmoes enz. De bonen, erkent
men, zijn er niet naar om sparen mogelijk te maken 2). De
gewilligheid, het moet gezegd worden, is ook niet overgroot;
maar dit is weer hoofdzakelijk het gevolg van de geringe
verdiensten. Onze schrijver Dr. Millard heeft links en rechts
geschreven aan allerlei menschen om zich naar dit punt te
i) Proeve van Pensioenregeling voor Werklieden en huns gelijken. — Amsterdam,
J. A. Wormser, 1895. Herdruk van artikelen in De Standaard.
2) Reeds erkend door vroegere schrijvers over de onderwerp. Zie o. a. G.
Emants : De Pensionneering van de werkende klasse, Vragen des Tijds, 1885 ; en
Dr. H. Simons : De Fabrieksarbeiders in Nederland en hunne Pensionneering,
(Amst. Gebrs. Schröder) X888.
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informeeren. Men kan zich laten verzekeren zooveel men wil,
ook als werkman. Er is een Nederlandsch werkliedenfonds,
er zijn soliede maatschappijen die speciale lage tarieven hebben. Maar, zegt de heer Millard, »er wordt van deze gelegenheid om zich een pensioen te verzekeren door de werkende
standen nagenoeg geen gebruik gemaakt, omdat zij voor het
grootste gedeelte de bijdragen niet kunnen, voor een klein
deel niet willen storten" (bl. i I 3). Dit is hier het geval, en
elders is het niet anders. Er bestaan overal inrichtingen tot
vrijwillige assurantie, maar nergens is behalve wellicht in
Engeland de toeloop noemenswaard. En ook Dr. Kuyper
komt het bevestigen : »het loon is voor wie een huisgezin
heeft, net om even meê rond te komen, maar in dat loon is
op geen bijdrage voor pensioen gerekend" (bl. g).
De gevolgtrekking is nu, niet alleen van de beide schrijvers
die omstandige ontwerpen hebben gepubliceerd, maar van alle
vrienden van verplichte verzekering, dat het staatsgeweld de
massa van de arbeiders zal dwingen om datgene te verrichten
wat zij uit vrijen wil ongedaan laten, omdat zij niet bij machte
zijn het te doen. Er is verschil tusschen beide heeren over
de hoogte van de bijdrage, en met vele andere aanhangers
van het stelsel verschillen zij over het belangrijke punt van
staatshulp, door beiden verlangd. De heer Millard vordert ook
medewerking van de patroons, de heer Kuyper zoo goed als
niet, voor ouderdomsverzekering zelfs in het geheel niet.
Maar de grondslag van beider plan, wij herhalen het, is de
gedwongen betaling van gelden, die daarom gedwongen zal
zijn wijl ze anders wegens onmacht achterwege blijft. De heer
Millard citeert een reeks van door hem ontvangen mededeelingen welke de onmacht van de massa der arbeiders waaraan trouwens geen enkel voorstander der verplichte verzekering zegt te twijfelen speciaal moeten bewijzen.
Zoo men dan, met hulp van den sterken arm, het onmogelijke mogelijk wil maken, wil men aan den anderen kant den
Staat verplichten het bedrag van de door hem geheven
penningen met een bijslag uit de openbare kas te verhoogen.
Het groote argument is het bestaan van deze zelfde onmo-
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gelijkheid. Het publiek belang, zegt men, vordert dat onderscheid gemaakt wordt tusschen klanten voor de bedeeling en
rechthebbers op pensioen. En omdat nu de meeste arbeiders
niet in staat zijn voor een voldoend pensioen te zorgen,
behoort de Staat, niet bij wijze van gunstbetoon aan
partikulieren, maar ten bate van het algemeen, althans gedeeltelijk in den nood te voorzien.
Het zal noodig zijn eenige cijfers te noemen, die de werking
van het stelsel nader aanduiden. De heer Millard geeft aan
alle verzekerden een even hoog pensioen en verlangt een
gelijke premie. Hij berekent dat voor een jaarlijksche uitkeering van f 200. aan alle vijfenzestig jarige mannen, of
wel bij vroeger intredende invaliediteit, en voor een bedrag
van f i 50. aan hunne weduwen in die gevallen, ongeveer
f 21. per jaar noodig zal zijn, te betalen van het i 6e tot
het 65e jaar, ieder jaar gerekend op veertig weken. De
arbeiders dragen hierin I o à 20 cent, naar gelang van het
loon. Het overige komt voor rekening van de patroons. De
Staat, eindelijk, behartigt de administratie, betaalt de premies
» voor degenen die om bepaalde redenen tijdelijk daartoe niet
bij machte zijn," en dekt de tekorten welke uit een eventueel
te laag gebleken raming van de premie mochten voortvloeien.
Nog dient opgemerkt, dat de heer Millard de verzekering
wil uitstrekken over alle personen, mannen en vrouwen, die
een inkomen verdienen tot i 200 gld., zelfstandig of in dienst
van anderen.
Dr. Kuyper beperkt de verzekering tot bezitters van een
inkomen de helft lager en uitsluitend als loon genoten. De
ouderdoms- (en invaliediteits) verzekering is onderdeel van
een zesledig stelsel, welk stelsel wederom behoort bij een
met enkele trekken aangegeven organisatie van den arbeid.
Genoeg voor ons, dat om als »gezel" te werken men een
diploma, als getuigschrift van afgelegd examen, zal moeten
toonen, welk diploma de verplichting oplegt om in het toe,
2 I e en 22e jaar, wekelijks te storten de som van één gulden.
Bij deze f i 50. — legt de rijkskas f i oo. . Veertig weken
van elk jaar moet de werkman verder een kwartje betalen.
-
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Hij ontvangt dan op zijn 65e jaar een pensioen van f 3.
'
terwijl hiermee tevens eenigszins voor weduwen en kinderen
is gezorgd. In deze assurantie, zeiden we, wil de heer Kuyper
de werkgevers niet betrekken. Daarentegen zullen zij hebben
te zorgen voor ziekte en invaliediteit, berekend op f 20.
per jaar en per man. Nogmaals zal de arbeider zich tegen
werkeloosheid hebben te verzekeren voor een premie geraamd
op f '0.— jaarlijks.
Ten slotte is in de beide plannen voorgesteld dat de Staat
gedurende het tijdperk van den overgang min of meer groote
finantieele hulp verleent, opdat de geheele zaak geen schipbreuk lijde. i) De liberale schrijver betoogt de aannemelijkheid van het beginsel van geldelijke bijdragen door den
Staat ; de ander, met den fijnen takt waarvan hij de reputatie
bezit, om te bepalen waar de principes ophouden van kracht
te zijn, weet aan de strekking van de anti-revolutionnaire leer,
dat de Overheid zich met deze zaken niet heeft in te laten,
te ontkomen, door op te merken dat de omstandigheden niet
normaal zijn en derhalve de staatsbijdrage enkel tijdelijk wordt
gevraagd.
—

VIII.
Mist men, gelijk de schrijvers, het besef van den strijd der
klassen en de kennis van het wezen van de groote maatschappelijke beweging onzer dagen 2) ; beziet men, wat heti) Onder overgangstijdperk wordt verstaan de periode welke moet verloopen
tusschen het oogenblik van het begin der verzekeringsoperatiën en het tijdstip
waarop zij die de eerste premie betalen niet ouder zijn dan het jarental dat tot
berekening van de premie heeft gediend. Alle arbeiders boven i6 vallen in die
termen wanneer heden de instelling begint te werken, wijl de premie op dien
leeftijd berekend is. Zij zouden dus worden buitengesloten of wel aan hun ouder
dom evenredige premies moeten betalen. Het een zoowel als het ander acht men
ondoenlijk, van daar het beroep op den Staat. De heer Kuyper ontwerpt een
regeling waarbij hoogere stortingen niet vermeden zijn.
2) Men kent de gewichtige veranderingen bij een deel van de georganiseerde
Engelsche arbeiders in de richting van het socialisme sedert eenigen tijd merkbaar. Nog zijn geen groote praktische resultaten aan te wijzen, maar de bewegiag, die de Trade-unions meer en meer doordringt van het klassenbesef, hen
ekonomisch scherper doet optreden en politiek drijft naar een onafhankelijke
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zelfde is, de zaken uitsluitend van het standpunt eener
bevoorrechte klasse, welke het behoud van hare privilegiën
als doel stelt en de wegneming van grieven der misdeelden
aanwendt als middel ; dan mag het systeem van verplichte
verzekering zoo min gezocht heeten als onbillijk. Want dit
systeem is de weg om, zonder eenigszins te raken aan de
grondslagen van de burgerlijke orde, en met vermijding van
alle kosten boven de strikt noodzakelijke door de burgerij
te betalen, de voorziening in een van de dringendste nooden
welke het proletariaat thans drukt, op te dragen aan het
proletariaat zelf. De wettelijke invoering van het systeem
geeft te kennen dat het de bourgeoisie is die, sterk door
hare macht, de wet schrijft. Want de inhoud van de wet
vindt hare theoretische verdediging in het besef, dat de overmacht van de bourgeoisie billijk is, de met hare positie
samenhangende toestanden overeenkomen met natuur en rede;
en dat onbillijk en schadelijk zou zijn wat hare positie in
gevaar zou brengen of het genot er van noemenswaard
verminderen.
Intusschen, schier nergens is de heerschende klasse nog
volstrekt oppermachtig. Zonder nog te spreken over direkte
koncessies door haar verleend, beteekenen reeds de maatpartijformatie, wordt niet meer ontkend. Ook in Engeland begint, met het verval
van het kapitalisme, de ontwikkeling van het proletariaat als revolutionnaire
klasse. Doch wat zegt onze Mr. Dr. er van ?
»In de laatste jaren echter zijn er onmiskenbare teekenen van ontaarding in
deze Unions waar te nemen, en zijn zij, onder den invloed der socialisten, inplaats
van vakvereenigingen om de rechtmatige belangen der leden te verdedigen, meer
en meer machtige bonden geworden, om de werkgevers-kapitalisten aan te vallen
en te tiranniseeren enz." Geen woord, derhalve van verklaring ; datgene wat den
werkgevers-kapitalisten niet aanstaat, plompweg aan »de socialisten" toegeschre.
ven ; de gewijzigde houding die de socioloog zou moeten uitleggen, eenvoudig
geboekt als ontaarding, die de bourgeois slechts kan betreuren ; van het feit dat
de arbeiders hun belang nu anders dan vroeger opvatten en willen voorstaan,
hun een verwijt gemaakt ; en de pretentie aangenomen dat zij wat hun rechtmatig belang is, hebben te leeren van Millard en de zijnen.
Ook de heer Kuyper is een warm vriend van arbeidersorganisatie, mits zij diene
tot bevestiging van de burgerlijke orde De Trade- Unions. zegt hij in het aangehaalde werkje, zijn »schitterend begonnen, doch nu reeds geheel in het socialisme verloopen." (B1. 17).
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regelen van bescherming door haar genomen, dat de tijd van
hare volkomen gerustheid voorbij is en iets van een naderend
gevaar door haar wordt gevoeld. Wij noemden het uitgangspunt, het besef van de ongenoegzaamheid der filantropie.
Welnu, jarenlang heeft de bourgeoisie het met de filantropie
gedaan, die vroeger, althans zoolang van onze eeuw sprake
is, eer beter dan minder is geworden. De filantropie die hare
methode herziet en hare werkzaamheid uitbreidt, wekt, vreemd
genoeg, in afnemende mate de tevredenheid van de gezeten
klasse. Niet zoo vreemd echter, als men bedenkt dat de
arbeiders nu met zooveel ontzag van zich doen spreken, als
noodig is om gunstbetoon voor levensonderhoud te doen
vervangen door rechtsbedeeling. Een stap verder, en men
legt de kosten van het nieuwe recht op de kapitalisten.
Vooralsnog schijnt pensioenbelasting een beter denkbeeld.
Evenwel geen pensioenbelasting die op den werkman drukt
met volle zwaarte, maar een middending tusschen staatspensionneering en verplichte assurantie, De verlangde staatsbijdrage is een ander bewijs van den wassenden invloed van
de klasse voor welke zij gevraagd wordt. Het betoog van
de voorstanders der staatsbijdrage maakt dit duidelijk. Men
wil eenerzijds den arbeiderseisch van pensionneering niet in
zijn geheel inwilligen, men durft aan den anderen kant den
eisch niet geheel afslaan. De maatregel is een verdrag van
strijdende partijen, het betoog daarom een kompromis van
beginselen. IX.
De heer Kuyper, waarom vraagt hij één gulden wekelijks
gedurende de drie jaren van vol loon en vrijgezellenleven?
Waarom wil de heer Millard van de achtstuivers weekpremie
niet meer dan 20 cents door de arbeiders laten betalen?
Beiden letten alleen op de praktische uitvoerbaarheid. Hoogere
lasten schijnen hun onmogelijk te dragen. Dat zij, evenwel,
niet de grens van de draagkracht der arbeiders op het oog
hebben, maar het uiterste wat de wetgever mag eischen,
blijkt uit hunne woorden. Wij noteerden de wonderlijke logika
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die bij de wet het onmogelijke mogelijk wil verklaren. Dit
bewijst dat een subjektieve onmogelijkheid bij de arbeiders
niet bedoeld werd. Het schijnbaar onlogische is dus inderdaad
logisch genoeg. De werkman, redeneert men, moet betalen.
Wij kunnen hem dwingen. Maar aan onze macht is een grens.
Het is in ieder geval raadzaam bij het dwingen een zekere
grens in acht te nemen. Welke ? Dat is niet precies te zeggen,
wij kunnen alleen gissen. Wij moeten komen op een cijfer
waarvan wij kunnen verwachten dat het, in verband met wat
anderen doen en wat genoten zal worden, op de groote
massa geen indruk van afzetterij zal maken ... Het materiaal,
derhalve, b.v. door den heer Millard aangewend, ten bewijze
dat de loonen geen eigen sparen toelaten, is niet bestemd
om de werklieden te ontlasten maar om de anderen, Staat
en ondernemer, te bezwaren. Finantieel komt het op 't zelfde
neer, principieel is het iets geheel anders. Het stelsel heeft
een logische fout omdat het twee tegenovergestelde belangen
ook theoretisch wil samensmelten. Maar de opening in het
betoog stelt ons in staat een blik te werpen in het burgerlijk
wezen van den voorgestelden maatregel.
Het feit staat vast, de loonen zijn laag. De vraag is niet
hoeveel kan overschieten van de ontvangsten, de vraag is
hoeveel kan achterwege blijven van de uitgaven. De groote
meerderheid van de werkmansgezinnen kent perioden van
gebrek aan het allernoodigste, veroorzaakt niet door buitengewone rampen maar door kleinere ongevallen. Iedere
gebeurtenis, hoe eenvoudig en natuurlijk ook, die in den
gewonen gang van zaken de geringste afwijking brengt,
beteekent pijnlijke verlegenheid, zoo niet ondraaglijk leed;
een bevalling, een korte ongesteldheid, een gedwongen verplaatsing van het gezin, gezwegen van gebrek aan werk door
stilstand, brand, faillissement, of de onvermijdelijke bezoeking
van vermindering van kracht en geschiktheid op rijperen
leeftijd. Iedere cent besteed aan iets anders dan het bloote
levensonderhoud, is een vergrooting van het tekort op het
onmisbare voor het levensonderhoud, verzwaart den strijd om
het leven, waarbij, zooals reeds Douwes Dekker eenmaal
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zeide, uitgesteld bezwijken de hoogste prijs is. De hoegrootheid van de bijdrage van de arbeiders gevorderd, willen
wij zeggen, is dus in dien zin onverschillig, dat iedere bijdrage
te veel is. De zorg voor den ouden dag wordt niet bestreden
met spaarpenningen, redelijkerwijze door middel van ontzegging van eenige weelde of het aanwenden van een beleidvolle zuinigheid, maar komt te staan op ontberingen die het
gezin van den arbeider afbreuk doen aan lijf en leven. De
opmerking is gemaakt - door den schrijver van een rapport,
geciteerd bij Millard, van de Vereeniging voor Fabrieks- en
Handwerksnijverheid, en zij is maar al te juist. Zal inkrimping
van de nuttige uitgaven voor het oogenblik niet meer kwaad
stichten, dan het pensioen voordeel brengen in de toekomst?
En met schrik ziet deze woordvoerder van de belangen der
patroons in de verplichte verzekering een dwang, welke leiden
zal tot zoodanig direkt nadeel, dat bij het verminderde weerstandsvermogen van hunne werklieden de pensioenleeftijd
zooveel te zeldzamer zal worden bereikt. i)
De heer Millard, het is waar, twijfelt aan de juistheid.
Zou werkelijk, vraagt hij, een weekpremie van eenige stuivers,
het levensonderhoud der werkende standen bedreigen ? Neen,
niet de enkele stuivers. Maar het levensonderhoud is reeds
bedreigd en bij bedreiging is het niet gebleven. De levensduur van de arbeiders in de meeste vakken valt onder het
gemiddelde, gelijk blijkt uit een tabel door den heer Millard
meegedeeld. En iedere nieuwe last, ook de geringste, moet
onvermijdelijk tengevolge hebben dat de levensduur, maatstaf
van levenskracht, wederom daalt.
Evenwel, zelfs bij sterke deernis met de lijdenden, volkomen
vereenigbaar met een oprecht geloof aan de principiëele houdbaarheid van het stelsel dat lijden doet, behoeft dit geen
bezwaar te zijn tegen de verplichte verzekering. Waren er
geen klassenbelangen, dan zou het zeer zeker twijfelachtig
moeten heeten wat het grootere kwaad is ; de gefnuikte
i) Meer dan een van de door den heer M. geraadpleegde werklieden noemen
sparen dan ook kortweg onzedelijk.
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mannelijke leeftijd, of de onverzorgde ouderdom. Maar de
onverzorgde ouderdom, en hiermede leggen wij wederom een
van de voorname kenmerken bloot van het stelsel als burgerlijke hervorming, de onverzorgde ouderdom is een sociaal
kwaad, geheel afgezien van alle persoonlijk nadeel. En, moesten
wij tusschen de regels lezen van het betoog, om in de gedwongen
betaling het klassenbelang te vinden, thans hebben wij de
teksten maar te raadplegen, welke er rond voor uitkomen.
De heer Kuyper stelt zich voor, door de ouderdoms- (en
andere) verzekering »den werkman voorgoed aan het Pauperisme te ontrukken" (blz. 93). Elders noemt hij het pauperisme
een dreigend gevaar 1). Kan men zich nu iets fraaiers verbeelden dan een maatregel, die het dreigend gevaar, voor de
bourgeoisie in het pauperisme gelegen, moet afwenden -- op
kosten van hen, die anders paupers moeten worden?
De heer G. Emants wilde dwingen tot sparen, wijl anders
de gevolgen komen »ten laste der maatschappij" (t. a. p.
blz. 217). »De maatschappij, zegt hij, heeft er zeker veel
meer belang bij dat de werklieden verzekerd zijn dan de
andere klassen der maatschappij." Reeds uit deze terminologie
blijkt duidelijk, dat met maatschappij in het eerste geval bedoeld
is de in deze maatschappij regeerende klasse. Staatsbijdragen
wil hij verleenen, »onder één voorwaarde." Namelijk, »dat
de maatschappij zekerheid hebbe om de vruchten te plukken,
die men van een algemeene pensioenverzekering recht heeft
te verwachten : de zedelijke verheffing van den werkenden
stand, grootere zorg van hein voor de toekomst", enz. 2)
»Dan, maar • ook dan alleen, zouden de te maken kosten in
de resultaten haar verantwoording vinden" (blz. 198).
i) Dr. Kuyper, overigens, schrijft blijkbaar niet voor een akademisch-liberaal
publiek als dr. mr. Millard. Hij komt sterker op voor het recht van de arbeiders
en is ook milder met zijn staatsbijdragen, eenigszins in Engelschen geest. De
anti-revolutionnaire partij, gelijk men weet, telt vele arbeiders, en onder de arbei
ders zijn kiezers.
2) Het vooruitzicht op pensioen zal zegenend werken op den werkman en zijn
gezin niet alleen maar ook ten voordeele strekken van den werkgever en van de
gansche maatschappij." — M. E. Bergsma (lid van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, enz.) ;
Het pensionneeren van werklieden. Rotterdam 1882.
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Overvloedig op dit punt is de heer Millard. Het uniforme
pensioen, ten eerste, is het bewijs, dat niet het subjektieve
welzijn van de te pensionneeren personen op den voorgrond
staat, maar het algemeen belang, dat, zoo spoedig het gebezigd
wordt in tegenstelling met het belang van de - arbeidersklasse,
niets anders beteekenen kan dan het belang van de .bourgeoisie.
De verplichting van den Staat, zegt Millard van zijn standpunt
terecht, strekt zich niet verder uit dan tot de zorg, dat alle
burgers in staat zullen zijn zich van een behoorlijk levensonderhoud te verzekeren ; » maar het belang der gemeenschap
eischt volstrekt niet, dat - een ieder een uitkeering ontvangt,
in nauwkeurige evenredigheid tot zijn vroeger inkomen".
Neen, de staatsbijdrage is het maximum van wat op een
bepaalden tijd de regeerende klasse bereid is te geven, en
haar belang vordert alleen het wegnemen van de ergste misstanden : zooveel omslag, om ook nog voor evenredigheid
tusschen pensioen en loon te zorgen, kan zij en behoeft zij
waarlijk niet te maken.
De schrijver verdedigt op deze manier de gedwongen
premiebetaling door de arbeiders. »Indien onbemiddelden,
ofschoon in staat een zekere bijdrage te geven, uit onwil
of onverstand weigeren voor de toekomst te zorgen, op de
liefdadigheid speculeerende, dan is de Staat gerechtigd tusschenbeide te komen, en te verhinderen dat zij de verantwoordelijkheid voor eigen bestaan op de gemeenschap schuiven.''
De heer Millard citeert vervolgens een plaats van Maurice
Block. De Staat wordt bestormd door aanvragen, bedreigingen
zelfs van proletariërs. Wederom de tegenstelling die ons ontheft van de moeite te onderzoeken wie of wat met Staat
bedoeld wordt blijkbaar hetzelfde als ook wel met gemeenschap of maatschappij is aangeduid. Welnu, de Staat
vindt dat niet aangenaam. 1-Jij kan van zijn kant het raadzaam
achten dat de vragers ook iets doen. Gij vraagt hulp, zegt
de Staat. »Je vais vous forcer à ne pas en avoir besoin. Et
ii les oblige de s'assurer." Zoo zorgt men voor de beurzen
waaruit anders de giften zouden moeten betaald worden
en tevens, gelijk de heer Millard niet verzuimt op te merken,
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voor het behoud van het zedelijk peil bij de arbeiders. dat
dalen zou bij gunstbetoon, en waarvan de heer Millard ongetwijfeld een betere hoeder is dan de arbeiders zelf.
Twee voordeelen, dus, in stede van één. Het kwaad verholpen dat uit het bestendigen van den onverzorgden of
aan de liefdadigheid overgelaten ouderdom voor de burgerlijke
orde zou voortvloeien en verholpen door de te pensionneeren personen met eigen middelen. Blijft over, - de Staatsbijdrage, ingeroepen, gelijk we zagen, ten bate van de
instellingen welke men vreest dat de toenemende ontevredenheid en het groeiende verzet reddeloos zouden vernietigen.
In naam eene premie tot verzekering van de arbeiders,
werkelijk een premie tot verzekering van het kapitalisme. Of
zou, vraagt de heer Millard, »een Staat niet een geldelijke
uitgave mogen doen, tot afwending van een zoo onmiskenbaar
kwaad, als het verschijnsel, dat een groot aantal van zijn
burgers bij arbeidsonbekwaamheid onvermijdelijk armlastig
wordt ?" Vooral, voegen wij er bij, als op den duur nog
meer de lastigheid dan de armoe dringt ? En nogmaals vraagt
hij en geeft daarmeê een antwoord op zijn eerste vraag. »Zou
het niet onredelijk zijn, de onbemiddelden te dwingen, gedurende vele jaren het bedrag der premie af te zonderen,
niet alleen in hun persoonlijk belang, maar ook in het belang
van de geheele gemeenschap, zonder hun althans eenigermate
een behulpzame hand te bieden ?"
Ten slotte zijn onze auteurs het hierover eens, dat de
kosten van de staatsbijdrage niet behoeven af te schrikken.
Men krijgt niet alleen waar voor zijn geld, maar het bedrag
valt meê. Men bedenke dat »het hier grootendeels slechts
de vraag is van een betere verdeelinb der lasten." »Immers
ook thans leven die bejaarden en invalieden, al is het dan
in ellende, grootendeels op kosten van derden, vooral de
liefdadigen en belastingschuldigen en ook thans dus moeten
ettelijke millioenen voor hun onderhoud besteed worden."
Denkt gij soms dat deze derden dat aangenaam vinden?
Neen »veel redelijker schijnt het [hun] wanneer die millioenen in de eerste plaats door de belanghebbenden zelf,

OVER ARBEIDERSPENSIONNEERING•

311

direct of indirect, in hunne krachtige jaren worden opgebracht,
voor zoover dit mogelijk is," enz. — De gedwongen assurantie,
met andere woorden, is een nieuwe vorm van het oude streven
van elke belastingbetalende klasse : wat zij geeft aan den
fiskus op anderen te verhalen. Ook de heer Kuyper, wiens ontwerp aan den Staat op vier à vijf millioen zou komen, noemt
als een lichtzijde »daling van uitgaven voor armenzorg."
X.
Wij zouden intusschen omtrent den aard van den voorgestelden maatregel als burgerlijke hervorming slechts ten halve
verslag doen, indien wij verzuimden melding te maken van
de sociaal-ethische zijde, welke, om met den hoogleeraar
Treub te spreken, haar evenzeer eigen is als de sociaalekonomische i).
Ten gunste van verplichte verzekering, namelijk, pleiten
niet alleen de aangeduide argumenten ontleend aan de wereld
der stof, maar de nog te noemen voordeelen van het gebied
des geestes. Hooren wij eerst den heer Treub, wiens gevoelen
een nog niet geciteerde politieke richting vertegenwoordigt,
dan vernemen wij een waarschuwing » waar voorstanders van
staatsinmenging op sociaal-economisch terrein steeds op bedacht
moeten zijn". Met zijn collega aan de Vrije Universiteit heeft
de heer Treub gemeend het besef van zekere » normale"
maatschappelijke toestanden. En wel moeten wij er ons voor
wachten dit een hersenschim te noemen, want de bedoelde
norm is niets anders als het ideaal van een wel-geregelde
burgerlijke samenleving. Welnu, normaal is, dat werklieden
de premie zelf zouden moeten betalen. Dat dit normale nooit
te bereiken is zoolang de private exploitatie van arbeidsmiddelen bij de bezitters den rijkdom schept, bij de gebruikers
de armoede, is eene stelling welke blijkbaar zoo weinig tot
de eene als tot de andere Hooge School in de hoofdstad is
doorgedrongen, die dan ook beiden meer hebben te maken
i) Sociaal Weekblad van 24 December 1898

(Het Begrootingsdel at III ).
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met den rijkdom dan met de armoede. In deze abnormale
omstandigheden, welke doorzichtige wetenschappelijke fiktie
den onwil niet kan bedekken om de schamelheid van de eene
klasse even normaal te noemen als den welstand van de
andere, behoort de Staat, zoo redeneert de heer Treub, haren
steun niet te onthouden. Doch men bedenke -- dit was de
waarschuwing dat met behulp van den Staat, de zelfstandige kracht der werklieden niet wordt vergroot, maar
integendeel door de hulp van den Staat het gevoel van verantwoordelijkheid en daarmede de zelfstandige kracht bij de
geholpenen wordt verminderd." Kan het niet anders, dan
moet het ; maar beter ware het in ieder geval »als pensionneering van oude en invaliede werklieden zonder dien wrangen,
philanthropischen bijsmaak" te doen zou zijn.
Bij den heer Kuyper hetzelfde ideaal, dezelfde norm ; en
letterlijk dezelfde weerzin tegen liefdadigheid. De werkman
zegt hij, kan, helaas, geen pensioen genieten »zonder den
wrangen bijsmaak van gegeven geld" (bl. 8). Doch dit is geen
wenschelijke toestand. » Hoe meer de werklieden op eigen
initiatief en op eigen verantwoordelijkheid handelen, des te
beter. Elke onnoodige inmenging van derden verergert de
afhankelijkheid. Alleen in wat zij zelf tot stand brengen,
schuilt zedelijke kracht". En zoo keert, huns ondanks, in de
harten van deze woordvoerders eener regeerende klasse, de
liefde tot het partikulier initiatief terug, welke zij zoo menigmaal niet zonder ophef hebben uitgedreven. Normaal en goed
lijkt hun nog altijd het oude burgerlijke ideaal ; en al wat deze
geavanceerde mannen tot aanbeveling minder dan tot verontschuldiging van de nieuwe richting waarvan zij de herauten
zijn, hebben aan te voeren, is het smoesje dat de tegenwoordige
tijdsomstandigheden niet normaal zijn. Men weet dat de
schuldige bij Mr. Treub de liberale staathuishoudkunde is, bij
Dr. Kuyper de Fransche revolutie.
Niet minder zorgvol is de heer Millard. »Wij achten ook
daarom, zegt hij, een directe bijdrage van den arbeider uiterst
gewenscht, omdat een uitkeering, waarvoor hij geen directe
offers heeft gebracht, zou leiden tot de degeneratie van het
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gevoel van verantwoordelijkheid voor eigen lot, tot de verlaging van het peil van zedelijk gevoel van den werkenden
stand. Het pensioen moet hij leeren bcschouwen niet als een
gift van den werkgever of van wien ook, maar als het resultaat, in hoofdzaak althans van eigen arbeid." i) (Blz. 218).
Bij het ideaal der burgerlijke publicisten van alle richtingen
behoort ongetwijfeld de premiebetaling door de arbeiders.
Het gevoel dat eigen verdiend geld eervoller is dan een
gift, is een van de sentimenten waarop, als ideëel stelsel, de
burgerlijke samenleving gezegd kan worden te steunen. Evenzoo de opvatting dat geld uit de schatkist hun op een of
andere wijze toegelegd, voor de arbeiders vrijwel met een
aalmoes gelijk staat. Hoogleeraren en anderen die de hand
maar hebben op te houden, onverschillig of zij iets of niets
doen, wier salaris niet in konkurrentie met anderen wordt
verdiend maar eenvoudig uit de openbare kassen genoten
krachtens het wilsbesluit van hunne standgenooten die de
openbare kassen beheeren hebben zoodanige teedere
overwegingen niet te maken. En men moet erkennen dat de
klasse die de liefdadigheid bestuurt, het hare heeft gedaan
om de liefdadigheid te doen schuwen. De vormen waaronder
zij veelal haar taak vervult, de nietigheid van den steun door
haar verleend, maatschappelijke en publiekrechterlijke diskwalifikatie welke Hare aanraking vergezelt, geven aan de filantropie een slechten naam. Doch dit ligt niet in den aard
van het gunstbetoon van mensch jegens mensch, maar is de
historisch-noodzakelijke vorm van stoffelijken steun door een
klasse van kapitalisten verstrekt aan een klasse van proletariërs,
wien deze steun niet werd gegund, om de direkte kosten
en om de gevreesde aanmoediging van luiheid en zorgeloosheid,

i Reeds vroegere onderzoekers van het vraagstuk hebben met deze ethische
bedenkingen rekening gehouden. De heer W. E. Bergsma, rechter te Rotterdam,
vroeg met nadruk tn zijn brochure over Het Pensionneeren van Werklieden
verschenen in 1S82: »Moet het den flinken werkman, die zijn loon waardig is,
niet tegen de borst stuiten, wanneer, al is het onder een min of meer bedekten
vorm, op tastbare wijze iets om Godswil uit den zak der meergegoeden in den
zijnen overgaat ?"
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tweevoudig en bitter kwaad in de schatting van een publiek
welks positie met geldbezit samenhing en welks geldbezit
afhankelijk was van de beschikking over vlijtige en bedachtzame arbeiders. En het staat onze bourgeoisie niet fraai, dat
zij eerst opzettelijk de filantropie in diskrediet heeft gebracht en
zich vervolgens beroept op de slecht aangeschreven filantropie.
Zouden wij dan, vraagt men, uit onze maatschappij de
zorg voor eigen onderhoud willen verbannen, het gevoel van
ieders private verantwoordelijkheid willen verstoren ? Neen,
zonder gemeenschappelijk bezit van produktiemiddelen als
grondslag van hare stoffelijke inrichting, is het niet wenschelijk
een edel vertrouwen van mensch in mensch op te nemen in
onze maatschappelijke deugden, is het onmogelijk dat een
zoodanige deugd zich noemenswaard doe gelden. Maar wij
protesteeren tegen de beschouwing dat het verantwoordelijkheidsgevoel voor eigen stoffelijk onderhoud -- in de burgerlijke litteratuur gewoonlijk stilzwijgend gelijk gesteld aan de
zorg voor de ontwikkeling van eigen individualiteit zou
zijn een onmisbaar en achtenswaardig bestanddeel van alle
hoogere beschaving.
Wij zullen niemand aanmoedigen zijn goed te verkwisten
of niet te denken aan den dag van morgen. Maar wij zullen
van iedereen ons kunnen verbeelden, dat, zoo hij arm is geworden en door den dag van morgen onvoorbereid gevonden,
hij betere dingen te doen heeft gehad dan te zorgen en te
sparen. En allerminst zullen wij aan de arbeidersklasse tot
welke wij behooren, den raad kunnen geven in hare plannen
en maatregelen, die den val van de kapitalistische orde ten
doel hebben, zedelijke stelsels te eerbiedigen waaruit enkel
spreekt eene gehechtheid van de bourgeosie aan de orde
welke hare grootheid is.
Het woord van Kuyper zullen wij aandringen : »alleen in
wat de arbeiders zelf tot stand brengen schuilt zedelijke
kracht." De heer Kuyper, het is waar, wil het niet verder
toegepast zien dan tot waar het belang eindigt van de klasse
die hij representeert. Hij en de anderen bedoelen het betalen van een eigen pensioen.

OVER ARBEIDERSPENSIONNEERING.

315

De burgerlijke trots van menig arbeider wordt zeer zeker
op deze manier nog geprikkeld. Doch naar onze meening
ligt de taak van het hedendaagsche proletariaat elders. Het
heeft te zorgen, niet dat zijne leden zoo goed mogelijk zich
vormen naar het voorbeeld van de bourgeoisie, maar dat zij
een eigen historische opdracht leeren kennen en leeren volbrengen. De arbeiders mogen goed doen door te sparen
voor een pensioen ; zij doen beter door te strijden om een
pensioen... En staatspensionneering, min of meer volledig ingesteld, zal daarom nimmer als liefdadigheid zijn aan te merken,
wijl het nooit anders dan met inspanning van alle krachten
hunnerzijds tot wet zal worden verheven.
Zijn wij, derhalve, tegen gedwongen verzekering of pensioenbelasting, het is geen deernis of verschooning die wij vragen.
Want wij zelf wekken op tot een strijd die offers eischt. In
de schatting van de bourgeoisie heet het braaf en dapper
de offers te brengen voor eigen, individueele toekomst. Maar
in de schatting van het proletariaat is het moed en deugd
van edeler soort, den onvermijdelijken, direkten nood zich te
getroosten voor de toekomst van de klasse, waaraan verbonden is de toekomst van de menschheid.

AANTEEKENING.
Wij deden uitkomen dat in Engeland, waar de arbeiders een politieke macht vormen, in den zin van groote getallen kiezers te leveren
aan de twee burgerlijke partijen van konservatieven en liberalen,
niemand verplichte verzekering durft aanbevelen.
Hier volgen nog eenige gegevens. In den loop van 1898 zijn door
leden drie wetsontwerpen tot pensionneering van oude lieden bij
het Parlement ingediend, ongerekend het rapport van de staatscom missie, verschenen in de maand Juni. De drie ontwerpen bevatten
geen spoor van dwang. Alle drie, evenwel, behooren tot een stelsel
van indirekte pressie tot sparen ; door alleen pensioen te verleenen
aan zoodanigen, die reeds eenig inkomen bezitten, onverschillig hoe
verkregen. Verder wordt uitdrukkelijk voorgeschreven dat geen
armbestuur op eenige wijze met de uitvoering van de wet mag
2I
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worden belast, en dat genot van de toelage niemand in de kiesbevoegdheid zal tekort doen.
In Engeland, schreven we, zal staatspensionneering als een akkoord
tusschen bourgeoisie en proletariaat tot stand komen. Waarschijnlijk
zal het pensionneeren van de zeer kleine renteniers, met verwijzing
van de overigen naar bedeeling en werkhuis, de grondslag wezen
van het akkoord. De werklieden-kiezers zijn meerendeels lid van
vakvereenigingen of fondsen die pensioenen geven. Hoe spoedig
wellicht het oogenblik zal komen dat de Engelsche werklieden zullen
gaan inzien dat deze middelen niet tot bevestiging maar in den strijd
tegen de kapitalistische maatschappij moeten worden aangewend,
thans schijnt de meerderheid met dezen vorm van staatspensionneering
nog ingenomen. Dit is evenwel een gezindheid, waarvan men zal
moeten toegeven dat zij door den heer Millard al zeer gebrekkig is
omschreven wanneer hij zegt zich ,eenigszins te verbazen over het
denkbeeld van zekere Engelsche philantropen en geestelijken die
algemeene pensionneering op kosten van den Staat willen invoeren,
niet alleen voor arbeiders" enz. -- ofschoon hij zich daarentegen niet
verwondert over het stellen van den eisch door de socialisten. -- Socialisten representeeren een strijdende arbeiderspartij en het ligt dus
voor de hand dat zij volledig verlangen wat nog in burgerlijk partijverband staande arbeiders slechts gedeeltelijk begeeren.
Het parlements-lid Lionel Holland schreef in de toelichting van
zijn voorstel aan de staatskommissie, dat hij de verplichte verzekering
maar niet zou bespreken, omdat de verwerping van een zoodanig
plan vooruit vast zou staan.
;
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Un historien de l'Art Francais. Louis Courajod. I. Les temps Francs, par A. MARIGNAN.
Paris. Librairie EMILE BOUILLON, éditeur
1899 (1 vol. in 8°, 187 pp.)

De heer Marignan bewijst ons den dienst de lessen van
Louis Courajod, den voor twee jaar gestorven professor aan
de Ecole du Louvre, uit te geven. Het eerste deel is verschenen
en behandelt de Frankische kunst. Courajod heeft zich nooit
den tijd gegund zijn losse aanteekeningen te redigeeren, zijn
schat van photographiën te classeeren, laat staan voor een
uitgave gereed te maken. A. Marignan heeft na zijn dood
dien arbeid volbracht en heeft het materiaal van documenten
in niet geringe mate uit eigen reis-aanteekeningen en eigen
tekst-onderzoek vermeerderd.
Courajod is door zijn onderzoekingen naar den oorsprong
der romaansche kunst tot resultaten gekomen welke slechts
weinigen voor hem konden vermoeden. De meening als zou
de romaansche kunst zich in hoofdzaak geleidelijk uit de
Romeinsche hebben ontwikkeld, een meening welke al reeds
zwak begon te staan, heeft Courajod meer nog op den achtergrond geschoven, door het volle licht te doen schijnen op de
kunst uit het oosten (klein Azië en voornamelijk Syrië), de
de kunst der volken van de volksverhuizing en de Byzantijnsche
kunst.
Zonder den invloed der overblijfselen van Romeinsche
gebouwen op de kunst der Carolingische renaissance en de
sporen welke deze gang van zaken in sommige provinciën
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van Frankrijk heeft achtergelaten, weg te cijferen, heeft
Courajod aangetoond, dat de Romeinsche kunst te zeer in
disharmonie was met het genie der Frankische bevolking en
zelfs reeds door de vroegere Galliërs te slecht begrepen was,
om op den duur vormend te kunnen optreden. Mag men terecht
de gothiek als logische consequentie van de romaansche kunst
beschouwen, dan moet men ook in dit proces de definitieve
overwinning van het Frankische element erkennen. Om slechts
van de architectuur te spreken ; de klassieke kolom, een
organisme op zichzelf, met eigen verhoudingen en eigen eischen,
is vervangen door een nieuwe kolom met geheel onbepaalde
verhoudingen tusschen hoogte en dikte, welke haar vroegere
bekroning den astragaal heeft verloren ; zij is in één woord
een stut geworden ontleend aan de houtconstructie.
Courajod wees er op, hoe het ornament der Galliërs door
analogie volkomen geprepareerd was het meer ingewikkelde
Frankische ornament te aanvaarden. Ook om het eerste te begrijpen is een vergelijking met het oostersche ornament in haar
primitiefste vormen, hetwelk van uit Assyrië en Indië over den
Caucasus langs de Donau naar West Europa komt, niet
overbodig. Later ondervonden de Gallo-Romeinen de invloeden
uit Alexandrië en Antiochië. De eerste christelijke beschaving
in Gallië werkte voor de kunst in die richting. Na het edict
van Milaan kwam er een aanzienlijke invoer van sculptuur,
meest in den vorm van sarcophagen, niet alleen uit Rome
maar ook uit Ravenna, waar de gebyzantiniseerde oostersche
kunst toongevend was. De vele sarcophagen welke in de
musea te Toulouse en Arles worden bewaard, deels uit de
Romeinsche school, deels uit de Ravennatische school, bewijzen zulks.
Een zeer nauwkeurige analyse van het oostersche ornament
stelde Courajod in staat alle samenstellende deden ervan op
West Europeeschen bodem in verschillende monumenten terug
te vinden ; en wat een Labarte, een Didron, een Unger reeds
hadden vermoed, krijgt stellige zekerheid.
De twee hoofdstukken gewijd aan de voortwoekering der
Oostersche stijl, te Ravenna en te Rome niet alleen, maar

BOEKBEOORDEELINGEN.

319

ook in verder Italië ontleenen voornamelijk hun waarde aan
de geduldige nasporingen van A. Marignan. Als noten onder
aan de bladzijden, geeft hij een voor den kunsthistoricus onschatbare lijst van monumenten en archaeologische aanteekeningen. Naar mijne meening wordt hier, voor de periode na
de nederzetting der Longobarden, niet altijd genoeg rekening
gehouden met de monumenten welke zeer waarschijnlijk van
Barbaarschen, van Longobardischen oorsprong zijn. En waar
een schrijver als Zimmermann te weinig gelet heeft op de
eigenaardig vlak gehouden sculptuur in Syrië en Byzantium,
toen hij het karakter der vóór-romaansche Noord-Italiaansche
sculptuur wilde expliceeren uit de houtsculptuur, vatte Couraj od niet altijd de eigenaardige wijzigingen van het oostersch
ornament, waardoor de Longobarden zich een eigen stijl
schiepen. De bewering van Zimmerman die wil, dat de kunst
der Longobarden eerst na de bevruchting door Italiaansche
elementen tot dierornament kon komen, is geheel te verwerpen. Juist het eigenaardige der kunst van alle volken
der volksverhuizing is een overgroote voorliefde voor het dierornament. Wat Charles de Linas in zijn »Origines de l'Orfèvrerie cloisonnée" hieromtrent in het licht heeft gesteld is
definitief.
De Merovingische kleinodiën op Franschen bodem, in de
omstreken van Parijs, in Champagne, in Picardië, opgegraven
sluiten zich aan bij hetgeen in Duitschland (het Wolfheimsche
kleinood), in Hongarije, in Rumenië, in Rusland, in Siberië is
gevonden : een min of meer sterk uitgesproken dierornament, verlevendigd door gecloisonneerde steentjes of
stukjes glas.
Zou het feit, dat daar waar de Merovingische graven het
veelvuldigst voorkomen ook de bakermat is geweest der
gothiek, niet aangeven, dat wij bij deze laatste kunstuiting
weer met ethnische invloeden hebben te maken En
worden de beweringen der romanisten ook hierdoor niet aanmerkelijk verzwakt?
Ik meen in het kort de stelling van Courajod . aldus te
kunnen formuleeren :
De elementen waaruit de ronnaansche
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kunst, en later de gothiek, zich hebben ontwikkeld zijn, in
hoofdzaak, die welke wij in het Oosten, in Syrië, aantreffen,
welke in Italië over Byzantium binnendrongen en in Frankrijk,
deels rechtstreeks door nederzettingen en Syrische handelslieden, deels van uit Ravenna hun weg vinden en welke op
Franschen bodem werden aanvaard en ontwikkeld eerst door
de Gothen in het zuiden, later door de Franken die een
eendere kunst uit het Oosten meebrachten, een kunst welke
wij kennen uit hun kleinodiën.
Een Corpus van Frankische monumenten en overblijfselen,
in Frankrijk, aan dit eerste deel door A. Marignan toegevoegd, maakt het boek tot een onmisbaar hulpmiddel voor
verdere studiën op dit gebied.

Die Leydener Malerschule. I Gerardus Leydanus. II Cornelis Engebr echtsz. InauguralDissertation von Franz Di lberg. Berlin,
Buchdruckerei von GUSTAV SCHADE Linienstr.
158 (I Dl. in 8°. 88 pp)

Deze eerste poging de overblijfselen van onze oude NoordNederlandsche schilderschool op te sporen en te classeeren
is nuttig. De schrijver die veel gereisd heeft en goed op de
hoogte is van de litteratuur over zijn onderwerp, heeft veel
materieel bijeengegaard, waarvan een toekomstig historicus
partij kan trekken.
De Heer Dülberg groepeert om de bekende werken van
Albert van Ouwater en van Geertgen van St. Jans een aantal
schilderijen welke nog niet in dit licht waren gesteld, en voorzoover ik die zelf gezien heb en er over kan oordeelen,
komen zijne zienswijzen mij juist voor. Zoo brengt hij zeer
terecht een klein stukje in het Keulsche museum (no. io6),
de Heilige Familie aan den maaltijd, in Ouwaters en, in hetzelfde museum een Calvarie, in Geertgen van St. Jans' kunstrichting thuis. Ook zal men geen moeite hebben zijn zienswijze
te deelen omtrent het schilderijtje (een Man van Smarten) in
het Utrechtsch aartsbisschoppelijk museum, waarin hij even-
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eens de kunst van Geertgen herkent. Het tweede schilderij
in dat museum, een kruisiging, brengt hij, in tegenstelling
met andere kritici, onder Ouwater en niet onder Geertgen;
m. i. ten onrechte.
Maar wat hier ook van zijn moge, zijn methode om, zonder
bepaald toe te schrijven, erkende werken onzer meesters als
uitgangspunt nemende, een zekere richting te definieeren en
die door nog overgebleven werken tastbaar te maken, mag
deugdelijk genoemd worden.
Ik betreur het, dat de Heer Dülberg van deze methode
is afgeweken bij het behandelen van Engebrechtsz. Inderdaad,
zooals hij ons dezen schilder voorstelt, krijgen wij een temperament te zien hetwelk zich niet alleen op wonderbaarlijke
wijze ontwikkelt, maar zich in verschillende uitingen bijkans
tegenspreekt.
De Heer D. toont aan, dat tusschen de vervaardiging der
eenige authentiek bekende werken van Engebrechtsz, te Leiden,
een kleine twintig jaar verloopen zijn. Het talent en het
streven van den meester aldus begrensd zijnde, begrijp ik
volkomen, dat aan hem worden toegeschreven (ik noem hier
slechts drie schilderijen, welke ik ook als mogelijk van Engebrechtsz opteekende) : No, 1212, in het Berlijnsche museum,
No. 843, een verzoeking van den Heiligen Antonius, te
Dresden, No. 15 64, in het Rijksmuseum, te Amsterdam. En
ik zou den schrijver gaarne in overweging geven of ook niet
No. 130, te München, een Christus aan het Kruis met de
H.H. Vrouwen en Johannes, No. 33, te Cassel, Christus als
Gardenier, een Kruisiging in het Aartsbisschoppelijk museum
te Utrecht, thans aan Lancelot Blondeel toegeschreven, en ten
slotte een kleine Afneming van het kruis in het Keulsche
Aartsbisschoppelijk museum, om Engebrechtsz gegroepeerd
dienen te worden.
Bij al deze werken toch vindt men een zelfde palet, de
zelfde strakke omtrekken, het eenigszins metalieke in het coloriet terug. Maar hoe anders zijn het Afscheid van Christus
en zijne Moeder, in het Rijks-Museum, en de triptiek in het
Utrechts Museum, » Eene ontkleeding, Kruisiging en Verrij ,
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zenis" (blz. 77), door den schrijver eveneens aan Engebrechtsz
toegeschreven:
Wij hebben hier met een artiest te doen wiens kijk veel
ontwikkelder is dan die van Cornelis Engebrechtsz, wiens omtrekken en wiens modelé veel molliger zijn. Hij moet een
veel doordringender en zelf bewuster physionomist geweest
zijn, een veel rijker colorist ; ja men ziet bij hem reeds een
streven naar clair-obscure, verwonderlijk voor zijn tijd. Tot
nu toe zag ik nergens eenig schilderij, dat zich bij de twee
bovenbedoelde, in Utrecht en in Amsterdam, laat aansluitenen, mijns inziens, moet deze meester als een zeer zelfstandige en sterk uitgesproken individualiteit worden aangemerkt.
Ook tusschen het kleine triptiekje van het Rijks-Museum
(afkomstig uit de Spitzerverzameling) en de overige aan
Engebrechtsz toegeschreven schilderijen, kan ik geen verband
zien. Hoewel een minder fijn artiest dan de schilder der twee
vorige stukken, staat ook de maker van het triptiek hooger
in ontwikkeling, wat betreft zijn kijk op de hem omringende
zaken.
De heer Dülberg zal mij toegeven, dat, waar men met een
schilder te doen heeft, de stemming waarin het coloriet is
is gehouden, de vaardigheid een contour in de atmospheer
te brengen, meer in aanmerking verdienen te komen dan de
type van een kop, de vorm van een neus of oog, zaken welke
in een schilderscarrière voor verandering vatbaar zijn. En
wanneer men een beeld van het werk van een schilder als
Engebrechtsz wil geven, van wien slechts twee stukken met
zekerheid bekend zijn, het één uit het begin van zijn loopbaan, het ander van een kleine twintig jaren later, stukken
welke een nog vrijwel eender palet en eene eendere wijze
van zien verraden, dient men zich ook streng aan de gestelde
grenzen te houden.
Er is echter nog een kwestie van algemeener en diepgaander
aard, welke ik in verband met het bovenstaande wensch te
opperen. Het verlangen, te dikwijls bij onze kunsthistorici waar
te nemen, om zooveel mogelijk werken aan een bepaald
meester toe te schrijven, dreigt tot verkeerde historische be-
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grippen aanleiding te geven. Het is toch wel niet waarschijnlijk, dat de enkele namen van schilders, door een schrijver
als bijv. Van Mander bewaard, de kunstenaarswereld van een
gegeven tijd juist vertegenwoordigen, vooral wanneer uit dien
tijd werken tot ons zijn gekomen, welke van een zeer bloeiend
artistiek leven getuigen.
A priori zou men al haast kunnen aannemen, dat hoe
scherper de blik van den kunsthistoricus is, hoe meer afgebakende individualiteiten hij zal ontdekken en zou het niet
de angst voor het anonyme zijn, een vicieus modern verschijnsel, welke eene onjuiste en armelijke voorstelling van
een achter ons liggende kunstbeschaving in het leven roept?

A. PIT.
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De fraaie Uilenspiegel-uitgaaf die Martinus Nijhoff bezorgd
heeft (fac-simile van de oudst-bewaarde vlaamsche) is een
genoegen zoowel voor den fantaseerenden liefhebber als voor
den weetgragen kenner van de nederlandsche volksboeken.
Voor de eersten is het een feest de vertelsels die zij in slordiger lezing of in mondelinge voordracht vernamen, nu in
dat machtige vlaamsch te zien, en de vette oude druk en de
smakelijke houtsneden zijn hun een lust te meer. De anderen
bestudeeren nu zelf een werk waarvan het eenig overgebleven
exemplaar in de boekerij van Kopenhagen hun alleen door
de beschrijving bekend is die de duitscher Lappenberg ervan
gegeven heeft. I. M. Lappenberg namelijk heeft in 1854 de
oudst-bekende duitsche uitgaaf, de straatsburger van 1519 ,
door een nieuwen druk gemeen gemaakt ; en uit zijn daarbij
gevoegd verslag van de onze, die hij eenige jaren later stelt,
krijgt men den indruk dat de daarin vervatte verhalen
een veel geringer aantal van de overeenkomstige duitsche
-
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alleen verschillen in de onbelangrijke onderdeelen die Lappenberg heeft aangeteekend. Toch is dat niet zoo. Zelfs omtrent
die kleine verschillen meer of minder belangrijk dan
leert een aandachtig onderzoek nog heel wat : het duitsche
verslag was niet zoo nauwkeurig als zijn opsteller het deed
voorkomen. Maar een grooter en gewichtig verschil -- door
hem geheel verwaarloosd ligt in den stijl. » Naar den zin"
zegt hij, »stemmen de beide teksten volmaakt overeen : alleen
is in den duitschen de voorstelling iets breeder." Het feit is
dat ieder van die teksten zijn eigen voortreffelijkheid heeft.
De duitsche heeft meer wat men lokale kleur noemt : de ligging van dorpen en erven, het voorkomen van markten en
herbergen heeft den schrijver voor den geest gestaan. Ook
bizonderheden van overlevering of gebeurtenis brengt hij in
herinnering : namen en familieomstandigheden moet hij geweten
hebben. In het algemeen staat hij niet ver af van een duitsche
werkelijkheid. Daarvan is bij den Vlaming niets. Die is klaarblijkelijk enkel de van die werkelijkheid onkundige bewerker van
een bestaand verhaal geweest. Maar zijn deugd ligt in de wijze
waarop hij dat was. De stijl van het duitsche boek is niet breeder
dan die van het vlaamsche. Integendeel. Tenzij men voor breeder
leest : wijdloopiger. Zich herhalend, minder helder, ingewikkeld, verward is die : en het is of de Vlaming, een breede
vasthandige schrijversgeest, er tegenover gezeten heeft niet
zoozeer zorgvuldig, want een ondernemend drukker was hij
misschien wel eer dan een letterkundige, maar met kracht en
zekerheid -- en uit het verwarde werk een klare bekorting sneed.
Toch deed hij soms ook meer. De viesheden in het grotesk
verhaal van Uilenspiegel op de markt te Frankfort heeft hij
alsof het een soort juweelen waren met zulk een vakliefde
gekast en opgepoetst dat zij u aanzien als kostbaarheden : het
verhaal is werkelijk een kostbare relekie van Vlaamsche schrijfkunst. Zijn deugd ligt in dit schrijvers-werk. En zoo belangrijk was dit vergevorderde vlaamsch ook voor de nabijgelegen
landen, dat naar deze zoo veel kortere antwerpsche bewerking
en niet naar de oorspronkelijker duitsche de vertalingen gemaakt werden waardoor Franschen en Engelschen met Tijl
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Uilenspiegel kennis maakten. Het volmaaktere werktuig van
het Vlaamsch kreeg hier dus zijn eigenaardige rol van bemiddelaar tusschen Duitschland en de zeestaten. Juist, zou
men zeggen, als Antwerpen zelf. Er volgt uit deze voorstelling dat aan onze uitgaaf een duitsche moet zijn voorafgegaan. Of dit de door Lappenberg uitgegevene is of een
andere schijnt voor de geleerden nog een vraag.
In onzen tijd is men begonnen Uilenspiegel met gemoed
aan te zien. In de duitsche lezing was wel iets helders en
soms ook een woord dat gemoedelijk klonk. De vlaamsche
daarentegen was één en al ernst en nuchtere machtigheid:
geen speelsch genoegen namelijk, maar het zich hevig genietend genot van den Uilenspiegelschen geest.
De aandoenlijkheid van Uilenspiegel ontstaat daardoor dat
men nu, na zooveel eeuwen, niet meer het oog houdt op hem,
als type, zelf, maar op hem in verband tot zijn op een
zekere wijs door ons gezienen tijd. Zoo is het ook met Faust
gegaan. Faust was een toovenaar en duivelskunstenaar : voor
zijn tijdgenooten iemand die een verboden uitweg zocht. Maar
toen een later geslacht den uitweg uit het Christendom lofwaardig vond, werd Faust de zoekende mensch-held die door
zonden en smarten heen toch den weg wel te vinden wist
naar de gelukzaligheid en die aan de straf voor menschelijken
overmoed zelfs ontred werd door zijn belijdenis van de schoonheid van die nieuwe religie die door de bebouwing van de
aarde wordt gesymboliseerd. Evenzoo Uilenspiegel : de spotter,
gezien in den tijd die hem tot spotten dringt, wordt liefde
waard. Charles de Coster, dertig jaar geleden, zag hem zoo.
Hij stelde hem niet in zijn eigen tijd, maar in dien waarin
de Uilenspiegelboeken al onder het volk waren : in de 16e
eeuw, en in Vlaanderen. De geest van Vlaanderen in den
Geuzen-tijd werd voor hem Uilenspiegel.
Hoe beminnelijk, hoe aandoenlijk, hoe verteederend deze
held nu is : hij wordt nadrukkelijk de geest, het vernuft van
zijn land genoemd. Indien de zooeven verschenen Tijl-Uilenspiegel-komedie van Georg Fuchs dezelfde leefkracht had als
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De Costers Legende zou zij een daaropvolgende en nog meer
van het grond-type afwijkende omvorming vertegenwoordigen.
Zij doet het nu wel naar de bedoeling maar niet door het
recht en de macht van haar lichamelijkheid.
Zooals eigenlijk overal is Uilenspiegel ook hier de revolutieheld. En de geest -- de duitsche volksgeest -- is hij hier
ook wel ; maar meer nog de volks-ziel. Hij is de nu broeiende, dan ziedende volksziel, het innerlijke onbewuste leven
dat overal aan het licht dringt en een gestalte wil, dat niets
zoozeer haat als dood en gebondenheid, sleur en huichelarij.
Het is de levens-lustige, schoonheid-lievende jonge man van
het tegenwoordige duitsche keizerrijk die in den Uilenspiegel
onder een vroeger duitsch keizerrijk zijn beeld ziet en hem
tot den keizer-zelf zeggen laat:
Kann nicht ein einziger frei sein und keinem gleich
Im ganzen heiligen deutschen Reich ? —
Vrijheid, maar dàn ook de plicht van weldadige werkzaamheid : door dit verdrag is in den ouden held een nieuwe zin
gelegd. Naar de bedoeling komt hij daardoor naast Goethe's
Faust te staan. Hij wordt er een van de figuren door die
uit de levende werkelijkheid aldoor in de verbeelding van
onzen tijd dringen. Waren de fijne en juiste overwegingen
waarmee tusschen allerlei kleurige en beteekenis-volle
beelden die nieuwe zin in dit drama zich kennen doet -waren ze meer dan de overwegingen van een smaakvollen
en belangwekkenden geest geweest, de verbeelding van
Europa zou door een onvergankelijke gestalte zijn verrijkt.
Maar dan zou men ook niet den indruk krijgen van fijne
overwegingen. Dan zou een nieuwe wereld in bewegende
en stralende vormen voor ons zijn opgegaan. De wereld
van onzen tijd zou door een groot en almachtig dichter tot in
eeuwigheid verheerlijkt zijn. De genoeglijke uren van dit
fijn-zinnig samenspel zijn de eeuwige sekonden niet. De overleggende bedoeling is niet de scheppende Daad.
Toch is het al veel als er een heldere bedoeling is. De
lijnen van een nieuwe gestalte zijn in schets gebracht. Uit
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een nu levenden groep van duitsche dichters is dit een
teeken van wat eens worden kan. Uit nog verborgen diepten
kwam een licht schijnen dat bijna een schemer was, en wierp
deze schaduw aan den wand.

Eveneens bij Martinus Nijhoff verscheen een nieuwe uitgaaf
van Erasmus' Laus Stultitiae, met aanteekeningen van Dr.
Kan, en de plaatjes van Holbein. Is er niemand die ons van
dit werk eens een vertaling geeft ? Een fransche vertaling
is er, een even smakelijk boek als dit latijnsche en met dezelfde prentjes : die vertaling is goed ; maar een oude hollandsche (van 1600) die ik gezien heb, is beter. En wij weten
nu, al was het alleen door het bekoorlijke hollandsch waarin
H. J. Boeken den griekschen Apulejus vertolkt heeft, dat wij
bij onze oude vertalers niet meer achterstaan. Zijn zij misschien krachtiger, een zekere kleur, een zekere fijnheid, zijn
er waarin wij hun te boven gaan, En is de Lof der Zotheid
niet altijd nog een boek dat men graag in onze eigen hedendaagsche taal genieten zou?

Het laatst-verschenen Leven van Willem den Zwijger is
door Frederic Harrison, waarvan een vertaling verscheen bij
Loman & Funke. Hedendaagsche geschiedschrijvers prijzen
het : naar mijn meening ten onrechte. Dat men alles tegenwoordig zoo precies weten kan en zulk een ijselijk scherp
oog hebben voor »legendarische oplegsels" (prof. Blok in de
Voorrede) bekoort mij weinig als ik daardoor boeken krijg
die zoo droog als gort zijn en die mijn hart niet nader
brengen aan den bewonderden held.
Wanneer begrijpen onze geschiedschrijvers dat alleen uit
liefde, en alleen tot het hart hun wetenschap spreken moet,
en dat zonder deze ze gelijk is aan een klinkende, neen _aan
een gebarsten schei?
A. V.

DE SPAANSCHE DROOM
DOOR

ALBERT VERWEY.

Ik ga in gedachten nog eens door de Pyreneën-poort als
toen ik over rotsen heen een stukje schilferig strand zag
tegen een blauwen hemel van uit een weelde-trein langs
Biarritz. De witkoppige zeekaptein in marine-blauw tegenover ons had al de tinten van rooden rotsgrond en zuidelijke zeeën en zijn dochter naast hem leek een van die
vervaarlijk-gesnavelde helgekleurde papegaaien die door zeelui uit verre vreemde landen worden meegebracht en die
door hun gerimpelde oogkassen en onuitsprekelijke onbeschaamdheid een leeftijd en ervaring van eeuwen uitdrukken.
Zij hadden beiden in hun- glanzende nieuwheid en zeldzame
raarheid toch al veel van die wonderlijke rariteiten-verzamelingen die door families van zeevaarders, onder stolpen en
kleurig gaas boven op eiken-houten linnenkastjes bewaard
worden : stukken Oost-Indië in opgepoetste voorkanjers. En
zoo was ook in haar schoot het witte glanzende leeuwtje,
als van zij en met kraal-oogen. Maar het menschelijke was
één oogenblik kort voor zij in Biarritz uitstapten, toen zij
met een hartstochtelijken greep zijn hand drukte en beiden
een oogenblik wegkeken met oogen vol tranen.
Op reizen gaat het leven ons voorbij heerlijk, wreed en
stilzwijgend. Wij zijn voor een korten tijd uit den kring
gegaan waarin wij werken op het ons omgevende ; en wij
weten het. Onze inwerking heeft opgehouden. Geen van
de voorvallen die ons nu aandoen, en dieper aandoen omdat
22
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wij een-en-al ontvangen zijn, vindt in ons een kracht die
hen wil wijzigen. En nu eerst beseffen wij de wreedheid
van den levens-strijd. Thuis toen wij krachten waren van
wie hulp kon uitgaan en wij van geen leed binnen ons
bereik geloofden dat het niet door ons viel te lenigen, toen
moesten wij voor ons deel wel gelooven aan een kracht
die ten goede keert. Maar in ons heeft die kracht nu opgehouden. En de voorvallen van het leven worden voor onze
oogen afgespeeld wreed en met onbedriegelijke onontkoombaarheid.
Zoo vertoont ook de natuur op reizen haar karakter van
onaantastbaarheid sterker dan thuis ooit. Maar wat in zijn
werking door levende wezens gemis is aan mededoogen, is
in landschappen enkel heerlijkheid. Het is wel een dwaze
gedachte dat de natuur van ons vaderland minder onafhankelijk van onze hulp zou zijn dan vreemde ; maar ze ontstaat
daaruit dat wij met haar wel en met de vreemde niet vertrouwelijk zijn. Wij maken het gevoel wederzijdsch omdat
het zoo sterk is aan éenen, aan onzen kant. En dan ook:
een andere reden waarom geheel vreemde landschappen ons
zoo aandoen als eeuwigheid : wij kennen ze niet in hun
veranderlijkheid. Wij zien ze op een schoonen avond als
wij juist en diep hun groote lijnen voelen zinken in onze
stemmingen, en z66 blijven ze ons bij. Zoo zag ik op den
avond van dien dag de hooge kammen en breede hellingen
van de Pyreneën terwijl we er doorreden alleen met ons
beiden, liggend uitziend door het open raampje ; en in de
stilte van den zonsondergang toen de zijdalen donkerden en
rozen en paarsche lichtsluiers zweefden langs dat berglandschap, lagen onze oogen in een rechte lijn naar die groenigzilveren streep in het westen, alsof daar boven de volte van
het aardsche vormen-land het eigenlijke rijk van de eeuwigheid begon.
De stilte waarmee men een reis maakt, de innerlijke stilte
die . altijd op een gegeven oogenblik intreedt en na welk
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oogenblik eerst de gemeenschap met die vreemde wereld
begint, daarmee treedt het karakter van eeuwigheid dat
het leven rondom ons aannam in onszelf. Ik moest zeggen:
in dat oogenblik ; en meer. Want ik geloof eigenlijk dat
in dat éene oogenblik onze heele gemeenschap ermee besloten is. Wat verder komt zijn de gestalten waarin wij later
zien wat toen al in ons geworden is : dat éene, kenbaar aan
die stilte, is van verdere verschijning de ziel. Wat het is
Het is het ophouden van alle indrukken, van alle gedachten
om hunzelfs wil of om een doel. Het is het (naar aanleiding
van wat of hoe is van onzegbare in woorden dus van
geen beteekenis) losgeworden zijn van al wat tijd en oorzaak
heeft : het is het gevoel van eeuwigheid, zonder besef van
uiting of aanleiding, alleen in zich. Onder al de beelden
die in bonte verscheidenheid op ons aandringen, en sterker
dan die, blijft onze innerlijke stilte : al die in de werkelijkheid
luidruchtige beelden leiden in onzen geest een stilzwijgend
bestaan. Hoe menigmaal heb ik zoo op reis de wreedheid
en heerlijkheid van dat stilzwijgende leven ondervonden dat
in waarheid de eeuwigheid van ons leven is. Hoe menigmaal begreep ik toen dat waarlijk gelukkig alleen hij is die
ook van zijn dagelijksch leven die eeuwigheid ondervindt.

Wonderlijk heerlijk was het hoe álnieer op die reis van
Bordeaux over Saragossa en Taragona naar Valencia de
schoonheid van dat ons nieuwe leven ons in zich opnam en
gelukkig maakte. Toen wij uit de vorstelijke kamer van het
hotel Richelieu, met het naamcijfer van den gevreesden kardinaal op onze slaaplakens, uit den marmeren voorhof met oranjeboomen waar een galerij boven langs liep, voorbij de haven
van Bordeaux reden, konden wij denken, met de touw-winkeltjes
naast ons en in den morgen-mist het woud van masten en
takels, nog in ons land te zijn, in Amsterdam aan den
IJ-kant. Als een laatste groet was dat. Maar het strand van
Biarritz en de Pyreneën waren een voorbereiding, en toen een
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jonge slanke Saragossaan met romeinschen gezichtshoek ons
de rijpe druiven aanbood op een bank onder het latwerk
waar ze van afhingen, voelden wij dat het paradijs om ons
heen zich opendeed.- Dien dag schoten onder de zomerzon
honderden van kleine blauwe hagedissen den weg over: de
Ebro, eerst breed, bruischte een kloof van een bedding in,
waar warplanten elkaar omrankten. Ook een kathedraal was
er waar in 't afgesloten koor, van binnen oud hout en koper,
van buiten een muzeum van beeldhouwwerk, dikke prelaten,
de hofhouding van den aartsbisschop, in scharlaken mantels
en pelerinen hun mis vierden ; de stemmen van jongetjes,
koorknapen, hoorden we, zoo weldadig als klaar water, door
het onweer van de breedstrottige heeren. Na de mis liepen
ze langs ons, in voldane hooghartigheid, met een tikje van
nieuwsgierigheid de hoofden even op naar ons. Het is een
van de trotschte en eenvoudigste kerken die ik me denken
kan. Een zuiver kruis, niet verbrokkeld en verpotsierlijkt,
maar gekleed als een streng slank vorst, met een figuur die
altijd jong blijft, in nauwsluitend en volmaakt kleedij van
marmeren verbeeldingen. Mohamedanen hebben er den vloer
gemaakt. Het is of ze huiverden iets toe te voegen aan dat
gesticht dat zoo volmaakt in zichzelf is : de figuren van den
vloer, mozaïek, zijn de projecties van de gewelven erboven,
zoodat het is of hij niets als een spiegel is die in de laagte
de hoogte weerkaatst. Maar in Taragona eerst, op een wandeling buiten de stad, was het ons alsof het paradijs zich om
ons gesloten had. Dien heelen morgen waren wij, en nu voor
lang, los van het leven waaraan wij zoo veelvoudig waren
gebonden. Nieuwe menschen in een nieuwe schepping stonden
we. Een soort bergpad was het tusschen wijnstokken en
olijven-boomgaarden, maar met ook manshooge aloës, meer
dan manshooge cactussen en bloei van wilde heliotropen.
De zee zagen wij telkens tusschen de rotsen : rozen-roode
boomen bloeiden vóór het blauwe water. Onder een vijgeboom
zittend tusschen kleine meisjes dronken wij pepermunt-water.
Zoo wonderlijk is de mensch gemaakt dat hij ook aan het
schoone zich. niet dadelijk overgeeft. Hij is dan als een kind
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dat eerst loopen leert en zoekt angstig een bekenden steun.
zocht ik in mijn gedachten als bevreesd naar iets vertrouwelijks waarop ik mij steunen kon ; maar ik vond het
niet :. alle verbinding met mijn vroegere leven was afgebroken;
en aarzelend maar al dapperder schreed ik noodgedrongen
door een nieuwe heerlijkheid.

Zoo

In Valencia verwonderde ik mij dan ook volstrekt niet, zoo
zeker van mij zelf te zijn. Dit was immers de Tuin van
Spanje en het marktplein met zijn bloemen en vruchten was
de Tuin van Valencia. Ik verwonderde mij volstrekt niet
toen de straatzangers met hun tokkelende instrumenten mij
liederen zongen die klonken alsof ik ze kende, toen het
bloemenmeisje met glanzende haren en gitten oogen, met de
bloem die mij lief was uit mijn vaderland op mij toetrad en
ze mij reikte, want dit was nu toch immers het Paradijs van
mijn eigendom, en de gestalten die mij hier tegemoet traden,
kwamen ze uit een werkelijkheid of waren ze geschapenen
door mij ? Mijn reisgenoot mocht in dien broeder-zanger een
schooier zien en glimlachen om mijn meening omtrent
de schoon-gebootste hand van dat meisje : ik wist beter,
want als het waar was dat hij naar de wetten van onze
vroegere wereld sprak, deed hij het ook naar die van mijn
hemel hier?
Van een zoo vreemd land als Spanje is dit juist het heerlijke dat men reist in zijn droom ervan. Waar de werkelijkheid
zoo het voorkomen van een droom heeft en geen ding van
onze omgeving meer ons denkbeeld van werkelijkheid verwezenlijkt, daar doet men wijs als men het droom-karakter van
de werkelijkheid aanvaardt. Karakter van droom karakter
van eeuwigheid : is het eene wel iets anders dan het andere?
Juist dat wat ik vinden kwam, wat ik hierboven noemde,
vond ik in de noodwendigheid waarmee Spanje - me als een
droom verscheen.

DE SPAANSCHE
±___

D R OO M.

Bij de hooge moorsche waterbassijnen in de bergen, achter
Valencia, onder de palmen en granaatboomen van Elche
dat achter Alicante ligt kan men zijn droom vervolgen, en,
als men een dakloozen witten muur of een koepel in de
verte ziet, meenen dat men de andere zij van de Middellandsche Zee al heeft bereikt. Uit de haven van Alicante
langs Cartagena, Aguilas en Almeria naar Malaga reist men
de werkelijkheid ook van dien droom tegemoet. De enge
straat in de oorlogshaven Cartagena, waar dien afgrijselijken
Zondag, tusschen gesloten blinden russische matrozen als
jonge beren stoeiden, mocht een inkijk zijn in het Vagevuur
dat toch aan eiken hemel grenst een hemel ging ons
werkelijk in de haven van Aguilas op. Dat effen wijde
water, ingerond tusschen groene heuvelen, met een enkele
schuine palm die op een landtong stond ; boven ons de rots
met een oud kasteel er op ; onder ons het huisje van een
haven-wachter waaruit het kraaien van een kind klonk dat
gewasschen werd, en de deur halfopen waar men de jonge
moeder door kon zien. Hoe wij het jongetje volgden dat
met de twee levende schildpadden klapperend in zijn broekzak
vooraan huppelde naar de kasteel-poort, moorsch natuurlijk,
zei hij, al bewees een gedenkplaat dat het gebouwd was in
den tijd van Ferdinand van Arragon, en hooger naar het
over land en zee uitziend plateau 1 Hoe we er een uur lang
zaten, terwijl de boot bleef stilliggen, droomend en teekenend
in de brandende zon 1 Almeria groette ons met zuidelijke
bedrijvigheid. De met roode en gele matten en breede
roodkwastige koorden getuigde ezels schommelden in stoeten,
aan weerszijden met tonnen beladen, van de haven stadwaarts.
De zacht-bruine ossen met den zwaar af hangenden kossem
trokken de hooge twee-wielige hekkewagens. Met het juk
op den nek en den riem over hun voorhoofden stapten ze
statig, de oogen in eene lijn. Het roode stuk mat over hun
voorhoofdriem is kroonvormig met een geel kruis erin. En
de geleider die voor hen uitloopt legt soms even den langen
rechten staf over het jukmidden en geeft zoo de richting aan.
Dat is schoon, koninklijk en stilzwijgend. Langs de witte stad
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die zich naar de haven strekt en tegen den berg op staan
bloemen en palmen, en op de bergen erachter staat het
moorsch kasteel met bastions en lange getorende muren,
naar buiten door de muurbrokken en geleidingen van een
verlaten loodfabriek voortgezet. Toen ik daar op dien berg
in de hitte wandelde zag ik er een jongen knaap, geheel
naakt, door de zon gebruind. Hij had den glans en de
volkomen evenmaat van iedere spier die men aan florentijnsche
bronzen ziet. 's Avonds gingen we aan boord voor Malaga.
Van ons oog naar de maan liep een breede straal licht over
het water en een streep achter de schroef was als een
melkweg. Zooals men de zuidelijke steden van zee uit ziet,
met hun witte façaden voor een achtergrond van bergen,
heeft hun dekoratief voor ons noordelijken altijd iets sprookjesachtigs. Tegen het diepe klare blauw van het middellandschezeewater, waarin men badend de voeten in het zand ziet,
en onder den gloed van de zuiderzon, krijgt hun wit een
ongewoon blinken waarop het groen van een palm verrassend
wordt, maar soms, zooals wij later zagen van Cadix, wordt
zulk een voorkomen paleisachtig : de koepels en lijnen voegen
zich samen en het is of met treden de zomerwoning van een
oostersch koning daalt naar het zonnige water. Een schoone
breede architektuur in gestrekte lijnen, bogen en toren
begevelt z66 Malaga. Wat ik dag aan dag door die stad
gedwaald heb, door de droge bedding van de Guadalmedina,
naar de berghellingen met witte landhuizen, door de nauwe
straten met alle balkons vol bloemen, langs de huizenhoven
waar ombloeide fonteinen spoten, over kleine pleinen. waar
de groote klokken van een blauwe clematis een huis berankten
en zich naar buiten slingerden boven de verlaten straat.
Hier was het ware leven van het Zuiden en hier was het
ook overgegaan op de bewoners. Ik herinner me een fontein
waaromheen er zaten die soms met een slok water, soms
met een hand boonen hun maal deden : zij zaten er 's avonds
en toen ik 's morgens uit mijn venster zag waren ze er niet
vandaan geweest. Andere wijzen van bestaan dan de
noordelijke werden ons denkbaar : het gelukkige leven van

33 6DE SPAANSCHE DROOM.
andere tijden, andere wereldstreken ging opstaan in onze
verlangens en verwachtingen. Wij zagen den neger met de
karmijnlippen en het oogenwit, den Arabier met het smalle
betulbande gezicht en den riem met de tasch waarin de
koran stak om zijn witten burnous. Granada wachtte ons.
En toen ik den laatsten avond nog een enkelen gang door
de afgelegener straten ging zag ik een groot-schonkige donkerkleurige vrouw op den drempel van haar krot zitten als zat
zij op den drempel van de woestijn....

De heerlijkheid van Granada is een natuur-verschijnsel. Zij
is geen andere dan dat die plek van de aarde Granada is.
Was het de fijnheid van de atmosfeer, de kleur en de lijnen
van de bergen, de ligging tusschen hun hellingen of de aard
van bodem, groei en water genoeg, mij kwam het voor,
zooals ook de Arabieren het vonden, dat er in het klimaat
en den grond van Granada een beginsel van leven en schoonheid school dat men nergens elders vindt. Een wandeling
tegen zonsondergang op de Alameda van Granada, met het
oog op de paarlemoeren bergen (zeiden de Mooren) van de
Sierra Nevada, gaf mij stemmingen die ik in mijn meest
romantieke jeugdjaren als romantisch en buiten de werkelijkheid niet zou hebben aanvaard. Maar wat nu als de romantische
droom waarheid wordt ? De Mooren hebben er zich aan
opgericht en achter de vesting-muren van hun Alhambra
hebben zij hem volkomen verheerlijkt in zalen en tuinen,
waarin al de motieven van die natuur, elk voor zich en allen
tezamen, vereenigd zijn tot een kunstvol geheel. Het plassen
van water, het ruischen van boomen, marmer-wit tegen hemelblauw, slagschaduw van bogen, schemer van galerijen, tinteling
van strekkende lijnen, bloemengeur in alle hoven en kleurschakeering langs alle wanden, al wat de vormen van de
natuur van Granada hun geleerd hadden vereenigden zij in
die paleizen-stad. De kleuren, die als er de zon op scheen
de verrukking waren van Arabische dichters, zijn uitgewischt,
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maar de figuren en spreuken zijn over op de muren, als geweven kleederen tusschen het kantwerk van de omlijstingen,
en lang, mijn vriend met onderzoekende, ik met droomende
oogen, hebben we ze betuurd en bestaard. Want dit was
een ornamentiek die eenig in de wereld is. Zoo zij de natuur-elementen vereenigd hadden in dit hun kunstwerk, in de
versieringen verbeeldden zij de eenheid van Natuur èn Geest.
De gestalten van visschen, vogels en planten zijn duidelijk
herkenbaar in menige teekening, maar allen zijn zij herleid
tot hun wiskunstige grondlijnen. De vormen van het heelal
naar hun eenheid in den menschegeest, wordt er door uitgedrukt. De semitische ziel verheerlijkte zich hier voor alle
eeuwen in dit paradijs van Spanje. Tusschen de spreuken
uit hun Koran wordt deze hun belijdenis ingevat.
Wat heeft tegenover deze Mooren-schoonheid het christelijk
Spanje voortgebracht 1 De ruïnen van het Renaissance-paleis van
Karel den Vijfden staan hier tusschen de resten van het
Alhambra, zooals wij de christelijke kathedraal in de moskee
van Cordova zagen, hoe nietig, hoe onoogelijk.
De heerlijkheid van Spanje, alleen de Mooren zijn het die
haar verstaan hebben. Tot in de monden van de kinderen
die u monumenten wijzen duurt, en rechtmatig, de moorsche
heerschappij over Spanje voort.

Een andere wereld was Granada, een nieuwe levensmogelijkheid die wij voor dien tijd niet hadden begrepen. Als reizigers, los van onze omgeving, waren wij langzamerhand het
leven-zelf weer gaan herkennen onder de vreemde voorbijvliedende vormen : wij hadden er voor stil gestaan in den
trein voor Biarritz, wij hadden ons ermee vereenigd in de
Pyreneën, wij hadden het in ons gevoeld op de wandeling
buiten Taragona, wij hadden het uit ons als een droom zien
opstijgen in Valencia en Alicante en op de zeereis naar Malaga,
en nu in Malaga begon het al maar in Granada was
onze eigen droom als werkelijkheid uit vroegere eeuwen voor
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ons opgerezen en wij hadden er het Leven in erkend als een
groote nieuwe mogelijkheid.
In Tanger zou het weer anders zijn. Nog dichter op ons
aanrukkend in de' levende luidruchtigheid van het heden, en
met een vreemdheid die huiveren deed. Wij waren aldoor,
hoe ook de vormen wisselden, in het rijk geweest van den
rustigen menschegeest. Van den geest die steden sticht en
maatschappijen saamhoudt, van Amfion die steenen dansen
doet, van Apollo die maat en heeling geeft. Het Alhambra
zelf, als een wonder van kunst en bouw, was de bekroning
van een menschelijke samenleving. Op de grenzen van de
woestijn, hoewel vlak over Europa, hingen de snaren van dien
geest gesprongen boven de hartstochten. Door een toeval,
maar dat een teeken was, zagen wij de twee hoofdgroepen
uit dat boek waarin die vriend van ons, Jac. van Looy,
Tanger heeft afgebeeld. De herberg van Antonio en den dans
van de Derwischen. Ons bezoek aan Tanger kreeg er iets
door van een pelgrimstocht naar die twee beelden uit de
tooverlantaarn van den hollandschen kunstenaar. De waanzin
van de uitgestooten dwalingen, de waanzin van den uitgelaten dweepzucht, broeiden en brandden onder de koolzwarte
schaduwen en onder de Zaaiing van de zon van Afrika.
Zonderlinge helden van verdorvenheid met eerwaardige grijsaardsgezichten doken op uit den schemer van dat winkeltje;
angstwekkende martelaars van innerlijke razernijen struikelden
met bloedende en gekneusde schedels door dien zonnegloed.
Het leven naar het beginsel van den waanzin werd werkelijkheid.
Van Looy was wel de man om dat af te beelden. Als
schilder door Spanje dwalend hanteerde hem al de tonto, het
leven ontdaan van rede. De gulden waanzin van Don Quichotte
rinkelde door zijn hoofd als hij moe was van 't werken. De
kleinen van geest had hij altijd lief gehad en hij haatte de
wijsheid die hij »van den kouwen grond" noemde en die,
meende hij, honderdmaal overtroffen werd door den waanzin
van zijn ridderlijken dwaas. Sancho Panza en Don Quichotte,
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de gek en de boer, vergezelden hem op zijn tocht door
Spanje. Hij was ook verzot op de lichaamsdansen, waar, onder
het volk in Spanje, de onbewuste bewegingen zich in uiten;
en ver van de gereglementeerde wereld schiep hij Tanger
om zich heen als een droevig-heerlijk bacchanaal van wijzen
waanzin. »Gekken" heeft hij zijn boek genoemd, en zonder
het te bedoelen misschien sprak hij daardoor het waanzinbeginsel van die wereld uit. Dichter bij het spel van zijn
onbewuste krachten, dobbert aan zich zelf overgelaten de
mensch buiten de samenleving, drijvend op den wind van
zijn instinkten. Er is een gemeenschap met de natuurkrachten
waar de rede is opgeheven. Blind en alleen bestuurd door het
oneindige leven, doolt de onbewuste Geest. In zangers en
sprooksprekers, in misdadigers en dwepers en gekken en
idioten verheerlijkt daar een leven zich dat éénigermate op
dezelfde wijze bestaat in iederen oosterling. Vreemd voor den
westerschen mensch was het maar gelukkig de mensch
die ook in die spraak het Leven herkennen kan den zwaarbehaarden gek te zien die moedernaakt onder een omgeslagen
dierhuid met groote stappen over het Zocco schreed : de
Heilige Dwaas.

Toen wij Tanger verlaten hadden leek het me of onze
reis een terugreis was. Het vroolijke Sevilla met zijn bevaarbaren stroom mocht ons vasthouden : zijn volkstheaters, zijn
nationale dansen ; de moskee van Cordova mocht ons
doen dwalen door haar omgangen ; Toledo, de verlaten
puinhoop, schoonheids-elementen uit Granada doen herinneren
door een ligging die éénig is ; -- tusschen de spiegels van
de café's op de Puerta del Sol, scheen Madrid ons al Parijs.
De regen begon ook al. Eén onafgebroken zonneschijn was
ons bijgebleven van September tot November. Wat volgde
was een hollandsche motregen. Nog een bezoek aan het
Eskuriaal, half en half een nederlandsche merkwaardigheid.
Al de draden van het zuidelijke leven weefden zich naar den
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noordelijken knoop terug. De ijzerkleurige kerk waar Filips
de mis hoorde ; zijn er aan grenzende kamers met de tralie
waardoor hij het altaar zag ; zijn portret in de boekerij door
Moro, de in het zwart gekleede fijn-strakke grijsaard (een
verstorven Idee vol hooghartigheid) en de suikergoed-achtige
marmeren graftomben. Schaterend hupten wij er de trappen
af met jong en vroolijk gezelschap : een dagelijksch leven
in ons verzette zich tegen den nu zoo nuchteren dooden
spaanschen droom.
Het Eskuriaal lag rood en breed tegen de rauwe woestheid van de bergen erachter toen we boven op een omnibus
wegreden, en wolken stapelden zich in grillige wildheid met
een branden in hun gelen buik.

En de regen ging met ons mee en de herfstwind door
't roode Pyreneën-loof: het was me moeielijk te voelen dat
ik uit Holland was. Toen wij er kwamen leek het ons in zijn
blauwe herfstwaas vertrouwelijk en toch vreemd als een nieuwe
droom.

UIT »TOM'S DAGBOEK"
DOOR

W. L. PENNING JR.

WIJLEN BENJAMIN BEVREDIGD?

Sinds uw Vertellingen geboren waren,
Liet uwe schim mij rust noch duur;
Eén vraag, ál vraag, bleef ze om mijn ooren waren:
»Vriend mijner jeugd, vriend mijner rijper jaren,
Berecht ge nu oom Toms schriftuur?
Wat baat mijn dagboek-vondst, als ze oom niet doet ontwaken
En spreken na een slaap van bijna vijftig jaar?
Iets anders wil de tijd 1 tracht ge me diets te maken ? ..
Vinden gemoed en geest niet ALTOOS ooren klaar ?
En wat uw Tijd ook wille, gaat die Tijd niet over
In weer een and'ren, die weêr anders wil?
En brengt of wil hij 't Nieuwe, is dies de tijd een roover
Dan van 't ONWAARDIG -oude of van een wufte gril?
Durft ge ooms gevoelens en gedachten
Daartoe te rekenen ? Bezat hij ook geen Stijl?
Zoo ge in hem op gaat, wat ik van mijn vriend mag wachten,
Verwacht ge dan van Hem voor mijne rust geen heil?"
En 'k zwichtte, Ben 1
Vergeelde bladen
Zien me niet langer dof-verwijtend aan;
Van hun verbleekte letters, lang met stof beladen,
, staat Leven uit te gaan;
, staat gloed
Staat kleur
Wat uw RELIEKEN, uw OOM TOM, in schets onthulden --
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Oom Toms geschied'nis, zijn »roman", weet dien gereed;
Gedichten uitgewerkt, daar 'k gapingen meê vulde;
En 't proza, naar uw wensch, in rijmklank omgesmeed.
Hoor zoo oom Tom aan 't woord ; en, na' hem, van u zelve
Wat ge, als in verschen rouw nog, in zijn Dagboek schreeft
Toen gij hem veertig jaar hadt overleefd
En ik, vriend Ben l weldra iuw grafsteê zou zien delven.

TERUGBLIK NAAR DEN FRANSCHEN TIJD.
I.

Tijdens het dwangbestuur werd Vader, van gezond,
Een lijk toen Moeders lijk nog boven aarde stond ... .
-- En wat ons, keerend van de dubb'le groeve, wachtte,
Bij bede of klachte
Kracht schonk zoo zeker als het kracht gebood,
Was onverwachte, bitt're Nood:
Met vader' ging zijn groote Zaak te gronde;
En 't vaste goed, toch al terdeeg gedund,
Nu voor een appel en een ei gegund,
Verrijken zou 't een Vreemde in de afgebeden stonde,
Dat Frankrijk
moê van roem
zijn Corsikaan
Met de' Adelaar in ballingschap zag gaan.
Was bij den algemeenen achteruitgang 't leven
Niet zonder zorg geweest voor de Ouders,
in een tijd
Toen 't niemand licht viel trots fortuin, geboorte en vlijt
»Den vreemden Cesar cijns te geven,"
Wachtte ons (eensklaps verarmd) een des te harder strijd;
Doch rouw verbond het kroost ; en wát de jeugd begeere -'t Genieten schat zij naar 't ontberen:
De kwade tijd deed ons voor altijd goed;
Dat ik den arbeid liever dan de rust heb,
»Aan eenvoud lust heb,"
Mij nooit verveel en nooit mijn trek ten volle boet,
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heb ik steeds dank geweten
Verwijt ik niet,
Aan jaren lang ter nood betaalde vlijt,
Toen 't kiesch gehemelte 't verleden moest vergeten,
Vaak de oud're voor den jong're iets spaarde van zijn eten,
Maar 't hart zich laafde aan huislijkheid.
Des avonds kregen we immer feestbezoeken:
Welkom, doorluchte schrijvers 1 dichters 1 welkom, BOEKEN
Den Goón een onbekende weelde 1 .... Ik trek U voor,
Bij ander kunstwerk ; U
als 't meest bescheiden,
't Verst reikend en het meest bereikbaar beide,
Den blinde meê toegank'lijk door het oor,
Den doove niet ontzegd gelijk de kunst der tonen;
Ja, Schoone Lett'ren 1 al-omvattend, ziel en zin
Doordringend, voedend,
zie 'k de Zusterkunsten kronen,
Diep buig ik, doch wee mijl schoot ik er U bij in.
»Wie leest er voor ? waaruit ?" klonk 't vol verlangen
Naar saam-genot, zoo ras
Na lange dagtaak het gezin voltallig was —
Op één na, die den Keizer nog 't Heelal hielp vangen •
En dikwijls bleven wij aan 's lezers lippen hangen
Totdat de klepperman een later uur
Uit-galmde dan 'k wel noemen durf ... .
» Kost licht en vuur
Nóg niet genoeg?" mocht de oudste knorren, wèl berekend
Was nachtwaak
winst : hoe diep bekoord,
Staêg werkten ijverig de zusters voort,
En vaak werd door een deel der broed'ren voortgeteekend
Of voortgeschreven onder 't luist'ren ; alles went -Taak en vermaak gaan hand aan hand in 't end.
Zoo ook gewenden we ons dès noodig NIET te hooren, —
Trok meer dan 't voorgeleez'ne een ander boek ons aan,
Stil, zonder brommen, zonder 't handenpaar voor de ooren,
Naar binnen lezend, onzen schrijver te verstaan.
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Met LEEREN ook is 't aardig toegegaan:
De vlugste in dit of dat nam les voor de and'ren tevens;
Zoo wonnen we elk om 't zeerst bij strijdige gegevens,
En ging der zust'ren zachte echt-vrouw'lijke aard
Met veel meer kennis, veel meer deeglijkheid gepaard
Dan regel was bij meisjes zelfs in géne dagen;
Een oordeel over die van heden mag 'k niet wagen;
Slechts, meen ik, kweekte een meer benarde tijd
Meer wederzijdsch belang voor mannen en voor vrouwen,
Meer onderling beramen en vertrouwen,
Meer samenleven dan uithuizigheid.
Een wand'ling bleef voor ons het feest der feesten;
Zeldzame weelde ook was muziek en zang,
het werk der GROOTE geesten:
En daarbij liev'lingswensch
Bleek de uitkomst luttel, niet voor vreemden van belang,
In de Oef'ning stak genot van de' eersten rang !
Deze ernst verlokte onze oude meesters om als vrinden,
Belangloos dus, en met veel heil'ger vuur
Dan tegen 't koude loon van zóóveel in het uur,
Zich (bloem bij blad t) aan onzen krans te binden —
Een studie-krans, vol vrucht bij zooveel gunst
Door huldiging van 't Edelste in een Kunst
Allicht met kunstvertoon misbruikt tot Tijd verdrijven
Alsof er van dien schat te veel kon overblijven 1 ...
Brood-noodig bleek hij, wilden we op gerechte páen
Vereend en onaf hank'lijk-stil bestaan ... ,
Klein hielden we onzen kring, verborgen — onze nooden.
Eén keer, bij zware ziekte, namen we uit de hand
Van deze' en genen rijken bloedverwant
Een heel klein deel der hulp, zoo dringend aangeboden
Als dankbaar-nauwgezet in beter tijd vergoed.
En 't hoofd omhoog, en 't hart vol gloed,
Van taak verwis'lend met een lied of dansje,
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Verrukt door 't minste buitenkansje,
Handhaafden wij acht weezen één geneugt
Door koningen noch keizers te verhind'ren,
Door wetten noch verneedring te vermind'ren, -De hoop op Beter 1 ... 't recht, de macht, de kracht der jeugd
Die luchtig daarbij denkt en overmoedig handelt,
In draagkracht wint naar 't groeien van den last,
nog doet alsof ze wandelt
En
stijgt het pad
Waar ze in VERSNELDE vaart, ter vlucht, een bloem verrast;
Benijdbaar levensperk ! waarin goede oogenblikken
Genoten worden zonder wegen, zonder wikken,
En 't kwaad van jaren niet wordt opgetast.
Wijs vindt ons de ouderdom? bereek'nend ook, bekrompen,
Kleingeestig ; lêeg raakt onze voorraadschuur;
met het Uur;
Met Jaren telt de jeugd, wi
En daar wij huiv'rend rouw, of kommer zien, of lompen,
Looft zij een wereld vol van majesteit
In goud en purper ; waar de ellende schreit
Een Eden voor den pluk zoo 't schijnt geschapen:
Van daar haar lustig lachen, rustig slapen!
Haar grenslooze edelmoedigheid ! -II.
»De schoone deugd der Edelmoedigheid bezing ik;
Zoet smake u deze vrucht van vier-en-twintig jaar
Zoete arbeids l" enzoovoorts
Heel deftig eens ontving ik
Dit schrijven ten geleide van een exemplaar
Dat deftig in mijn boekenkast belandde,
En (telke schoonmaak deftig uitgeklopt
En afgerost en weggestopt)
Heel buitentijds in mijn gedachten keerde, en handen,
Doordien de titel mij van nacht te binnen schoot
Dank zij 't woord »edelmoedigheid" waar 'k mêe besloot.
23
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Wat over deze deugd neef Gijs bij nietig leven
In vier-en-twintig BOEKEN heeft geschreven,
Dien foliant heb ik vandaag eens ingezien
En toen tot voetenbank aan Benjamin gegeven,
»en naardien"
om 't in neefs trant te zeggen
»Dewijl"
Ondanks de pronkerigste alexandrijnen
Het lijvigste aller verzen op dit punt
Geen zweem ook maar van 't licht laat schijnen,
Mij door den aanblik van het Kind gegund
Dat blozend en verheugd mij toelachte als 'k ontwaakte:
Zijn aanschijn leek de lieve Zon
Die nooit verwijt dat ondank haar verzaakte,
Maar dubbel zegent wien zij stralende overwon!
Als Zij, en als de ware Dichter,
Zelf nieuw niet elken nieuwen dag,
Is 't Kinderhart een wereld waar steeds jonger, lichter,
MIJN hart uit wederkeert, zich 't mijne in lout'ren mag;
Beschaamd wendde ik mij af van de' in zichzelf verzonken
Leed koesterenden minnaar die ik gist'ren was;
Met Ben aan 't spelen reê en ras,
DEELDE ik in alle vreugden die hem wonken,
En gingen wij zoo kluchtig in den pas
Dat neefje (ofschoon bevangen van den slaap) met blikken
Schier bovenaardsch trouwhartig uitriep : » Oom!
Soms lijk je een ECHTE makker in mijn droom --Zoo'n KLEINE, weet-je ? daar zus Ruth niet van zou schrikken ..."
't Is waar 1 déze, als ik haar maar optil, schreeuwt verwoed,
Maar 't pluimpjen uit Broêrs mond maakt alles goed 1
»Voorts — van mijn naamgenootje ... ?" schijnt mij Ruth, de
doode,
Meewarig te ondervragen, nu haar beeld
In 't schijnsel uit de schouw het Leven weêr omspeelt,
In lampekappeschaduw 't heilig hoekje ontvloden:
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Voorts, wordt uw naamgenootje u waardig naar 'k vertrouw;
Reeds heeft ze uw glanzig goudblond haar ; en lieflijk blauw
Als de uwe zijn haar kijkers, ware hemelboden ! ...
Bij deze uw beelt'nis moge ik ééns uwe achternicht
Beduiden hoe uw edelmoedig sparen
Haar vader, ooms en tantes hielp bewaren
al sinds lang gerechtigd, in het eind verplicht
Toen we
Den steun aanvaarden van het Fonds door Ruth gesticht
Voor ouderloozen in den bloede haar bestaande.
Niet langer dan strikt noodig, enk'le maanden
Van 't nijpendst jaar ('t jaar Dertien) namen we uit de hand
Over geslachten heen ons toegestoken,
Den on-ontbeerlijkste' onderstand
» Brood" mag 'k wel zeggen, met een schaamteblos gebroken,
En eind'lijk met broêr Willem, den conscrit gedeeld,
Die (om het negen-tal gezellig vol te maken)
Dank zij een hoofdwond, schier geheeld,
Door voorspraak uit het hospitaal te raken ,
En ieder onzer heet en koud te praten wist:
Daarin geholpen door zijn vriend den meê verwonden
Fransche' officier, van wien al spoedig werd gegist
Dat Mars zich ook den dienst van Amor had verbonden
En wel ten onzent...
Nu, zorgvuldig opgevoed,
Beschaafd, begaafd, van uitzicht meer dan aardig,
Was geen der zust'ren zelfs EEN MAN ALS HIJ onwaardig,
Zoo edel van karakter als van bloed;
Hartsterkend waarlijk was de révérence
Waarmeê hij daaglijks deelde in onze décadence!
Vol moed werd in dien peperduren tijd
Thee, koffie, suiker, boter zelfs vervangen
Door iets dat
beterkoop, dus luid geroemd om strijd
Inwendig stuitte op vloek- in plaats van zege-zangen.
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Zoo ook herinner ik mij levendig een soort
Aard-app'len, door de broeders »taaie klei" geheeten,
Maar daar de zusjes met zoo'n smaak van schenen te eten
Dat onze klacht met lange tanden werd gesmoord;
En moest met teed'ren klem der zwakk're helft verweten
Dat ze ons het béste liet, » Foei 1" riep ze en smulde voort 1 ..
Heldhaftig hand'len vrouwenharten in veel zaken
Waarover mannentongen nut'loos drukte maken.
Haar onverdraaglijk echter was de rook
Van zeker kweeksel uit ons eigen hofje;
Dat goed te kunnen kweeken heette een bofje,
TABAK ...
't Goed zelf
HELSCH mocht de smook
Uit de altoos gulle pijpen heeten,
Waarmeê wij vluchtten naar een glazen kast op 't dak:
Daar, uren lang bij kaart en kijker neêrgezeten,
Vergastten we ons bij NAMAAK van tabak
Aan 't schouwspel van een echten starrenhemel
In grootschheid door geen straatlicht toen beperkt,
En voelde in hoorb're stilte en ongehoord gewemél
Door 't lied van rijend licht zich 't jong gemoed gesterkt
Aan 't eind van kommervolle dagen,
Met kommervoller in 't verschiet ...
Gelouterd door het Eeuwig Reine, zagen
Wij de aardsche schaduw, ook in eigen wezen, niet!
Lokte onze geestdrift nu en dan de meisjes boven,
Bij voorbeeld in den Sint-Laurentiusnacht,
om den starrenregen saam te kunnen loven Gaarne
Werd de offerwolk juist z66 verdund, verzacht,
Als noodig was om 't muggenleger te bedwingen
Dat 's werelds onvolmaaktheid aan ons op wou dringen.
Geen onzer echter heeft te voren of nadien
Met dieper dank en heiliger verrukking
Ooit naar den starrenhemel opgezien,
Dan tegen 't eind van Neêrlands onderdrukking:
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Láchmaand !" lachten we in dat uur
»Geen Slachtmaand,
Door tranen heen, telkens elkaêr omarmend,
En bij Novemberkou' de ontroerde ziel verwarmend
Aan »Vrijheid 1 vrijheid ... l" en 't Sint-Maartensvuur.
Wat viel er in dien nacht een zwerm van sterren 1
En toen de grootste, schitt'rendste ook, uit-één
Te spatten --, alles meê te slepen scheen,
Toen (wijzend met den vinger naar omlaag, ginds verre
Waar al die gloed en glans met bliksemvaart verdween,
Terwijl 't geflonker aanhield boven onze hoofden)
Riep Willem, onze aan de' oorlogsdans
Ontsprong'ne, 't hoofd nog in een windselkrans:
»Juich, Magda ! Wat daar neerschoot, spatte' en doofde,
Was Bonaparte's star : wat dunkt u nu van 't Fransch ?"
» »'k Weet waar ge op zinspeelt," " zei het meisje, in 't nauw
gedreven;
» » Als kind wierp ik mijn fransche leerboek in den haard,
Wenschte er den keizer bij ! en zwoer nooit van mijn leven
Een taal te leeren die me' ons opdrong met het zwaard . , ." "
» » »Maar daar ge u in verdiept met kennelijk verblijden,
Sinds broêr uit Moskou's brand en uit het Russische ijs
Den luitenant hierbinnen leidde
Die u zijn taal vast leerde OP DEZE WIJS ? , " " "
En schertsend KUSTE ik Magda
—
Maar aan zusterharten
Verborg zij 't hoofd, en snikte ; en niemand sprak meer luid,
En állen kusten de beschaamde bruid,
En voelden hoe ook haar de scheiding diep zou smarten.
III.
En toen we acht dagen later, heesch van 't OPENBAAR
Vivat Oranje! 't huisvertrek betraden,
Stond daar
met franschen wijn beladen
Een Fransch douanen paar!
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Vreemd keken we op, elkander aan ; één bloosde,
En dat was Magda:
» Stil liet ik de mannen in ... .
Vindt men ze hier, dan —" 't meisje beefde en poosde;
Dán -- schrikten we allen op, doch zwegen niettemin:
Dan zijn wij mét hen in gevaar ... .
» Eh donc! biljetten
Van inkwartiering ?" vroeg hen Willem met een lach;

» »Ah, M'sieurs et Demoiselles ! wat ik u bidden mag,"
Klonk 't in gebroken hollandsch, » »eer ge ons uit laat zetten,
een briefje van den luit'nant aan zijn vriend:
Lisez

Min wond staat goed; ik berg me wel; doch mij bezwaren
Zou 't restje win : licht dat het u nog dient;
Zijn brengers wilt ge voor één nachtje wel bewaren?
Vaarwel, met de uwen ! ... .
Na het stillen van de baren
Kom ik mij aanbevelen voor uw Broederhand!

Dit haastig schrijven deed in haast de ronde,
En Magda had er 't eerst wat op gevonden
Tot berging onzer ergste contraband,
noodra gescheld mocht worden
De levende 1
Of 't uitgelaten volk op deur en raamluik porde,
Ontijdig zich erinrend in de hitte van het feest
Dat vader eens de kees der keezen was geweest;
Hoezeer als vuur'ge Oranjeklant gestorven,
Ex-patriot
had hij 't bij elk verkorven 1
Vergeten burgers bleken we tot ons geluk.
Daarbuiten, onder menig schimpdeuntje op de Franschen
(Die beenen maakten bij het tergend dansen)
Sloeg 't volk de keizerlijke wapenborden stuk,
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En sleepte ze te hoop, en stak er op de pleinen,
Den brand in, met een juichen daar geen einde aan kwam!
Douane-huisjes deed men even mooi verdwijnen
--Door elke luikreet zagen we allerwege 't schijnen
Der heerlijk hooge Oranjevlam!
Keek ver van opgeruimd de jongste der douanen,
't Hoofd op de borst en met gebalde vuisten zat
Heel achter in de kamer de oudste :
»'s Keizers vanen
Volgde ik zoo lang ik kon. Wat á Loire al waar Hij trad 1
En nu, vertreden
Hij 1 gehoond Zijn Wapen 1
Onze Adelaar een speelbal voor wat knapen,"
Gromde afgebroken, binnensmonds, de veteraan
Met de oogen knippend, zich verbijtend om den traan
Die heengebiggeld over diep gekorven wangen
Langs de' opgetrokken grauwen knevel rolt,
Een oogenblik op 't Eerekruis blijft hangen,
En
kreeg 'k mijn zin
daar tot een Parel waar'
gestold 1
Eerbiedig aanslaande, en als wij bewogen,
Reikt Willem hem het glas : » Op Frankrijk, vriend !"
» »Op Holland 1" " klinkt de grijze, en plechtig zijn de togen
Waarmêe 't gezelschap zich van 's luit' nants wijntje dient.
»Lenoble," zeg 'k, »hier zijn de vredes-pijpen
Hebt gij, of heeft Laforce, ook wat tabak ?"
Puik-puike had dat volkje altoos gehad voor 't grijpen Puik-puike kwam VOOR 'T LAATST, och armen 1 uit hun zak;
Hij smaakt me nog, en zeeg'nen doe 'k de gasten
Wier heimelijk bezoek ons ongewenscht verraste,
Wier bijzijn dank! ons huis een offerande ontstak
Als lang niet oprees aan den eersten haard den besten;
En buitendien, wat prikk'lend vreemde nacht:
De jubelschoten, knallend door de ontboeide veste 1
Bij ons de toon der vreugd om 't vreemden-paar verzacht
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Of door een uitroep, haast van schrik, vervangen
Zoo dikwerf in de Oranjezangen
Zich woest getier —, en in het blij' geloop
Zich drukte als van een drijfjacht mengde,
Daar -- met de Oranjeflesch te hoop
Het grauw een franschgezinde in 't oog kreeg en be-engde ...
Hoe lachten we om der meisjes onrustvollen kreet,
Kreeg eindelijk de troep een sukkel beet
Als ,aapje de barbier bijvoorbeeld, dien men dansen ,
En in het jakje van zijn huisvrouw Griet
, met Oranje zwaaien liet,
Oranje kraaien
En springen door Oranjekransen,
En kruipen door een groote Oranjeton,
Al op de maat van:
Jaapt bidt voor Napoleon,
Napoleon voor Jaap Bon-bon 1
En Griet scheert kale Franschen !

IV.
Had voor een poos dat roezemoezen uit,
Verwijderde ten minste zich de bende
Na keisteen-groete door de rinkelende ruit
Aan fransche beambten of als franschgezind bekenden
Dan haalden we toch wel zoo luchtig aêm
En vlotte' 't praten weêr als van een leien dakje;
Zelfs Hesther, de bedeesde, legde een duit in 't zakje:
riep ze uit, toen naar den hoek bij 't raam,
» Laforce
Alzoo naar Ruths portret de man toevallig blikte,
»Laforce!" en met den kand'laar lichtte ze even bij
»Aan een door U betrapte erinnert me eensklaps Zij,
Aan ,7ackson ..."
Maar ontwarend hoe hij schrikte
» Vergeef me 1 ik blaf daar dingen uit, die U
Erinr'en aan onaangename plichten ..."
!"
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»»Aan plicht- VERZUIM 1" " roept de aangesprook'ne ruw ...
» »Toch was 't God zelf die door mijn hand hem richtte," "
Beproeft hij zich te troosten, doch vermag dit niet;
Hoe scherper zijn terugblik naar 't verschiet,
Hoe zwaarder wolk hem weêr dreigt in te halen
Van schijnbaar lang ontkomen wee 1
Een wraakgodin wordt hem de lieve fee
Onze eigen Hesther --- nu ze 't oog laat dwalen
Van 't nonnetjes-portret naar , ackson's beeld,
Voor haar geheugen opgerezen,
En argeloos vervolgend mededeelt
Wat voor Laforce een zang der furiën moet wezen:
» Wel, 7ackson's dood wijt i k mij evenzeer ! . , .
In 't schemer-uur kwam hij met vader, als een heer
Van goeden huize, en rijk aan aanbevelingsbrieven
Die klonken als een klok, na afgedane zaak,
Meê uit kantoor zich van de thee gerieven,
Prees in ons woonvertrek den comfortablen smaak
Onze uitspraak ook van 't Engelsch en wou juist vertrekken,
Had de onberispelijkste buiging al gemaakt Daar komt hij dit portret van 't » Nonnetje" te ontdekken ...

Als door onzichtb're handen aangeraakt,
Zoo deinst hij ! En te zwaar om 't meêlij' niet te wekken -Schier kermend is de zucht die Mr. Jackson slaakt ...
» »Vergun mij 't beeld van naderbij te aanschouwen,""
Zegt hij tot vader die al licht ontsteekt;
De vreemd'ling zet zich weêr, blijkt doodelijk verbleekt,
En staart, en mompelt, eerst de handen saamgevouwen,
Dan ze aan het voorhoofd brengend als versuft;
» »Te koop, Sir i " valt hij uit, echt Engelsch ...
(Haast verbluft
Kijkt vader)
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»»En de prijs?"
»»»Neen 1 tot géén prijs .. , ." "
» » Vergeving
Ook voor mijn afgetrokkenheid 1 Maar dit portret
Hier haperde onze gast, bezon zich, en met beving
In stem en leden vult hij aan : » »had mij ontzet
Door zekere gelijk'nis ....""

""

Om hem af te leiden
Vertelde vader zijn bezoeker een en ar
Van Ruth, en weet zoo onderhoudend uit te weiden
Dat de Engelschman zijn tijd verluisterde ... .
»»Zoo waar
De poort zal al gesloten wezen ... .
En 'k wou te voet nog naar de naaste stad," "
Roept hij vol onrust ... .
»»»Nu, de maan is op, uw pad
Gemakk'lijk ; met uw paspoort valt hier niets te vreezen
Dan 't poortgeld ...."""
» » Dank 1" " Weer lachend scheidde hij:
» »Dank, Sir! onnoodig is mij buiten uw gelei.""
Beschaafd, maar raadselachtig 1 doopten wij hem allen;
En kijk 1 wees i k, zijn' stok liet die verstrooide staan ... .
Gauw, Tom, hem ingehaald 1 ... .
En ja, met welgevallen
Nam _7ackson bij de poort zijn »reisvriend" van ons aan ... .
Ach, waren wij den man maar misgeloopen 1"
» » En in het Posthuis bij de poort,"'
Neemt nu met doffe stem Laforce 't woord,
» »Ben 'k met uw Engelschman een praatjen aan gaan knoopen
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In 't Fransch, en bij z66 zwaren wijn
»De duurste l" grinnikte de kastelein
Dat ik den gullen schenker, de' onweêrstaanb'ren prater,
Wiens geldbeurs beter dan zijn pas
In orde was,
Laat doorgaan ... .
Twee minuten later
Bezin ik mij, roep ijlings mijn confrater
Grens jager was ik in die dagen
en gezwind
Den vreemd'ling na 1 ... .
Nog voel 'k de echt-Maartsche vlagen
Mij om 't verhitte hoofd en door de leden jagen;
't Had lang gevroren, maar naar 't Zuiden kromp de wind
En Snerpte, snerpte !
»Ja, we krijgen sneeuw," zegt Landre;
Maar hem nog eer 1 zeg ik;
» Loop heen 1" spot de ander,
»Die heeft te veel op ons vooruit ...."
Stil ! fluister 'k ; bovendijks hoor 'k duidelijk geluid
Van stappen ... .
En zoo wás het ; Landre kruipt naar boven,
Ik ook, maar verderop ; een stipje maan breekt door
'k Herken mijn man : hij zet zich daadlijk schoor
Sta 1 roep ik;
» Man, ge lijkt beschonken 1
Hier, neem die guinje ...."
Sta 1 of 'k schiet ... .
Daar flikkert uit zijn stok een degen ... .
»Bedaard 1" maant Landre nog, snel nadrend :
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» » » Twee tegen een : l" "
En in zijn schrik, (bedoelen deed die -7ackson 't niet 1)
Raakt me even 't staal
Mèt is een schot gevallen:
De trekker overtuigt me dat i k schoot
Voor onze voeten ligt mijn offer ... .
Dood?!....
Vraag 'k rillend ; eer nog de echo rust van 't knallen,
Ontnuchterd;
»Minstens zwaar gewond,"
Zucht Landre, en houdt zijn veldflesch aan 's mans mond,
Nadat we 't lichaam steunsel gaven;
''

»»»Dank!""" hijgt deze,
Die na het stelpen van het bloed
Zooveel als kon, ofschoon hij de oogen opendoet
Op karabijnen onvervoerbaar blijkt te wezen ... .
»Een wagen ginds gerekwireerd !" beveelt me straf
Mijn eensklaps meerdere.
Reeds hol 'k de helling af,
Hou' 't licht der hoeve in 't oog, klim over hooge hekken,
Den weg bekortend zonder aanzien van gevaar;
Maar voor, naast, achter me, op de donk're plekken
En op de lichte, waar ik staar --In takken, struiken, hagen, achter alle boomen,
Op 't ijs, er-onder, in de wolken,
niet te ontkomen
Word ik den badende in zijn bloed, mijn schuld gewaar!
En of 'k het afweer met mijn handen, de bevlekte 1
Of 'k er mijn oogen al voor sluit,
verwijtend staat
Dat bleek gelaat
Mij voor den geest, en drukt het lichaam dat ik strekte
In volle zwaarte op mijn benauwde ziel....
En zwoegend zwerft de wind, één steunen en één zuchten,
Eén kermen ; als een zwerm van angstige geruchten
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Dof deinzend waar hij ploffend nederviel,
En gierende om den hoek, en huilend henen rukkend ... .
En tegen mij getuigen komt de maan
En gruwt van mij terug l En hijgend, stromp'lend, bukkend,
Ben 'k als een doemling door het duister voortgegaan.
In 't eind, de hoeve 1 Een werf hond schiet me naar de beenen,
Een kolfslag jaagt hem jankend naar de deur;
Wantrouwig ingelaten, overstelpt me een geur
Van dampend avond-eten waaromhenen
't Gezin met knechts en meiden zit geschaard:
Wat vredige aanblik 1 en hoe voel ik mij onwaard
Er ooit met vrouw en kroost weêr voor te bidden ...
De boer spant in, de kind'ren nemen me in hun midden,
Betasten angstig met een schuw plezier,
Mijn uniform, mijn karabijn ...
Blijf af, gauw hier 1 ...
IJst moeder, bloed ontwarende aan mijn handen;
Terwijl ze een aardig vragertje ruw van mij stoot:
Soldaat 1 zeg, schiet je heusch de menschen daarmeê dood?

Klaar? roep ik naar den stal, want uren
Schijnt mij ellendige 't korte oponthoud te duren;
Klaar 1 roept de landman korz'lig ... .
Onrust laat
Ik hiér ook achter, en de wagen slaat
Den hobbeligen weg in naar de zeven eiken:
Een kwade plek, man ! zoolang menschen heugt;
Dit zijn geen karreweitjes die me lijken ... .
En griez'lig weer l .... Niets, dan het bed nu, deugt
Voor eerelijke lui, hè ? Daarbij gladde dijken,
Eer we één uur verder zijn ...
Zoo praat hij voort,
En stopt zich huiv'rend in.
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-- Je waart bezweet van 't loopen,
Begint hij weêr, en zit je jas te ontknoopen ? ... .
Ik weet niet wat ik antwoord ... .

Eéns moet hier een moord
Gepleegd zijn, sedert heet het er te spoken,
Besluit hij, 't paard de hoogte op-zweepend ... .
Leeft hij nog?
Vraag 'k Landre, die bij ,Yackson zit gedoken:
En afgesprongen onder zijn —, » »nog levend, doch ..." "
Kniel ..'k neêr met de afgehaakte armoedige lantaren;
'k Zag dat we hier niet ver van 't Einde waren,
En wenschte me in 's mans plaats ... .
MIJN schuld 1 trek 't u niet aan,
Bedong hij, zich bekom'rend om den traan
Waarmee ik, helpende om hem op te tillen,
Naar zijn met bloed doorweekte kleeding keek,
Stijf aan den bodem vastgevroren als ons bleek ... .
Een sterke teug nog, om de pijnen wat te stillen,
Toen
uiterst zacht, om des gewonden wille —
Ging 't stadwaarts, tegen wind een sneeuwbui tegemoet
Die sneeuwstorm werd, en heel dien nacht heeft doorgewoed."

Laforce, in 't hollandsch aangevangen, had bij 't stijgen
Der spanning in zijn droef verhaal
Onwillekeurig in zijn moedertaal,
Met veel meer zeggingskracht dan hem gewoonlijk eigen,
Het woord gevoerd en nu en dan daarbij
Zijn glas gevat, zóó bevend dat het overstortte:
» »Sinds 't mij een menschenleven deed verkorten,
Raakte ik geen glas aan voor dit uur 1" " verklaarde hij.
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» » »Pardi! uw Jackson daar ge ook ons om wilt doen rouwen,
Was mooglijk wel een vijand van den Empereur," " "
Stoof nu Lenoble op ... en trapte par erreur
Ons katje, en was wanhopig bij haar klagend mauwen;
Ofschoon hij mèt weer grimmig keek van spijt,
Was de ijzervreter één-en-al goedaardigheid.
» Wat vader opkeek," zoo nam ik nu 't woord, » van 't late
Hoogst dringende opontbod naar 't Posthuis 1 ...
»»In dat weêr ?"
Riep moeder, » »en ter wille van dien vreemden heer ? 1"
Maar ziende dat geen tegenstand haar baatte
Naar vader als Notaris was er mooglijk vraag -» » Ga meê, Tom 1" zei ze, » » en draag jij 't licht.'
»»»Dol-graag!"
Benijdb're jeugd 1 klonk 't bibb'rend uit de bonten kraag,
Terwijl MIJN bloote hals het noodweer tartte ; en zwijgend
Wat vader aanbelangt ter dege hijgend
En vaak genoopt zich om te keeren
werkten we ons
Door dwarrelende wolken glas-gruis, als het ware,
Met moeite en langzaam voort - » Een kleev'rig klont'rig dons,"
Schold vader 't sneeuwbed;
» »En een leger vol gevaren,""
, en stuk was mijn lantaren ..
Schertste ik, en viel al : uit
Een wijle tastend zwoegens op het bange pad,
Eén hoek nog (hu 1 wat vlaag ...), nog maar een pas of wat,
Toen hielp ons 't herberg-licht en weêr ontdooiend stonden
We een oogenblik daarna ontzet voor .ackson's sponde ..
En waarom werden onze handen niet gevat ? ...
In moeite om 't paspoort dachten we den man te vinden,
En vonden hem bebloed, den doods-trek op 't gelaat,
Ons vreemden wenkende als zijn laatste vrinden, ---
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» Als eerste en éénige vertrouwden eener daad
Wier wicht mij nergens, nergens (riep hij) leven
Dan helle-leven liet ! en die, geheim gebléven,
Zoo Gij me ontwijkt, mij thans niet sterven laat ...
'k Misleidde u, ja 1 mijn Hollandsch moet u wel verbazen;
Voor dertig jaren was 'k uw stad- en standgenoot,
En ging toen in mijn twintigste als een dwaze
Spilzieke knaap, wien niets meer overschoot
Om van een grove speelschuld los te raken,
Dan VLUCHT of MISDAAD?...
-- Diefstal voor één dag,
Was leenen in 't geheim, trachtte ik mij diets te maken;
Wat maakt men zich NIET diets na spel en drinkgelag!
Als iets natuurlijks kwam een schand'lijk plan gerezen:
Eer vader thuis kwam van een kleine reis, zou 't geld
Terug-gewonnen —, eerlijk weêr ter plaatse wezen
Waar wij het samen hadden neergeteld .. .
Een mijner sleutels paste, en diende soms als vader
Den zijnen had vergeten ..
Zonder 't minst gedruisch
On-opgemerkt naar 'k waande
kwam ik thuis,
En sloop in heete koorts het lokkend plekje al nader .. .
De valsche sleutel deed zijn plicht
De klep der secretaire daalde
De kaars beefde in mijn hand
—
En bevend viel haar licht
Op OOGEN die me in 't hart , recht in 't geweten straalden 1
Op -- o wat lief'lijk, wat een Eng'len-aangezicht
Zich tot mij overbuigend:
» » Moeder," " riep ik smeekend:
Aan háár (mijn doode 1) erin'rend, scheen het Beeld
Mij nog-beschonk'ne zelfs met moeders stem bedeeld,
Van al wat GOED is tot den afgedwaalde sprekend .. .
Nooit was ik SLECHT geweest 1 nooit 1 voor dit uur;
Half tot bezinning rakend, schreide en snikte ik
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Van schaamte en rouw 1 ... schoof reeds met heilig vuur
't PORTRET voor 't GELD
Te laat ...
0 God, hoe schrikte ik
Van 't door de stilte dond'rend : » »Dief!"
Waar 't bloed van stolde, 't huis van dreunde ...
Te storten scheen de wand waar 'k tegen leunde,
Te ontzinken alles wat mij eigen was en lief 1
Met schuddend hart sta 'k stom, als vaders meest vertrouwde
Bediende op de open kast wijst, op mijn sleutelbos ...
Woest grijpt hij me aan, als dol ruk ik me los ...
De kaars valt om, en dooft .. .
Op 't hulpgeschreeuw des ouden
Wil 'k vluchten, voel me tégenhouden,
Spring achteruit en storm (den opgeheven stok
Wild zwaaiend met getergde krachten)
Naar de' uitgang
Even stuit me een schok,
Een ijzingwekkende 1.. .
Weg-duiz'lend hoor 'k één zachten
Nooit te vergeten kreet - - Een val als van een blok
Besluit mijn wreede erinn eringen
Aan VLUCHT óm MISDAAD 1 ...
Ik moet kort zijn. Buiten 't rijk
Kreeg 'k (dubb'len vloek 1) twee doodberichten tegelijk:
Eer vader tot de ware toedracht door kon dringen,
Had schrik, had smart, had schande hem gesloopt;
En ik, na manslag Moordenaar gedoopt,
Heette ook een Dief!
En alles had ik willen dragen,
Waar' Hij gespaard, zijn grijze dienaar niet verslagen!
In stoffelijken zin vervolgde mij 't geluk;

Hoe onverschilliger ik deed, hoe eer ik slaagde;
24
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hoe zwoegde ik onder 't pak
Maar rijk, geacht, geëerd
Van weelde, en eenzaamheid 1
Haar, die mijn hart behaagde,
Bood ik mijn hand niet : schuld aan onschuld huwen, neen 1...
Weldoende waar ik kon en werkend tot den avond;
Met rust'looze' ijver 's nachts mijn geest beschavend,
Smachtte ik naar Liefde, en droeg mijn Lot --- alleen 1

En te allen tijde, alom, ook in den kring der gasten
Waar ik mij neêrzette' om mijn rang,
Of dien ik opzocht uit een ingeschapen drang
Ach 1 naar gezelligheid, verzelde me of verraste
Met immer de eigen onverbidd'lijkheid het beeld
Des eenen dien 'k in manslag doodde,
Des anderen wiens leven, meê ontvloden,
Mijn HAND wel niet —, maar toch mijn HARTSTOCHT had
verspeeld.

Ten slotte dreef me, ik weet niet wélk verlangen
Eng'land uit 1 naar mijn geboortestad:
Weg
0 1 ware ik er herkend, gevat Geen brave hadde om lijfsbehoud den Beul vervangen ...
Nu weet gij alles -- en ge reikt me uw hand?!
Dank, dank 1 en blijft nog ; blijft tot aan het ende Het is nabij, 't is dr. ..
Neen, blijft 1 ... Geen predikant
Uw bijzijn steunt me, en wat valt hier te wenden?
Maar dat PORTRET was 't zinsbedrog ? één keer
Of beide malen ? ... Was ik, ben 'k waanzinnig;
En zijn die trekken, onbeschrijfelijk aanminnig,
Visioenen uit het schuldeloos weleer ... .
En zag zoo, ziet zoo — Moeder op mij neer? , .. .

UIT »TOM'S DAGBOEK."

363

De handen vouwend, sloot hij met een glimlach de oogen
En sloeg ze niet meer op... .
» » 't Is zóó maar 't best misschien," " "
Sprak vader diep geschokt, en blikte vol meêdoogen
Den stervende in 't gelaat ... .

» » »Wien 'k ooit dacht weêr te zien,
Niet _7akobs," " " liet hij zich ontvallen
Toen 't afgeloopen was ; » » »ja, Jakobs was zijn naam.
En veelbelovend heette hem de faam;
Van harte gaarne mochten wij hem allen.
Zijn vlucht en alles wat men hem ten laste lei'
Baarde een geweldig opzien ... .
Tom ! wie kon vermoeden
Dat Ruth »ons nonnetje" na doode een roof verhoedde,
Bijna een Treurspel...." ""
Zij?
» » » In conterfeitsel — Zij,
Daar Jakobs' vader (die bevriend was met den mijnen
En veel aan Kunst deed) Ruths PORTRET,
Waaruit hij de u bekende vlek zou doen verdwijnen,
Uit voorzorg in zijn secretaire had gezet
Toen hij van huis moest ... " "
Ja ! en hadden wij geweten
Dat in dien STOK een degen stak, riep ik ontdaan,
Ik weet wel wie het ding had in de gracht gesmeten
In plaats van er met Hester HEM mêe na te gaan En de oogen sluitend, zag 'k den doode uitdagend staan......

We aanvaardden den terugtocht in een weder
Dat menig leven kostte ; zelfs in stad
Was 't gaan gevaarlijk ; en boe kwader 't pad,
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Te ontstelder blikten we in den afgrond neder
Dien Jakob's biecht ons oog ontsloten had.
Spook-achtig klonken de met sneeuw bezwaarde klokken 1
En toen haar spel als angstig hoongelach
Verwaaid was in den dans der rondgezweepte vlokken,
Verloor zich Middernacht met wilde' en wilder slag
In de uitgelatenheid der Maartsche vlagen ... .
En grillig teek'nend naar dier woest behagen,
Liet hier de sneeuw zich om kozijn en deur
ginds naar stoep of daklijst jagen,
Daar naar een schoorsteen
En kleeft op boom en mast en hangt den kaai-muur aan,
Waarlangs in zwarte diepte waatren klotsen,
En schotsen ijs opborrelen en botsen - Als bouwval eener stad, wegbrokk'lend in de' orkaan,
Is 't bar tooneel voor mijn verbeelding blijven staan."

V.
Al 't in dien feestnacht onopzettelijk onthulde,
Heel 't treurspel ^ackson-_7akabs, waar PORTRET en STOK
Stomme en toch eerste rollen in vervulden,
Sprak uit Laforce's blik, toen in geleenden rok
Doodstil door de achterdeur de contraband' vertrok,
Voor 't krieken van Novembers heugelijksten morgen.
Nooit zagen wij 't douanen-paar terug;
Doch uit la belle France (waar beiden even vlug
Een postje machtig werden, dank zij 's luit'nants zorgen)
Verblijdde ons met Nieuwjaar een sierlijk en vol gloed
Gesteld epistel-paar -- één dank, één wensch, één groet 1
» Nog iets," besloot Lenoble, zich gelijk gebleven:
Een leger, sterker dan van leeuwen, l'Empereur
Aan 't hoofd, doet straks de wereld beven,
Straft af, lijft in ...

Mais Vous, n'ayez pas peur
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Een Bonaj5arte's blik weet braven te onderscheiden 1

Niets hebben edelmoedigen als Gij
wil het , zegen spreiden,
Te vreezen van 't Gezag, dat
En ook Uw land weer maken vrij en blij'
Weêr bloed eischt, bloed ! en nogmaals bloed daarbij 1"
Wat was natuurlijker dan dat wij lachten ? ... .
En na een jaar of anderhalf, toen Waterloo
Broêr Willem opborg onder zand en zoo,
Lenoble's snorkerij met BITT'REN lach gedachten?

VI.

Maar 'k liep den tijd vooruit.
Voor 't eerst, Oranje in top,
Ving spits aan spits weêr 't licht in volle vrijheid op,
En Vondel's:

0, hoe zalig is 't te duiken
Onder den Oranjeboom,
Aan een kristalijnen stroom
Gouden appelen te pluiken,
En te ruiken geur en lucht
Van die schoone Oranjevrucht

Hupte, in vervulling komend, van mijn lippen,
Zoodra 'k - met broêrs en zusters uitgesneld,
En meenende elken rondedans te ontglippen
Toch in vervoering en met sprongen van geweld,
Meê rijen ging in telkens grooter kringen,
En om de' Oranjeboom (een staak met 's Prinsen vlag)
Meê 't hart op-haalde en 't vocht in de oogen voelde dringen
Bij 't straffeloos Oranjedeuntjes zingen -Gedroomde weelde eertijds, nog gister aan den dag 1
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Moest haven-nat hier Vondel's »stroomkristal" vervangen,
En zag me' -- in steê van zuidervrucht
Goudglanzig tegen blauwe lucht
Wat dorre blaêren onder grauwe wolken hangen
En henenvaren voor een norschen noorderzucht, —
In ziel en zin was 't Zomer zonder weerga 1
Klucht
En heiligheid verbonden zich : zie 1 zelfs het zwarte
Pastoors- en domineesgewaad zoowaar
Sierde een Oranjeroos of strik z66 groot, zoó zwaar,
Dat ze elk een flinke sla-krop konden tarten;
En broederlijk daarachter klopten harten,
Zich uitende in een kuitenflikker met het volk
Dat pas zijn herders zag, of beide kudden
Zich mengende om toch elke eerwaarde hand te schudden,
Omsingelden (als 't zonnelicht een wolk)
»Hop 1 heisa-sa 1" de zwarte plechtgewaden
Wier dragers lachend om verlossing baden.
Dezelfde geestelijken waren 't, die beroemd
Als fijne smullers en bemind als menschenvrienden,
Niet dan den GOEDEN God verkondigden en dienden...
Den DUIVEL hebben ze ex-officio GENOEMD,
Maar nimmer een afvallig schaap verdoemd!
Zien deed ik hoe dit paar met warm vertrouwen
Zich 't hoofd ontblootte, nu uit steeg en straat,
Uit heel de stad, blij' als de dageraad
't Wilhelmus klonk, 't Wilhelmus van Nassouwe
Die stoere psalm voor vorst en onderzaat 1
En ruwe trekken beefden, bleeke bloosden,
En hoog zwol 't haamrend hart zoodat de keel schier poosde
Tot de als vanzelf gezwaaide of opgeworpen hoed
Den jubel weêr ontlokte aan 't overkropt gemoed;
Zoozeer aansteeklijk was de stemming allerwegen,
Dat uit het fijnste bekje een kreet kwam meêgestegen 1
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Nooit, nooit 1 beleefde ik feestelijker dag;
Men hield zijn dooden
de geslachten
Op 't altaar des Geweld'naars 1
in gedachten,
Doch geen dan Vrienden waren 't die men zag,
Dan meê-verdrukten, meê-geredden, meê-bekeerden 1 ...
Weg was de beul-gebleken bondgenoot!
VRIJ waren we, ONDER ONS 1 .. .
Taal die we als kind'ren leerden,
Slechts Moedertaal weerklonk, klonk als aan Moeders schoot.
En wagenwijd ging kist en kast en kelder open;
Alom uit donk're hoekjes doemde, indien geen schat,
Toch altoos wit!
En overal was 't op-, en in-, en over-loopen
Van buren, vrienden, kennissen, bij hoopen 1 ...
Een voorproef van de toekomst kreeg me' in 't geen men at,
En »sprak den Prins al" eer die herwaarts zwalkte op 't nat 1
Verzameld waren te' onzent eensklaps allen --»Wier samenzweren (als de stoepbank had geklapt),
Wier lout're meening, 's avonds uitgeflapt,
Hen 's and'ren daags een toontje lager had doen kallen
Als ingekerkerden op landverraad betrapt -God beter 't ! bulderde met bliksemschietende oogen
Die dikke reus van een notaris, bijgenaamd
De dolgeworden Helmers, om het rijmvermogen
Meestal in lava-stroomen door hem uitgekraamd.
» Het is gebeterd 1" suste hem de koekebakker
In 't witte dasje en met de goudsche pijp.
»Want komen doet de Prins 1 zwoer bruggewachter Grijs,
Die wel te pas z66 heette daar hij vlug en wakker
Al heel wat drenkelingen bij de sluis
Was nagesprongen, nagedoken;
Of vaardig aan zijn haak gestoken
En ze allen bijgebracht had in zijn eigen kluis.
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»Nu krijgt de burger lust zich nà te laten kijken,"
Sprak dokter Knap, en trommelde op zijn buik.
»En wat te slikken 1" lachte apteker Laken
»En 't kappen vol te houden 1" hoopte meester Pruik.

» Of 't volk zich knap hield l" zei de doove rector Plechtig.
» En helden waren we in de wieg al 1" spotte' Esooft.
»Maar ongeschikte l" hijgde buur Aemechtibo

-

..."

»Hiep, hiep, Zijn Hoogheid l" klonk 't, en elk dronk meê :
's Lands hoop —
Daar gáát de Prins ! ..."

Nap was al zooveel jaar gescholden
Dat we ons van hoon onthielden nu hij rolde ...
En zooveel jaar had ons 't Verraad bespied
Dat Meêlij zelfs van Napje niet gewaagde
Of Vrees keek op ...
Goddank ! wij droomden niet:
VRIJ waren we, ONDER ONS 1 ...
'S Lands VRIEND, geen MEESTER daagde.

VII.
»En nu mijn luit'nant ? ..." kweet zich Magda's minnezorg;
» » Maar Magda, zouden wij ten tweeden male
Den franschman in het land —, ja hier aan huis gaan
halen?" "
» Den MIJNEN sla 'k in boeien, Tom 1 Ik sta u borg ..."
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» » Borg ? ... Samen laat ge u door de Groote Natie vangen ..." "
»Ach l" schreide ze, »had ik hem minder lief,"
-- En 'k schreide meê, nu ze aan mijn hals bleef hangen
» Nooit zou 'k van U en de and'ren weg verlangen 1
Maar nu, Tom 1 help me, en help mijn hartedief ..."
» »Dat zal 'k, mooi bekje 1 mits ge uw mooie lokken
In orde schudt, en me aankijkt zonder traan ...
Ziedaar 1 MIJN zegen hebt ge en laat me stil begaan:
BARON, en RIJK, daar valt niet meê te gekken 1
Doch weig'ren de ouders nu, straks bidden zij u aan 1
Ja toch, want met de stukken zal 'k bewijzen
Dat moeders voorzaat (franschman ook, maar refugié Waar 't bloed niet GAAN kan, KRUIPT het toch 1 bewijst ge
almeê)
Door huw'lijk met een dochter uit het grijze
Geslacht van Teylingen vermaagschapt was
Niet slechts met Arkel ook en Brederode,
En met van Gelderen's, Lalaing's, van Heusden's ras,
Maar met nog veel voornamer dooden;
Ja, dat er in uw eigen lieflijke persoon,
Van top tot toon
Iets vorst'lijks om blijft dolen
Wijl Teyling's eerste Heer, Graaf Aarnouts derde zoon,
Een kleinzoon van der Constantinopolen
of Griekenkoning Teofaan ,
En achterkleinzoon was van Lodewijk den Goede:
Ludgart en Hildegert, Prinsessen van den bloede,
Den grafelijken troon van Holland opgegaan,
Dankt ge uw echt Griekschen neus, echt Fransche geestigheden!
Ruths huw'lijk met een stervende' edelman,
Veel eeuwen later, helpt een handje mede;
En 't De vóór 's luit'nants naam klopt met ons eigen
Uw genealogie loopt over duizend jaren
En meer,
en na een maand of zes

Van ! ...
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Zoowaar ik Tom heet, heet mijn zusje barones,
En nemen we afscheid van het prachtigste aller paren
Dat ooit den prijs verdiende : een FLINKER bruiloftsdicht
Dan de Eerlief die onze over-oudmoei heeft gesticht
Naar wie gij MAGDA heet.
Haar dichter zelv' allicht
Herderszang
dier tijden
Mishaagde 't off'ren aan den
En liever ONBEZONGEN zult ge een HELD verblijden 1

Alzoo geschiedde ; bloeimaand kwam in 't land,
Doch Magda reed er uit ; leég scheen ons huis en leven... .
Een brave zuster is ze niettemin gebleven,
En generaal is nu haar luitenant.

PHYSICO-PHILOSOPHIE
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CH. M. VAN DEVENTER. r)

Het was mijn plan Ego's geschrift uitvoerig te bespreken.
Ik doe het thans echter niet, en houd mij aan een korte
recensie. Slechts zoo er veel belangstellenden zijn, is er
reden voor uitgebreide discussie in een algemeen tijdschrift.
Misschien komen zij nog aan het licht, tot dusver bleven zij
verborgen.
Aan den geringen opgang zijn vooral twee dingen schuld:
het wezen der zaak, en Ego's voordracht. Om den feitlijken
inhoud te begrijpen, daarvoor kennen de meeste filosofen 2)
te weinig fysica 3), de meeste fysici te weinig filosofie 4).
En de meesten, zoo zij Ego's brochure eens inzien, zullen
den schrijver voor een lawaai-maker houden, op wiens ernst
niet te rekenen valt ! Dit ligt aan Ego's dwaasheid.
Niettemin is zijn fysisch-filosofische wijsheid groot. Wat
mij betreft althans, ik beschouw de brochure als een der
belangrijkste geschriften die ik ooit in handen kreeg, en het
Tweemaandeljksch Tijdschrift zal, naar mijn meening, een
eervollen plicht vervullen, zoo het plaats geeft aan polemiek
over Ego's denkbeelden.
1) Kritik der Exakten Forschung von Friedrich Ego. In Commissions•Verlag
bei E. J. Brill, Leiden, 1897.
2) Ik noem hier en verder filosofen de beoefenaars der zoogen. theoretische
filosofie.
3) Onder fysica wordt hier verstaan de mathematische natuurkunde met inbegrip van mechanica, scheikunde en astronomie.
4) Het is zeer jammer, dat Ego zijn enkele technische filosofische termen niet
verklaart. Door ze te verklaren ware zijn geschrift voor lezers niet-filosofen
veel beter verstaanbaar geworden.
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De brochure is reactie tegen den psychischen invloed der
voordracht van het fysisch systeem. De docenten -- professoren
ingesloten bedoelen niet een gemoedsindruk te geven:
niettemin doen zij het. De docenten willen slechts fysica
leeren, maar de fysica is een geweldig vak, en zonder het
te zoeken, raakt de jonge man in het besef, dat naast de
fysische leer geen plaats is voor het vrije gemoedsleven.
Dit besef is vaag en werkt inconsequent. ' Het is niet met
woorden uitgesproken, en daarom des te gevaarlijker ; het is
inconsequent, en daarom des te pijnlijker voor hem, die er
over denken gaat. Maar het bestaat, door die wondervolle
vereeniging van waarneming, experiment, logica en mathesis,
waaraan de fysica haar verleidelijke grootheid dankt.
Wie moet den jongen man redden ? Hij weet, dat het
gemoedsleven bestaat ; dat er liefde is en geloof en schoon
en poëzie, maar hem ontgaat de eenheid van deze dingen
en de fysica. De groote filosofen zijn eendeels te moeilijk,
anderdeels te weinig zaakkundig in de natuurstudie, en de
jonge man moet wel denken : hadden zij ondergaan wat ik,
zij spraken wel anders. De wijsgeerige kritiek op de begrippen tijd, ruimte, oorzaak, kracht, indien al voor hem begrijpelijk, treft toch voor hem de zaak niet in het hart, en naar
zijn gevoel zou het oppervlakkig zijn met die kritiek zich
vrij te vechten : eerst moeten er andere dingen gebeuren,
eerst moet hem de fout ook in de uitwerking van het systeem blijken, en dan eerst kan hij de wijsgeerige kritiek
der uiterste grondslagen waardeeren.
Bijna 20 jaar voor Ego heeft een fysicus, óók in Holland,
geniale woorden gezegd van de soort, die een fysicus noodig
heeft om gevoelig te worden voor de filosofie, om in haar
de redding te vinden, de laatste bevrijding van de tyrannie
der fysica, de rechtvaardiging van het zieleleven en de vereeniging van gemoed en fysisch weten. Het was Julius die
ze sprak i), van Julius reeds had men kunnen leeren, dat het
i) Dr. V. A. Julius, Beschouwingen over de grondslagen der natuurkunde.
Breda, Broese & Comp. 5889.
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systeem der fysica niet geheel en al een leer is over de
natuur, doch voor een groot deel menschenwerk, met behulp van onderstellingen en conventies inééngezet, en Julius
had meer verdiend, 'dan het lompe compliment van Ego's
inleiding i ). Maar het is niet waar, dat Ego niets meer deed
dan met Julius' os ploegen 2) ; wel, dat een belangrijk deel
van Ego's lastontheffing met Julius' woorden te verwerven is.
Empirische onderscheidingen kan men niet missen. Ik zal
spreken van weten, geest, zintuiglijke aandoeningen, uitwendige
en inwendige verschijnsels, gemoedsaandoeningen. De fysica
is een systeem van stellingen over uitwendige verschijnsels,
zintuiglijke aandoeningen, opgebouwd met logica en wiskunde.
Aan het gemoed schijnt zij niet te raken, en dàt juist geeft
den jongen man moeite. Men mag het daarom een groote
daad van Ego noemen, dat hij terstond aan het gemoed een
hoofdplaats weet aan te wijzen daar, waar de jonge man ze
niet ziet ; in datgene wat hem zuiver geestelijk toeschijnt. Ik
bedoel in het aannemen van een stelling. Want het aannemen van de stelling is geen geestelijke daad, alleen
het vormen van de stelling zou dat kunnen zijn, maar
het aannemen is een berusten, een vrede nemen met, een
gelooven. Berusten nu, vrede nemen, gelooven, overtuigd
zijn, meenen, het zijn alle daden of toestanden van het gemoed, die met een geestelijke conclusie gepaard gaan. Dit
is altijd waar, en niet het minst bij die stellingen, waarvan
geen bewijs bestaat, bij de axioma's, die aangenomen worden
uitsluitend uit intuïtieve gemoedsberusting. Waar wij nu in
ons denken voortdurend stellingen voortbrengen, die wij voortdurend aannemen of verwerpen, heeft ook in ons fysisch
redeneeren het gemoed voortdurend aandeel, en zelfs de beslissing. En aan deze erkenning van het gemoed knoopt Ego
een theorie over de bijzonderheden van het psychische spel,
waardoor wij stellingen vormen, die ik hier enkel noem als
overgang van de filosofie op de fysika.
i) Kr. d. e. F. VI.
:) Dit wordt in den Tijdspiegel beweerd.
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Want Ego schijnt tot de gelukkige uitzonderingen te behooren, die aan stevige fysische zaakkennis begrip van filosofie
kunnen verbinden. Hij erkent gaarne den steun van Kant,
en waar ik veel te weinig kan nagaan, in hoever hij Kant
heeft gebruikt, mag ik één ding noemen. Ik beweer dat Ego
in een zijner grootste hoofdstukken niet verder reikt dan
Julius i), doch hij systematiseert beter, door een tweetal begrippen aan Kant te ontleenen, en zoodoende alle fysische
meting tot een eenvoudig aperçu te brengen. Ego verdeelt
namelijk, met Kant, de fysisiche grootheden in extensieve en
intensieve, en weet daardoor aan Julius' kritiek op de meting
der intensieve grootheden een strenger karakter te geven. Ik
vind dezen greep uitstekend. Het is de jonge man vooral,
die gered moet worden, en de onderscheiding tusschen extensieve en intensieve grootheden kan hij licht in zich opnemen.
Ook is hij er reeds op voorbereid, dat van vele fysische
grootheden slechts graden bestaan, en Ego's betoog, dat men
de graden bepaalt, door de wijziging der intensieve grootheid
met die van een gelijktijdig verloopend extensief verschijnsel
te vergelijken, zal hem spoedig helder zijn. Dit kon voor den
jongen man een openbaring zijn. Hij zal beseffen, dat de
mathematische fysika, waar zij niet anders kan dan ook intensieve grootheden in cijfer brengen, gedwongen is er een
extensivum bij te halen, en dat er in de keuze van het
extensivum altijd willekeur bestaat. Er is geen kwestie van
waarheid, slechts van vereenvoudiging, van op de kortste
wijze schematiseeren. Hij zal zien, dat een groot deel der
fysische stellingen alleen daarom juist zijn, omdat de fysica,
platweg gezegd, op het antwoord heeft gewerkt ; zijn ver-

1) Ego zal beweren, dat hij veel verder reikt, wijl hij ook het meten van

extensieve grootheden kritiseert. Naar mijn meening echter is Ego hier jammerlijk
mislukt, en heeft die kritiek alleen waarde voor den absoluten scepticus : dus
heeft men er niets aan. De discussie over dit gewichtige punt is echter dan
eerst noodig, zoo er blijkt behoefte aan discussie over Ego's denkbeelden te bestaan.
Over extensieve en intensieve grootheden : Kritik der reinen Vernunft (ed.
Reclam) 1 59 en 16z vlgg. Ook Me/af. Anfangsgi unde der Naturwissenschaft,
2e cd., 26.
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trouwen in het objectief-ware der fysika zal geschokt worden
en dit is juist wat hij noodig heeft. i)
Aan de filosofie ontneemt Ego nog meer, en ik vrees, dat
hij hier voor een jong man te hoog gaat. Want het is een
moeilijke daad, voor de meesten slechts na veel wijsgeerige
voorbereiding te verrichten, om, ik zou haast zeggen, te
durven inzien, dat de geest zelf een bepaald lichaam tot een
bepaald lichaam maakt. Toch moet men beproeven dit den
jongen man te doen beseffen, want de zaak is van groot
gewicht. Daar de tijd steeds loopt, kennen wij, nauwkeurig
gesproken, slechts oogenbliklijke indrukken, moment-opnamen
van ruimte-verschijnsels. Zoo wij nu uit ieder dier momentopnamen een deel, een bepaald lichaam, uitkiezen, en die
uitgekozen, in successie bestaande deelen, tot opeenvolgende
verschijningen van een zelfde lichaam proclameeren, dan
hebben wij zelf, door aan die opeenvolgende verschijningen
identiteit toe te kennen, het bepaalde lichaam gemaakt 2).
Dit alles te beseffen is niet gemaklijk ; toch is het voor den
jongen man van het uiterste gewicht om met het spel der
identiteitstoekenning eenigszins vertrouwd te wezen, wijl hij
dan gewaarschuwd is tegen te veel respekt voor de energetiek.
i) Tot mijn verbazing haalt Ego de thermodynamische definitie van de intensiteit der absolute temperatuur niet aan. Wel wijst hij, met Julius, op de dwaasheid om kwik een zich gelijkmatig uitzettend lichaam te noemen, waar men de
temperatuur zóó heeft gedefinieerd, dat die uitzetting à priori gelijkmatig moet
zijn, doch verder gaat hij niet. En toch, in de hoogere fysika, die de rigoureuse
fysika is, is de zaak in beginsel niet anders. Want de intensiteit der absolute
temperatuur wordt — op voorbeeld van William Thomson — gedefinieerd met
behulp van de aequivalentie van warmte en arbeid, en zelfs met behulp van den
cyclus van Carnot. Dus moet de stelling over de equivalentie van warmte en arbeid
wel uitkomen en juist zijn ; maar dan niet als een waarheid door de natuur geleerd, doch als een a priori door den geest gesteld. Vóór Thomson kon de
stelling niet meer dan een empirische regel zijn. Men ziet uit dit voorbeeld, hoe
de mathematische fysika, die de rigoureuse is, zichzelf onaantastbaar maakt, en
tevens zich aansluit bij de experimenteele empirie. Dit is geen verwijt, doch
een beschrijving van haar procédé. Het zij Ego ook aanbevolen om uit te werken,
hoe de warmte-wetten er gaan uitzien, zoo de tweede absolute schaal van
Thomson algemeen wordt toegepast.
2) Om kort en plastisch beide te zijn, heb ik mij hier wellicht empirischer
uitgedrukt dan, streng genomen, geoorloofd is. Ik meen echter, dat de hoofdzaak
ook zóó juist is aangewezen.
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Want, naar Ego beweert, komt aan energiehoeveelheden géén
identiteit toe, en dus kunnen wij er niet over redeneeren,
gelijk wij het over lichamen doen i).
Niet alles echter in Ego's kritiek staat op den bodem der
theoretische filosofie. Vele, en niet de minste zijner opmerkingen zijn die van een zeer scherpzinnig man, die als fysicus
in het fysisch systeem tegenspraak, onzuiverheid, inconsequentie en nalatigheid in zich-verklaren ontwaart.
Met volkomen bewustzijn spreekt Ego de stelling uit een
gemeenplaats, zal men zeggen, maar dan een gemeenplaats,
die niet bij allen levendig leeft — dat de wetenschap slechts
zekerheid kan geven over datgene wat gebeurd is, niet over
datgene wat gebeuren zal. Niet alleen zegt het gezond verstand dit, maar de hoogere wiskunde dwingt eveneens tot dit
besluit. Er bestaan formulen, Fourier'sche functies genoemd 2).
Men heeft het recht de aangenomen fysische wetten in zulke
formulen uit te drukken : indien zij er zich bij aansluiten toch,
is er geen één reden, waarom deze formuleering minder juist
zou zijn dan een andere. Kleeden wij nu de gravitatiewet in
zulk een functie, dan zien wij de mogelijkheid dat deze
wereldbeheerschende wet, krachtens haar vorm zelven, na een
bepaald jaartal op zou houden juist te zijn. Ego illustreert
deze redeneering zeer fraai met een voorbeeld. »Als ik een
steen zie vallen, maar niet den dunnen draad opmerk, waaraan de steen bevestigd is, dan meen ik, dat de steen aan de
valwet gehoorzaamt. Nu is hij echter op het punt gekomen,
dat de draad gespannen is en van dat oogenblik af slingert
de steen volgens een gansch andere wet."
Een zeer gegronde opmerking maakt Ego over de gewoonte
der fysica om heterogene verschijnsels te identificeeren, en
te vergeten dat de heterogeniteit het uitgangspunt was. Men
i) Ik geloof niet, dat Ego hier in laatste instantie gelijk heeft. De energetici
kennen wel degelijk identiteit toe aan energie-hoeveelheden. Om uit te maken of
zij daartoe het recht hebben, zou men o.a. moeten nagaan, welke redenen er zijn
om in successieve ruimteverschijnselen identiteit aan te nemen.
2) De mathematische juistheid van deze redeneering laat ik voor Ego's rekening. Ego spreekt van functie's welke de theorie der Fourier'sche integralen ons
leert. Blz. 37.
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verwart de mathematische behandeling met de verschijnsels
zelf, beweert hij. Zuiver logisch gedacht, kan men niet zeggen,
dat licht een electrisch verschijnsel is, of licht en electriciteit
trillingen zijn van aethér of wat ook. Licht is licht, en mocht
ook het substraat van een lichtstraal trillende aether zijn,
het substraat is en blijft iets anders dan het verschijnsel i).
Ik moet nog een drietal dingen noemen.
Ego gaat de mathematici op een zeer teeder punt te lijf.
Het is volgens hem een der glories van déze eeuw, dat in
déze eeuw het bewijs is gevonden voor een zéér gewichtige
stelling der hoogere algebra, in de vorige eeuw uitgesproken
het theorema van d'Alembert. Maar heeft Ego gelijk en
ik geloof men moet hem gelijk geven dan is dit betoog
essentieel van onwaarde. Het maakt van een analogie een
identiteit van heterogene dingen, en vergeet dit in zijn
gecijfer.
Een tweede aanval geldt de metamathesis. De metamathesis is een leer, waarop de mathematici eveneens trotsch
zijn, o. a. omdat zij hen tot bescheidenheid brengt. Zij erkennen weinig te weten, wijl tot dusver alle geometrie slechts
de ruimte met drie afmetingen betrof. Maar in deze eeuw
zijn hun oogen geopend : er zijn evenveel onafhankelijke
afmetingen bestaanbaar als er afmetingen zijn ; oneindig veel
ruimten. Wij meenden veel te weten, zeggen zij, en gevoelen
thans eerst onze kleinheid, waar een nieuw en onbegrensd
veld van onderzoek ons ontsloten is. Ego echter heeft ook
met deze bescheidenheid weinig erbarmen. Volgens hem berust de gansche metamathesis op een onkritisch analogiseeren,
en is zij radicaal fout 2).
i) Ego gaat te ver in zijn veroordeeling. De stelling over de identiteit van
licht en warmte bijv. heeft ook een zuiver fenomenalen inhoud : de zoogenaamde
lichtstraal kan zich onder omstandigheden ook als een straal met thermische, en
zelfs ook als een straal met chemische werking voordoen. Het is echter zeer
goed, dat gewezen wordt op de verwarring, waartoe het fysische spraakgebruik
kan aanleiding geven.
2) Ik heb mij wel eens verbeeld, dat het logische recht der metamathesis als
volgt kon worden gehandhaafd. Ruimten met meer dan drie afmetingen bestaan
niet. Wij intueeren nu eenmaal tridimensionaal, of wij syntheteeren intuïtief tri25
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En eindelijk de derde aanval, die de waarschijnlijkheidsrekening, daarmede ook de fysika en oók de gewone praktijk geldt,
wijl zij wederom de zwakheid van toekomst-oordeelen raakt.
Ego's uitkomsten op dit punt behooren tot de belangrijkste
inzichten op fysisch-filosofisch gebied, mij-althans bekend.
Wat men over kansrekening alzoo hoort, imponeert. Het
lijkt, alsof zij uit de mathesis een betrekkelijke zekerheid van
voorspellen weet op te delven, waar de absolute zekerheid,
ook van fysisch standpunt, ontbreekt. Zij schijnt een àj5riori
te zijn, waarnaar de toekomst gedwongen is zich te gedragen;
niet aan de ervaring ontnomen, maar aan de komende ervaring haar verloop gebiedend. En ook de elementaire kansrekening van het dagelijksche leven schijnt ons hetzelfde te
leeren.
Ego's kritiek echter licht ons anders in. Volgens hem
waarborgt de kansrekening evenmin tegen de onbetrouwbaarheid der toekomst als welke fysische wet ook. Haar uitkomsten hebben niet de zekerheid van een à priori, maar zijn
of liever waren tot dusver
enkel mathematische formuleering van praktische ervaringen, en de strenge vorm is
veelal eer een nadeel dan omgekeerd, wijl men om den vorm
er meer waarde aan hecht, dan verdiend is.
Ik zal Ego's kritiek op een ander voorbeeld toepassen, dan
hij het zelf doet, omdat mijn voorbeeld eenvoudiger is. Ik
hoop hierbij geen ketterijen tegen de redeneeringen der kansrekening te begaan. Mocht dit wel zoo zijn, dan verzoek ik
den lezer Ego niet te beoordeelen naar min toelichting, doch
naar zijn eigene 1).
dimensionaal, en de ruimte bestaat niet objectief. Maar het is niet onlogisch, dunkt
me, om het bestaan aan te nemen van wezens, die anders, die n-dimensionaal in.
tueeren of syntheteeren, en al kunnen wij ons hun schema coexistentiae niet
voorstellen, denken kunnen wij ons wel de betrekking der deden van het schema.
Op zoo'n wijze beschouwd, zou de metamathesis, indien al niet een zeer praktisch,
althans ook niet een radicaal foutief vak zijn.
1) Ego noemt een ander hoofdtheoreem, waarvan de mathematici zelf erkennen,
dat het onbewijsbaar is : niettemin levert het bruikbare resultaten. Ik voeg hierbij,
dat Ego's kritiek over de toepassing der kansrekening op de correctie der proeven
mij onjuist en onbillijk toeschijnt.
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Als uit een bak met 99 witte en één zwarten bal in den
blinde één bal getrokken wordt, is de kans dat men den
zwarten bal grijpt één honderdste. Wat beteekent dit nu
sensu strictu en positief? Dit volgens de mathemaci zelf,
naar ik meen, dat als men oneindig veel malen trekt,
gemiddeld op iedere honderd trekkingen één zwarte bal zal
gegrepen worden. De kansrekening doet verder geen uitspraak over de verdeeling van de zwarte grepen en de witte.
Zij wijst aan noch waar ergens in het honderdtal de eene
zwarte greep valt, noch wáár in de rij der oneindig vele
trekkingen de eén-per-honderd zwarte grepen terecht komen.
Men kan bijv., volgens de kansrekening zelve, 198 maal wit
en dan 2 maal zwart trekken, of 990 maal wit en dan i o
zwart ; of 98 5 wit, 5 zwart, 5 wit, 5 zwart, enz. Dit, en
meer niet beweert de theorie. Maar natuurlijk hebben ook
Pascal, de Witt en Laplace niet oneindig veel trekkingen
verricht. Daarom vervangt de wiskundige de voorwaarde
oneindig veel trekkingen door een zeer groot aantal trekkingen
maar zóó gooit hij zijn glazen in. Want hij weet zeer goed,
dat ook een zeer groot getal zeer klein is vergeleken met
de oneindigheid, en volgens zijn eigen theorie millioen trekkingen achtereen wit kunnen opleveren. Wat is nu zijn
kracht ? Niet de theorie, doch de brutale, plat-dagelijksche
ervaring, die geleerd heeft, dat de som vrij wel uitkomt, en
het gemiddeld één-per-honderd meer gevonden wordt naarmate men meer trekkingen doet. Trek maar onvermoeid
door, dan vindt ge wel zoowat één zwarte beurt op de negenen-negentig witte. De kansrekening heeft dus slechts positieve waarde, wijl zij met theoretische inconsequentie zich
heeft aangesloten bij de platte ervaring. Zij kan dus gelden
als een ruwe omschrijving van het gebeuren, maar niet als
verklaring, en haar recht op voorspellen is niet grooter dan
dat der platte ervaring.
Deze uitkomst is voor de filosofie der fysica uiterst gewichtig. Maar zij geeft ook een praktisch . voordeel. Wijl
de kansrekening toch ook geen andere dan problematische
toekomst-oordeelen kan geven, en deze bovendien niet rigou-
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reus uitkomen, behoeft men de uiterste nauwkeurigheid in
berekening niet toe te passen, en is het zelfs dwaas dit te
doen : tot deze dwaasheid komt men echter door een overdreven respect voor de wiskunde i).
Ego's kritiek op de kansrekening schijnt mij toe niet het
geringste deel te zijn der fysico-filosofische seisachtheia den
jongen man aangeboden.
Ik heb meermalen Ego's kritiek geprezen als een wijsgeerige dienst aan den jongen man. Ego zelf zal meer
verlangen ; hij wil de fysische voordracht besnoeien, en hij
wil ook wel eens uitgemaakt zien of hij gelijk heeft.
Maar van wien heeft Ego een afdoende beoordeeling te
wachten ? Het werd reeds gezegd : de meeste filosofen kennen te weinig fysica, de meeste fysici te weinig filosofie.
En de meeste filosofen zullen niet spoedig erkennen, dat zij
van Ego misschien óók wel filosofie ; de meeste fysici niet,
dat zij van Ego óók fysica en mathesis kunnen leeren.
De zaak is inderdaad zeer moeilijk. De filosofen plegen
te meenen, dat het voor hun doel genoeg is, zoo zij de
elementen der fysica kennen. Die kennis stelt hen in staat,
meenen zij, om het prooton pseudos, de fundamenteele dwaling aan te wijzen, en daarmee achten zij hun taak volbracht.
Maar Ego's kritiek leert, dat het met een prooton pseudos
niet uit is. Ten tweede miskennen de filosofen de waarde
van het wijsgeerige denken der fysici. Prof. Bolland heeft in
zijn rede over den tijd 2) Julius niet eenmaal genoemd, schoon
er aanleiding was. Dr. Ovink wil niet toegeven, dat een
fysicus als verstandig denker handelt, waar hij aan de voorspelbaarheid der feiten veel waarde toekent voor de beoordeeling van het al of niet absolute der natuurwetten 3).
1) Vergel. het voorbeeld in Ego's geschrift, blz. 70.
2) In zijn inaugureele rede, opgenomen in het l4 ereldraadsel.
3} Vergel. Tweern. Tijdschrift, III, 3, 371 vlgg. Dr. Ovink wil ook maar niet
inzien, dat de vraag : »zal een steen altijd vallen, als hij wordt losgelaten", van
groot gewicht is voor fysica en filosofie beiden. Hij spreekt van »onder gelijke
omstandigheden", maar deze bestaan niet tweemaal achtereen, en de kleine ver-
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Niettemin schrijft de eerste zeer leerzaam over de uiterste
fundamenten der wiskunde, en geeft de tweede schoone informatie over Kant. Maar hulp geven aan den jongen man,
die tot over de ooren in de fysische empirie steekt, dat zullen
zij eerst, zoo zij zijn nooden kennen, en dus zoo zij het voorbeeld van Kant volgen, en eens eenige jaren met de beste
fysische empirie omgaan, die te krijg is. Meer hoop heb ik
op Dr. Jelgersma, die gevoel heeft voor het raadselachtige
der fysica ; prof. Spruyt en prof. Heymans waren en zijn
wellicht nog in omgang met de natuurkunde, en prof. Julius
zal misschien weer eens willen optreden.
Het meeste verwacht ik echter van de minst aangename
mogelijkheid : van een openbaar debat met al zijn ellende.
Want de Ignoratio Elenchi zal hoogtijd vieren, de Oratio pro
domo benden van Eristieken afzenden, en Ego zelf waarschijnlijk, helaas, waarschijnlijk zal hij woester schreeuwen dan
alle anderen samen i ). Want waar heiligdommen geschonden
worden, en vaak inderdaad met Wandalen-hand, zal het aan

schillen in omstandigheden, waarop de fysica rekent, mogen in de filosofische
kritiek niet gelden. De stelling : >deze bepaalde steen zal altijd vallen" behoort
wel degelijk tot de rubriek der reëele natuurwetten : »deze bepaalde steen" is
reeds een synthese, en in haar predicaat is de stelling met het kenmerk der algemeenheid aangedaan. Als Dr. 0. consequent is, moet hij zeggen: 'deze steen
(of alle steenen) zal altijd vallen, zoo er geen enkele oorzaak is die het vallen
verhindert," doch waar blijft dan het belang der stelling ? Of wel »een steen is
iets, dat altijd valt, indien enz." In beide gevallen wordt de stelling apodiktisch
door een petitio principii. — Als Dr. O. consequent is, moet hij voorts erkennen,
dat geen enkele bijzondere, reëele natuurwet bekend is, noch ooit zal of kan
bekend zijn. Misschien is dit besluit juist, en meent hij het zoo, maar hij zegt
het niet flinkweg.
Voorts verzeker ik Dr. 0. op mijn eerewoord en na zorgvuldig zelfonderzoek,
dat de zonde, door hem onder aan blz. 37! anderen en ook mij verweten, niet
op mij rust. Mij dunkt, ik kan dat beter weten dan hij. Trouwens, hij geeft
geen enkel argument voor zijn beschuldiging.
i) Inderdaad heeft Ego het zich zeer moeilijk gemaakt om onbevooroordeeld
te debatteeren, en de eristiek te ontloopen. Voor de grofheid, het plebeïsche
zijner uitvallen is dan slechts eenig excuus, als zijn beweringen onfeilbaar juist
zijn. Menigmaal echter zijn ze dit niet. Welke genade is er voor hem ? De ver.
leiding om met eristiek in schijn zijn gelijk te redden is derhalve uitermate groot
en zijn rol in een debat, waar het zoo zeer op► goede trouw aankomt, wordt al
dadelijk twijfelachtig van beteekenis.
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driftige ridders niet ontbreken. Hoe moeilijk zal het dan niet
zijn om het kalme geluid der Theia Philosofia te verstaan?
Toch kan ook ik, die dit alles vrees, in het belang van
den jongen man en de filosofie zelve, niet anders wenschen,
dan dat het tot een groote polemiek komt. Zoolang ik het
boekje van Julius ken, heb ik gehoopt dat zijn kritiek zou
worden voortgezet. Het was mijn lievelingswensch dat zelf
te doen, waar hij zweeg. Mij echter is dat niet gelukt, aan
Ego wel. Want na aftrek van al wat overdreven, onbillijk
en grof is, blijft zijn boek een schoon werk, en ik mag niet
anders dan wenschen, dat dit schoone veler deel wordt.
Maar, Ego, over de toekomst kunnen wij slechts gissen;
misschien zijn gij en ik de eenigen wien zulke zaken zéér
ter harte gaan, en misschien zult ge geen anderen troost
hebben, dan dat ge naast u zelven één ander althans schoone
hulp gaaft.

Weltevreden, 29 Dec. '98.

DE VAAS.

Mijn hamer zwaaide en klonk door lichte lucht,
Ik zag stroom hof gehucht,
De weide en ginds het bosch,
Onder den blauwe' en altijd blauwer hemel,
Dan in den roze' en violetten schemer;
Toen wierp ik de armen los
En rekte me uit, blijde om mijn ijvrige uren,
Stijf van 't gebukt zijn zooveel zonnige uren
Voor 't marmerblok waarin 'k de zijden hieuw
Der vaas, nog ruig, die rustloos, steeds op nieuw,
Den heldren dag ryttneerend en der uren vlucht,
Mijn hamer trof, verheugd om 't klankrijk zijn in lichte lucht 1

De vaas ontlook uit den gehouwen steen,
Zuiver en slank, en toch
Gestaltloos nog.
Toen zat 'k alleen,
Met leedge handen, ongerust,
Luistrend naar 't minst gerucht,
En hief den hamer noch polijstte 't marmer.
Het water vloeiende uit de bron had als een hijgen;
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In 't zwijgen
Rondom, hoorde ik somtijds een vrucht die brak
Vallen van tak tot tak ;
De lucht, daar een wind woei, werd warmer
Met zoeten geur van verre bloemen.
Soms hoorde ik woorden : één keer, door mijn droomen,
Van d' overkant van de rivier en weiden
Gezang van fluiten....

Een andren dag
Stond in het okergeel en guldbeschenen
Herfstbosch een faun te dansen, en ik zag
Door 't loof zijn lange en rosgehaarde beenen;
Een andren keer
Zag 'k hem het bosch uit komen : hij zat neer
Neven een bron die aan den weg ligt ginder,
Ving van een van zijn horens met de hand een vlinder.

Wat later
Zwom een Centaur van d' andren oever over.
Zijn blanke vel en roode haarhuid droop van 't water.
Hij waagde een pas of wat in 't riet zich, . snoof
De lucht, hinnikte, en stak weer over.
Den volgende' ochtend zag 'k den nagel van zijn hoef
Diep in de zode. . . .

Heel in de verte gingen naakte vrouwen
Door 't wijde veld en droegen korf en schove.
Eens morgens toen ik aan de bron kwam stonden
Er drie : toen sprak tot mij een van drie naakte vrouwen.
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Zij zei : Bijtel den steen
Naar de gedaante van mijn lijf in uw aanschouwen
En laat in 't blok lachen mijn licht gelaat.
Luister als de uren-dans rondom u gaat,
Waarvan mijn zusters de ronde,
Vervlochten, winden rondom u heen,
En zingende ontbinden.
En op mijn wang voelde ik haar heeten mond.

Toen beefden hof, gehucht, het bosch, de weide,
En ruischten vreemd, en het bronwater weidde
Zijn golfjes luider met een lachen in dien klank.
En de drie Nimfen naast elks riete-rank
Grepen elkanders hand en dansten : groepen
Van rosse Faunen drongen 't bosch uit : hunne troepen
Zongen met stemmen van gindszijds 't beboomd gehucht,
En met gespeel van fluiten door de heldre lucht.
De aard dreunde van den hoefslag der Centauren;
Van 't klankrijk kimmedonker komend waren
Er talloos, dragende op de schoft die springt
Gekromde thyrs zwaait de een en de andre drinkt
Uit buikge blaas

hink-satyrs, zwart van bijen;

Harige mond en -purpren lippen glijen,
Zich zoenend, saam : de onnoembre en dolle handel,
Huppel- en klompvoet, vlies en huid en mantel,
Draaide als bezeten rondom mij die stil
Op de gegolfde wanden van mijn vaas, met rustgen wil,
De warling bootste van de krachten van het leven.
De aardrijpte ontsteeg een geur die als een drank
Mijn brein bedwelmde en in mijn geest bleef zweven.
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En in de aroom van fruit en druiven rijp,
In klompgeklop en hielgeslijp,
In reuk van bok en hengst,
Onder den danswind en den lache-hagelklank,
Hieuw 'k in het marmer wat ik hoorde bruisen.
En tusschen 't warm vleesch en den heeten adem,
Snoet-damp of lippen-wadem,
Voelde ik op mijn handen, verliefde of overkoene,
Blazing van neusgaten of monde-zoenen.

De scheemring kwam en 'k wendde 't hoofd terzij.

Met de affe taak was de eedle roes voorbij.
En hoog rees, naakt en groot, van boom tot ooren,
De Vaas, en niets liet om haar heen zich hooren;
Doch op haar levend marmer in spiraalgen rand
Draaide de ronde nu verstrooid, langs de aard
Had de echo enkel 't flauw gerucht bewaard Draaide met bokken, goden, naakte vrouwen,
Stijgrende centaurs, vlugge faunen,
Zwijgende rondom de onbewogen wand,
Wijl ik, alleen, onder, voorgoed, den donkren nacht,
Den dag vervloekte en schreide naar den nacht.
(H. DE REGNIER).

LEVEN EN WERKEN VAN JONKER
JAN VAN DER NOOT
DOOR

AUG. VERMEYLEN.

VI. DE POETICSCHE WERKEN.
In 1 580 gaf Jonker Van der Noot » Verscheyden Poeticsche
Werken" te Antwerpen uit, weldra gevolgd, bijna van jaar
tot jaar, door eene reeks »Poeticsche Werken". Doch elk
dezer bundels mag niet beschouwd worden als een oorspronkelijk werk. Vele gedichten worden in elke nieuwe uitgaaf
weer opgenomen, en tusschen jongere voortbrengsels ingelascht.
Ook is de inhoud van twee of drie uitgaven, die hetzelfde
jaartal dragen, soms verschillend. Door de wijze zelf van
uitgeven wordt het opstellen eener bibliographie uiterst lastig.
Inderdaad, elk blad (die Poeticsche Werken zijn folianten)
werd afzonderlijk, en zonder pagineering, afgedrukt, om door
den dichter aan de rijke of hooggeplaatste personen te worden aangeboden, van wie hij gunst of geldelijke ondersteuning
wenschte te verkrijgen. Eenige dier afzonderlijk gedrukte
bladen worden besloten door 't woord »Finis", andere zijn
door Van der Noot onderteekend, of dragen onderaan (eerst
na 1585) de approbatie van 't kerkelijk gezag. Die bladen
werden dan verzameld, en als boek in de wereld gezonden.
Bladen, die op een aanzienlijk aantal exemplaren gedrukt
waren, konden bij elke nieuwe verzameling gevoegd worden.
Hun keus werd bepaald naar de persoonlijkheid van den
Maeceen wien Van der Noot die aanbood. Hun rangschikking en hun getal zijn niet dezelfde in de verscheidene exem-
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plaren van één oplaag. Daarbij moeten wij nog aannemen
dat één titelblad soms voor meer dan ééne uitgave gebruikt
werd. Zoo kunnen de Versch. P. W. van i 580 eerst een
jaar later verschenen zijn ; daar komt een gedicht voor, aan
Diederich van Liefvelt, » Cancellier van Braband" : hij werd
eerst in I 58 I tot Kanselier benoemd ; verder wordt Jan van
Asseliers als » eerste Secretaris en Audiencir van syn Magesteyt" gemeld, een titel dien hij in i 5 8 I verkreeg. Zoo vindt
men nog, in de P. W. van i 589, een ode opgedragen aan
» Michiel Verlous, Tenidor van zyn Maiesteyt" en gedagteekend October 1 5 90. (Overigens schijnt hier het jaartal i 589
wel een vergissing te zijn, daar de houtsneê op vo omslag
het jaartal 1 590 draagt); eindelijk, in de uitgave van 1 594,
het gedicht » De Sterckheyt, Toegheschreven der Loffelyker
Magistraet en den gantschen Raedt der Heerlycker Stede van
Antwerpen. Anno M. C. XCV." Daar Van der Noot in
den loop der jaren wel gedichten wegvallen liet, maar er nieuwe,
in grooter getal, vervaardigde, zijn de laatste uitgaven de
rijkste aan inhoud.
Die P. W., waarvan onze Bibliographie zoovele oplagen
citeert, kunnen in twee groote groepen verdeeld worden : die
van 15 8o tot 1 5 8 5, omvattende, buiten omslag en portret,
54 verschillende bladen (bijna alle gedichten dier groep verschenen reeds in I 58 i), en die van i 589 tot I 594, omvattende 102 verschillende bladen. Elk dier beide groepen kan
als een geheel aanschouwd worden. De inneming van Antwerpen door Farneze is het levensfeit dat ze werkelijk vaneen
scheidt. Tusschen beide groepen valt de uitgave van 15 88,
waarvan wij niet veel weten, daar zij bijna geheel verloren
is. Van de gedichten der eerste groep is maar weinig in
de tweede herdrukt ; de typografische uitvoering is hier eene
geheel andere. De volledigste verzamelingen zijn, voor de
eerste groep, het exemplaar van 1585 berustende in de Bibliotheek der Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam ; voor de tweede groep, de uitgave van I 594 der
Brusselsche Bibliotheek. De geheele eerste groep is aan
poëtische waarde zeer arm.

JONKER JAN VAN DER NOOT.

389

Wie in die massa verzen een volle gave van aandoeningen
en schoonheid hoopt te vinden, wordt deerlijk bedrogen.
Op een 40 stukken na, waaronder eenige wellicht het zuivermooiste wat onze zestiende eeuw voortbracht, zal men de
rest met bitter weinig genot doorstrijden, en het mag wel
- gezegd worden dat, buiten de keuze door Albert Verwey
uitgegeven, er in die P. W. maar weinig goeds overschiet.
De overgroote meerderheid dier oden, elegieën en sonnetten
is broodschrijverij, en soms van de laagste.
De inhoud van Jan Van der Noot's lyrische stukken levert
niet veel verscheidenheid op. De minneliederen en sonnetten ter
eere van Olympia behooren tot het verfrisschendste wat ons in
die bundels aangeboden wordt, tot den echtsten schat van
verzen die van den dichter bewaard bleef (bijna uitsluitend
in de P. W. I 5 88 — 94)• Een andere klank wordt gegeven
door ettelijke gebeden, waarin nog iets is van den strengvromen, ernstigen toon van den calvinist ; zij komen reeds
voor in i 5 8o, worden vervolgens in alle uitgaven hernomen,
en na 1 585 herdrukt, met practische doelen in 't oog, van
opdrachten voorzien. Eén dier gebeden is zelfs een omgewerkt
sonnet van het Bosken, waarin, onder andere verbeteringen,
het calvinistische :
Ghy hebt over my macht, onnut syn myn goey wercken,
in katholieken zin gewijzigd is.
Voegen we nog hierbij (altijd in de tweede groep, van
T 588-94) wat luimig huppelende verzen tot huwelijksdicht
gebruikt (b. v. Verwey, blz. I 2 i), eenige goede beschrijvende
brokken en stukken vol liefde voor 't plastische (id. 8 4, 93,
140-143), een aardig drinklied, op franschen leest geschoeid
(vg. Ronsard, Am. II, son. XI), misschien 't eerste goede
drinklied dat men hier schreef (Verw. i 19), en eenige treffende
satiren : de rest en dat is de overgroote meerderheid der
P. W. draait onophoudend om dezelfde spil, ontwikkelt
genadeloos dezelfde gedachten : de dichter moet op aarde
vereerd worden als een profeet en de stemme Gods, en welke
dichter is grooter dan Van der Noot zelf? Hij is Homerus,
Virgilius, Petrarca, Ronsard, hij is de eeuwige roem, de
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onverwelkbare bloem van Brabant : maar laas 1 de menschen
luisteren niet naar de hemelsche woorden ; zij berooven dengene die de deugd liefheeft (Van der Noot's goederen, zagen
wij, waren verbeurd verklaard) ; gedurig moet hij zijne benijders
afweren : dit thema wordt zoo dikwijls herhaald als het »tot
spijt der niders tonghen" der oude vlaamsche liederen. Ware
zijn glorie niet omringd door 't venijnige gespuis der »dorpers
onreyn", dan zeker zou er geen grooter geluk wezen dan
den dichter te ondersteunen en geldelijk te beloonen, want
hij alleen heeft Clio's trompetten in pacht, hij alleen kan
onsterflijk maken : de steden vallen, de hechtste monumenten
storten in duigen, en de naam der helden vergaat zonder
weerklank, maar wie door Jonker Jan Van der Noot bezongen
wordt zal gelukkig in de verste tijden aanlanden. Wie, die
't betalen kan, wil verheerlijkt worden, en als toonbeeld van
deugd en kracht op het nageslacht toetreden?
Maer die silver en croonen roodt
Besteden, ongheteldt,
Aen Poeten in kunsten groot,
Die laet teghen t' gheweldt
Des tijts, leven in d' eerts dal
Deur Fame goedt, heerlijck vry Vander Noot
Tot allen tyden over al.
(Ode aan Franc. Angoni P. W. I 5 93 . Verw. i 14).
Maar, vergeten we 't niet, alleen ten deele zijn deze denkbeelden een gemeenplaats : zij hebben een diepen oorsprong
in Van der Noot's eigen aard. In eenige oogenblikken van
opwellende kracht heeft hij die zoo echt gevoeld, dat de klank
der verzen, die hij dan neerschreef, maar langzaam verdooven
kan. Hoor wat een concieze, treffende toon van natuurlijke
vlaamsche ironie bereikt wordt door den haat van al wie 't
aardsch goed meer achten dan de goddelijke kunst, en »van
den buyc maken heuren godt" (aan Damant, I 594 ; in Verw. I I I )
En eenmaal zelfs zoo oprecht was hij doordrongen van
de groote rol die hij in onze literatuur speelde -- bereikte
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zijne zelfverheerlijking tegenover de vijanden der dichtkunst
de hoogste tonen, die in de lyriek der zestiende eeuw aangeslagen werden (aan v. Wonsel, I 589-94, in Verw. 144).
Maar wat een hoop zenuwlooze, niet-gevoelde, niet-gemeende
loftuitingen moet door die prachtige ode aan den schepen
van Antwerpen bekocht worden!
Waar men Jonker Van der Noot beoordeelt, moet men,
der gerechtigheids wille, streng onderscheiden tusschen den
dichter, die een der zeer schoone verschijningen onzer poëzie
is, - en den broodschrijver, die soms, ongelukkig genoeg, de
bovenhand nam. Het ware mij aangenamer, slechts zijne glorieuze gedaante te laten voortreden, maar de waarheid zou
er niet ten volle meê gediend zijn. Een groot dichter geniet
doorgaans dat voorrecht, dat hij zich in 't geheugen van 't
nageslacht prent, zooals hij, op den stond van den alles vergevenden dood, zijnen bewonderaars verscheen : »Tel qu'en
lui-même enfin l'éternité le change", en al de wankelingen en
tegenspraken van zijn zichtbaar leven lossen zich gemakkelijk
op, voor een later eeuw, in de algemeene harmonie van zijn
werk, die dan de groote werkelijkheid van dat leven wordt.
Nu kan dit voor Jan Van der Noot bezwaarlijk gebeuren : er
is te veel onzuivers in de productie van zijn vijftien laatste
jaren, er is te weinig kracht en edelheid in de houding van
den man, en wij kunnen lastig vergeten, wanneer zijn gezamentlijk werk vd6r ons ligt, dat hij door den band de dichtkunst tot onbeschaamde bedelaarster verlaagde.
Toonde hij zich, in de algemeene moedeloosheid van 't
nu gebroken en uitgeputte Vlaanderen, niet heldhaftiger dan
een Houwaert of zoo menig ander rijmelaar, wij kunnen
alleen verzachtende omstandigheden aanhalen. De af hankelijkheid van den dichter, in dat tijdperk van centralizeering
des gezags, was een natuurlijker gedachte dan thans. Daarbij
waren Van der Noot's meesters, Horatius, Petrarca, Ronsard,
geen toonbeelden van vrije zelfstandigheid. De dichters der
italiaansche Renaissance sloten zich bij vorsten aan, maakten
machtigen het hof, en hunne poëzie gold dikwijls den meestbiedenden. Zij versmaadden het volk, en trachtten alleen bij
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de grooten de noodige hulp te vinden, om zonder zorg of
kommer, in het decor dat zij voor hun leven wenschten, hun
versjes te kunnen draaien. De Pléiade volgde dit voorbeeld,
en haar echt midden was het fransche hof. Van al de dichters van zijnen tijd is Pontus de Tiard de eenige, die de
middelen had om ruim en breed, onafhankelijk te leven, wat
hem niet belette menig vers voor Diane de Poitiers te
schrijven (zijne „Douze fables de fleuves ou fontaines.") Men
weet wat de poëten der Pléiade, door het hof onderhouden,
op gebied van bewierooking durfden. Dorat bezong niet
alleen, als „poeta regius", al de huwelijken, geboorten, begrafenissen der koninklijke familie, maar had altijd latijnsche,
grieksche of fransche verzen ter beschikking van eenvoudige
burgers. „Presque pas un homme ne mouroit en France,
pour peu qu'il fust de bonne Famille," zegt Scévole de
Ste-Marthe, „que la Muse de Dorat n'en soupirast la perte,
et ne fit pour luy l'office funebre de ces Femmes pleureuses
dont les Anciens accompagnoient leurs tristes funerailles."
En nog bij zijn leven zei men zonder omwegen dat hem die
tranen dikwijls betaald werden. Hij zelf
in een latijnsche
ode aan Charles de Lorraine
vergelijkt hij niet de dichters, die vlijtig den lof der grooten verkonden, bij vermoeide
ossen, wien het voeder de zwaarte van 't juk vermindert?
Dat alleen de dichters onsterflijkheid vergunnen, en men dus
best doet die te ondersteunen, werd even dikwijls door de Pléiade
als door Van der Noot herhaald. Versmaad ons niet, luidt het
in de ode van Ronsard aan Hendrik II (Blanch. II i 76) :
Mais il faut par bien-faits et par caresse d'yeux
Tirer en ta maison les ministres des dieux,
Les Poëtes sacrez, qui, par leur escriture,
Te rendront plus vivant que maison ny peinture.
Wie dezen raad niet volgt mag het niet vreemd achten,
dat de lier blijft rusten:
Car sans les biens et les honneurs des Roys
Les Muses sont muettes par les bois ... (Bl. V 275.)
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En dit wordt niet altijd heel kiesch gezegd:
Jay, Dieu mercy 1 Prelat, un peu de bien pour moy :
Je suis demy-content ; mais pour chanter du Roy
Les ayeux, bisayeux, leurs faits et leur prouesse,
Je n'en ai pas assez ... (BI.VI 288.)
Wil men nog andere voorbeelden ? Zij zijn niet lastig te
vinden :
Prince, je t'envoye ceste ode,
Trafiquant mes vers à la mode
Que le marchand baille son bien,
Troque pour troq'. Toy qui es riche,
Toy, roy des biens, ne sois point chiche
De changer ton present au mien.
Ne te lasse point de donner,
Et tu verras comme j'accorde
L'honneur que je promets sonner
Quand un present dore ma corde. (Bl. II 40.)
Ik citeer alleen uit Ronsard, en zou nog veel kunnen
citeeren (bijv. Bl. II 3 8 , 3 5 5 ; V 79.) De andere fransche
dichters van zijn tijd bleven hierin niet ten achteren.
Jonker Van der Noot zal zich niet anders uitdrukken. En
zelfs, wanneer hij van Eduard de Castro (P. W. i 5 8 1) hoopt,
dat hij 't geld mildelijk uitstrooit:
Car il ne rouille point son coeur de ce vil vice,
De ceste orde furie, et harpie Avarice .. .
zijn het verzen van Ronsard, die hij maar direct overneemt.
(Bl. VI 15 3.) Tegen de gierigheid kan hij niet genoeg uitvallen. Hoor hem bijv. in zijn gedicht aan Don Giorgio
d'Austria (P. W. 1 593 94), smalen op de rijken die „hondtsgelijk" hun goed verspillen, of het sparen, wanneer zij het
aan de deugdzame poëten moesten uitdeelen.
26
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Aen ghewin, pracht, oft wellust groot,
En kunnen sy hier maer ontvanghen
Lof die snel deurvlieghdt met heur doodt:
Maer om 't gheldt dat de vroome menschen
Besteden aan Poëten goedt,
Cryghen sy lof, die na heur wenschen,
Heur bekendt eeuwigh leven doet ...
(Aan Peeter Daems, P. W. I 589-91 en r 594.)

Nog eenvoudiger verhaalt Van der Noot aan Cornelis
Pruynen (P. W. I 58 I en r 585), die een rijk en vrijgevig man
was, wat „1'homme bien avisé" met zijn geld doet:
Il en tire sans plus ce qui est nécessaire
A 1'usage commun, se monstrant débonnaire
A ses meilleurs amis, & puis il va après
En offrir quelque peu aux Poëtes sacrés ...
Dat dichters betaald werden kwam later nog wel voor:
Jan Vos, Barlaeus, Starter, en wellicht Vondel zelf, achtten
het geen onnatuurlijk gebruik. Maar bij Jan Van der Noot
schijnt de bedelende schaamteloosheid een stelsel geworden,
en dan, wij kunnen hem maar lastig vergeven dat hij het
doorgaans met zoo weinig talent doordreef : zijn lof is eentonig
en plat, zijn prat-zijn op deugd tamelijk hol en vervelend, —
en 't vers is er geen.
Nu mogen we toch niet te streng zijn ; zeker ging hij dikwijls heel belangloos tot hyperbolische loftuitingen over. Wij
moeten rekening houden met zijn denkbeeld, dat de dichters
als de koningen van 't rijk der gedachte zijn, die op gelijken
voet met de vorsten der aarde hoeven te staan. Een dichter
der Renaissance heeft het altijd tot plicht der poëzie geacht, de
machtigen te verheerlijken : het wereldlijk en het dichterlijk
gezag moesten elkander beschermen.
Dat er op een echt maecenaat te rekenen viel, rijke heeren
die 't op zich genomen hadden den stillekensaan oud moordenden dichter een aangenamer leven te verzekeren, geloof
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ik niet. Van der Noot moest geldmiddelen verwachten uit
zeer onzekere bronnen. Onder de minst onzekere was misschien
nog de antwerpsche Magistraat.
De betrekkingen tusschen overheid en dichters blijken in
die tijden zoo los niet te zijn als tegenwoordig ; de dichters
speelden eene rol in 't openbaar leven, waren bij inhuldigingen
en blijde inkomsten werkzaam -- Van der Noot niet het
minst —, richtten het woord tot vorsten en hooge personages ;
geen feest werd op touw gezet zonder de medehulp der
Rederijkers. Het komt dus nogal natuurlijk voor, dat Van
der Noot, in oogenblikken van nood, zijn toevlucht tot den
Magistraat nam. Maar deze was niet altijd zoo gewillig als
hij 't wenschen kon.
Eerst vroeg hij honderd gulden ter leen : de regeering gaf
er hem slechts vijftig:
» Gheeft te kennen Jan van der Noot, dat hij onderhanden
heeft zekere heerlycke wercken, grooteli*cks tenderende tot eer
ende nut dezer stadt, welke werken hij remonstrant over lange
al gereet gehadt zoude hebben, ende myne heeren ghepresenteert, zoo verre verscheyde quaetwillige ende onrechtveerdige
boose menschen hem sulks niet belet en hadden, waer deur
hy nu bedwongen wordt myne heeren eernstelijck te bidden
hem suppl. te hulpe te comen, met de somme van ioo guldens eens, ende dat voer den tijdt van een maent te leenen,
om sijne voers. wercken te moghen volbrenghen. D.D.
Ondert. Van der Noot.
Advies van de thresoriers ende rentmeestere.
Actum 27 july 1581.
Ondert. Uffel.

Advies. Ghemerct joncheer Jan Van der Noot, supp. van
den requeste hier aen gehecht, is van den goeden van deser
stadt, ende seer geaffectionneert totter conste van de poesie
ende dagelijcks groote neerstigheit is doende, om die, aengaende de Nederlandsche tale op sekere mesure ende regel
te brengen, volghende daer inne den voet van de franchoische
poëthen, ende oick grooten cost is doende, om alle oude ende
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nieuwe vermaerde poëthen ad vivum int coper te doen steken,
ende die alsoo tot gerieve van alle liefhebbers int licht te
brenghen, soo dunckt tresoriers ende rentmeesters dat men
den suppl. van der stadt wegen soude mogen leenen 50
gulden eens.
Actum den laestlesten july I 5 8 I.
Ondert. C. Landschot.
Daer naer is by myne heeren burgemeesteren ende schepenen geordonneert den tresoriers ende rentmeestere de suppl.
volgens sijn versoeck te leenen de somme van vijftig gulden eens.
Actum i augusty I 5 8 I.
Ondert. Uffel." (Belg. Mus. III 422.)
De stad zal wel het geleende niet terug ontvangen hebben,
want in 15 82 moest zij hem weer honderd gulden schenken,
die hij gebruiken wilde om een uitgebreidere uitgave van
zijn Olympiade te bezorgen, wat hij dan waarschijnlijk
toch niet deed. In 15 84, nieuw rekwest:
» Myne Heeren, regard ghenomen op de groote nootelyckheyt van Joncher Jan vander Noot, eertyts Schepene gheweest
hebbende der Stadt voors., hebben gheordonneert den Tresoriers
ende Rentmeestere, den selven, tot onderstant van syne behoefflyckheyt, te gheven vyftich guldens eens. Actum Va
February 1584." (Antw. Archievenblad V 212.)
Men ziet dat de Geuzenregeering den katholieken dichter
niet geheel ongenegen was. Maar de leeningen worden geringer. Wij vinden er nog eene, kort na 't verdrag der
stad met Farneze (17 Aug.), eenige dagen vddr de intree
der Spanjaards (27 Aug.) :
» Geordonneert den Tresoriers ende Rentmeestere, heer
Jan vander Noot te tellen tot syn onderhoudt ende nootelyckheyt de somme van XXV guldens eens. Actum XXIIa
Augusti 15 84." (Antw. Archievenblad VI 198.)
Al leefde Van der Noot gewoonlijk in zeer vernepen toestand, toch blijft hij de dilettant van vroeger, die koperplaten
laat steken en zijn werk zoo luisterrijk als 't kan in de
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wereld wil zenden. Waarschijnlijk gaf hij licht het geld uit
dat zijne dithyramben hem inbrachten, wat hem dan noopte
naar nieuwe gelegendheidsmaecenen uit te zien. Had men
hem voor gedichten een loon uitgereikt, dan gebruikte hij
dien spoedig weer om nieuwe gedichten rijkelijk te laten
drukken.
Groote houtsneden, portretten, vignetten, versieringen zijn
in Van der Noot's uitgaven niet gespaard, en men herkent
zijne liefhebberij voor decoratieve schikking in 't afwisselend
gebruik der verscheiden drukletters. Elk dier verzamel-boeken
is als een wandeling tusschen nederlandsche en fransche
verzen, aangename gesprekkcn der lezers, uitleggingen van
het gezongene. Bijna 't geheele werk is opgevat als een
dialoog tusschen een geleerd vriend van den dichter (Hendrick
Ackermans van Brecht) en eenige vrouwelijke typen van
poëtische schoonheid : Penelope (»La Dame d'Homère" wordt
zij ergens genoemd, als was Homerus een soort van grieksch
Petrarca geweest), Corinna, »daer Ovidius af sangh"
die in 't latijn en in 't grieksch het boek inleiden ; Petrarca's
Laura, de Cassandre van Ronsard, verder Marfira en Rosina,
die er een breedvoerigen commentaar in 't Fransch, Italiaansch,
Spaansch en Duitsch over leveren, zonder de vlaamsche
Olympia te vergeten, die zich, als de zuster der gemelde
Renaissanne-heldinnen, in menig gesprek met haar inlaat.
Het groot getal boekdeelen, die Van der Noot van 15 8o
tot 1 595 uitgaf, heeft zeker zooveel scheppingskracht, noch
zooveel geld gekost, als men op eerste gezicht wel zou vermoeden. Wij hebben gezien dat een volledige uitgave der
P. W., met den commentaar in proza, de platen, de verzen
van anderen, en al de slappe extempore-rijmelarij van Jan
Van der Noot zelf meê inbegrepen, weinig meer dan 300
bladzijden zou beslaan.
Zeer veel verbeelding behoefde Jonker Jan zeker niet om
zijn lofdichten te vervaardigen : niet alleen stemt het algemeene schema van vele overeen, niet alleen worden zij dikwijls eenvoudig uit een franschen poëet overgenomen, maar
hetzelfde gedicht wordt twee- of driemaal gebruikt. Heeft hij
w
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aan Daniel Danwitz, »premier chambrelin" van aartshertog
Matthias toegeroepen:
Or sca son los, son nom, maugré le cours des ans,
Par moy cognus seront aux peuples survivants.
(P. W. i S 80.)
eenige jaren later is Danwitz toch vergeten, en 't zelfde gedicht wordt opgedischt aan Cosme Masi, secretaris van
Alexander Farneze (P. W. i 590). En is Farneze gestorven,
dan kan het, mits eenige veranderingen, nog eens gebezigd
worden voor Sebastien Westernacher, secretaris van Ernst
van Oostenrijk. Ja, 't vers aan Masi en dat aan Westernacher
mogen zelfs in éénzelfden bundel opgenomen worden (P. W.
1 594). En dan ontdekken we eindelijk dat zij recht uit
Ronsard komen en eenvoudig samengesteld zijn uit verzen
van de hymne aan Charles, Cardinal de Lorraine (Blanch. V,
i o t i o ). Zoo worden nog twee gedichten, voor de inkomst
van Parma geschreven, later weer eens aan Ernst van Oostenrijk opgedragen, en beide teksten verschijnen niet ver
van elkaar in de P. W. r 594. Oude gedichten worden ook
verwarmd, en komen hier of daar wel te pas. Door bijvoeging
van twee strofen wordt een vers voor Olympia tot huwelijksdicht (voor Francisco Duarte en Blanca Georges, 1594, in
Verw. I2I). Door bijvoeging van één regel maakt Van der
Noot het sonnet aan Van den Kerchove (1581-85) tot gelegenheidsgedicht ; een tweeregelige coda hernieuwt het sonnet
aan Meulemans (15 8 I & ' 85). In 't epithalameon ter eere
van Diego Pardo van Burgos en. Maria Pels van Antwerpen
(i589 y '92—'94), is 't versje van Het Bos/een over de goede
en de slechte vrouwen herwerkt, en andere stukjes uit dat
boek treffen we opnieuw aan in de elegie aan den lezer
(I 580-85) en de »Apodixen oft clare bewysinghen" (1589,
'92-94).
Of die P. W. nu op een groot getal exemplaren gedrukt
wierden? Het schijnt mij onwaarschijnlijk dat zij veel aftrek
vonden, vooral in een zoo woeligen tijd, als die welke de
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overgave van Antwerpen voorafging. Dat er een echt uitgebreid »publiek" bestond, om die verzen te koopen en te
lezen, is moeilijk aan te nemen. Om de drukkosten te dekken, zal Van der Noot wel vooral op een zekeren kring van
vrienden en bewonderaars gerekend hebben, en op de hooge
heeren, die hij de opdracht vereerde. De antwerpsche burger vroeg naar degelijkeren kost, naar leerrijkere stof, dan
die korte gedichtjes op nieuwe wijs, en niets laat ons veronderstellen dat de oden en elegieën van Jan Van der Noot
in den smaak vielen van het volk, dat, zooals Grenerus het
zegt, meer van Uilenspieghel hield. Dit kan ook gedeeltelijk
uitleggen waarom zijn naam, onmiddellijk na zijn dood, als
uitgeschrapt werd voor de toekomst. Niets van hem werd
herdrukt, veel ging verloren, en 't kostte geen moeite hem
te vergeten.
Buiten eenige goede vrienden verkeerde Jonker Van der
Noot met kunstenaars, o. a. met Marten de Vos, welke voor
de P. W. die groote figuren teekende van Apollo, Melpomene,
enz., in hout gesneden door Antoon van Leest, en die zoo
goed overeenkomen met den smaak van den dichter. Misschien werkte ook Otto Venius eens voor hem. Hij stond
niet alleen met antwerpsche kunstenaars in betrekking : in
een der uitgaven van 1 5 8i die te Gent zijn, vinden we een
gedicht »op een Lucrece van Roomen, seer kunstighlijck
in coper gesneden, met welcke plate Abel vander Hoeven,
Frans Sone, van Delft, den Poët vereerde den 18. dagh in
Meerte, Anno i 580." Ook beroemde componisten gingen
met hem om, en hielden van zijn werk. Zoo leert ons Jan
de Maes, in een gedicht aan »Belgica" (P. W. I 58 I 85),
dat » de vier beste ende wtnemende Componisten ende Meesters
der Musijcken van dese onse tijden ... te weten, M. Huybrecht
Walrands, M. Andries Pivernagie, M. Gregorio Trehou, ende
M. Cornelis Verdonck," eenige »Sonetten oft Madrigalien"
uit de »boeken der Liefden" op musiek brachten. Walrands
( was inderdaad een der beroemdste vlaamsche
toonkunstenaars van dien tijd. In het huis van Andries
Pivernagie, »daer d'eel gheesten vergheeren," leerde Van der
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Noot ook Jan van Gheesdale kennen, die, zooals hij zelf
beweert in een dichtje, door Verdonck gecomponeerd, liever
dichter en musicus was dan theologijn, en het beter vond
bij de schalen wijn te zitten, dan als ketter in het vuur »te
stinken" : een gemoedstoestand dien Van der Noot zelf wel
zal goedgekeurd hebben. Tot dien kring van kunstenaars
behoorden ook Gillis van Ellecom, om »syn orghel" beroemd,
en Steven van Walcourt, die een gedicht van Clement Vidtsendonck over Van der Noot in 't Fransch vertaalde, onder
de naamletters E. D. W. (P. W. i 580-85). Het was Cornelis Pruynen, ontvanger der fortificatiekas, oud tresorier en
schepen van Antwerpen -- Van der Noot bezong hem in
P. W. I 5 8 I 8 5 welke in zijn huis al die kunstenaars
vergaarde, »die de snaren doen spreken." Cornelis Verdonck
bleef lang in zijnen dienst, en hijzelf bespeelde verscheiden
instrumenten.
Onmiddellijk rond zich had Jan Van der Noot een kring
van bewonderaars, die zijn vernuft en deugd der wereld kond
maakten, o. a. Nicolas de Meyere, die verscheiden malen
schepen van Antwerpen was (na i 585) — Jan de Maes, die,
onder meer dithyramben, Van der Noot zijn » Hymne du
Lyerre" opdroeg ; Hendrick Ackermans van Brecht (Henricus
Agricola Brechtius), een geleerd man, die den commentaar
bij de P. W. vervaardigde, en zijn vriend verdedigde in de
» Apologie voor alle de poeticsche werken van myn heere
Van der Noot (P. W. i 58 i 85). Die vrienden dienden
soms als bemiddelaars tusschen onzen dichter en den Magistraat of invloedrijke personen.
Voor de geschiedenis van Antwerpen zijn de opdrachten
der P. W. gewichtig. Al wie eenige beteekenis had werd
door Van der Noot bezongen en gevleid. Toch bemerken
we, dat in de eerste groep gedichten, van 15 8o tot de inneming van Antwerpen in 15 85 , er maar bij uitzondering op
politische gebeurtenissen aangespeeld wordt, en de lof gewoonlijk algemeen blijft ; tusschen Roomschen en Calvinisten neemt
Van der Noot geene al te bepaalde stelling aan. Zeer voorzichtig weet hij zich »naar den tijd te voegen." Hij is
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katholiek, draagt de meeste zijner gedichten aan katholieken op,
maar doet tevens zijn best om de on-roomschen niet tekrenken.
De stad was feitelijk in 't bedwang der Calvinisten : zij
hadden alles bekomen wat zij verlangden, preekten in verscheidene kerken, behielden de meerderheid in den Breeden
Raad. Zij waren ten minste zoo onverdraagzaam als hun
vijanden. Op de straten van Antwerpen werden geen kruisen
meer geduld, en zelfs ging de keuring der boeken over in
de handen der Gereformeerden. Talrijk waren de aanslagen
op de vrijdommen der katholieken, goederen der geestelijkheid werden openbaarlijk verkocht. Eindelijk werd, bij
decreet van den Breeden Raad (i Juli I 5 81) de roomschkatholieke eeredienst in geheel Antwerpen opgeschorst ; het
werd verboden mis te lezen, zelfs binnenshuis. Weldra werd
de kathedrale kerk door de Calvinisten ingenomen.
Die toestand beterde een weinig wanneer 's landsbestuur
aan den hertog van Alencon aangeboden, en deze met groote
pracht in Antwerpen ontvangen werd. Van der Noot had
aartshertog Matthias overvloedig bezongen, maar de machteboze vorst, wiens gezag gansch gefnuikt was, had hij zonder
roem zien vertrekken. Hij was voorzichtiger met den hertog
van Alencon : Van der Noot's lofzang, anders zoo makkelijk
aangeheven, verstomde ditmaal ; zijn Muze bleef koes bij de
luisterrijke intrede en de feesten die geheel Antwerpen opschudden. Waarschijnlijk lonkte zij reeds naar Farneze, die
altijd op Antwerpen loerde, aanhangers genoeg in de stad
had, en een sterker en duurzamer meester kon worden.
Wat er van zij, de omstandigheden kwamen zijn Muze geen
ongelijk geven : na zijn ongelukkigen aanslag op Antwerpen
moest Alencon vluchten met zijne »mignons", die » langgelobde knietasters", zooals een ballade ze noemt. Jaureguy's
moordpoging op Oranje had reeds erge gevolgen voor de
katholieken gehad, vooral voor de geestelijkheid, maar na
Alencon's vertrek werd de godsdienstviering geheel belemmerd.
De heerschende partij kende paal noch perk meer, en verdrukte de Roomschen op allerlei wijze. Een groot deel der
geestelijkheid werd tot vluchten genoopt.
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Doch de sombere dagen van het beleg gingen aanbreken.
Jan Van der Noot was ongetwijfeld met de partij der »Peiswillers", die onderhandelingen met den hertog van Parma
wenschten. Doch in afwachting gaf hij zijne genegenheid
niet openlijk te kennen, en af en toe bezong hij nog wel
iemand wiens orthodoxie verdacht mocht schijnen. B. v.
Philips van der Meren, heer van Saventhem en Sterrebeke,
die tot Van der Noot's familie behoorde ; hij was door Alva
gebannen geweest, had zich in Holland teruggetrokken, en
was een vriend van den prins van Oranje, die veel vertrouwen
in hem stelde. -- Van der Noot bleef in goede betrekkingen met Kaspar van Baerle (Barlaeus), die hem een latijnsch
versje opdroeg ; hij was secretaris der stad Antwerpen, en
vader van den meer bekenden latijnschen dichter ; na de
verovering der stad door Farneze verliet hij zijn ambt en
vertrok naar Holland ; die Barlaeus is het, die een vers vóór
het »Theatre oft Toon-neel" dichtte, onder den naam van
Rabila. Een gedicht werd opgedragen aan de zonen en
dochteren van Gillis Hofmans, die een rijk handelaar was,
om welke reden waarschijnlijk Jan Van der Noot zoo licht
over zijn calvinisme heenzag. Ook werd de roem aangeheven
van Pierre de Melun (en niet Meldun, als in de P. W. gedrukt staat), prins van Espinoy, en diens vrouw Philippote
Christine de Lalaing. Men weet dat zij, terwijl haar man het
staatsche leger beval, op heldhaftige wijze Doornik, in I 581,
tegen de Spanjaards verdedigde. Tot i 585 wordt het gedicht over den slag van Grevelingen herdrukt, en de heldendaad van den heer van Carloo nog herinnerd aán Philips
van Egmont. Dat deze laatste, die zijn vader scheen af te
zweren en Brussel aan Spanje poogde over te leveren ( 1 5 79),
door Van der Noot bewierookt werd, werd vergoed door
de ophemeling van Charles de Croy, die tot de hervormde
kerk was overgegaan, en wien men in z 5 82 het stadhouderschap over geheel Vlaanderen van de staatsche zijde had
opgedragen.
Doch de meeste opdrachten der P. W. gelden katholieke
persoonlijkheden : o. a. Vincent de Smit, een dier twaalf
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» bijwonende leden," die in i 5 77 den Magistraat bijgevoegd
werden, en er machteloos tegenover de calvinistische meerderheid stonden ; Dirik van den Werve, van aloude katholieke
familie ; den dichter J. B. Houwaert : hij schreef zelfs versjes
ter inleiding aan »Pegasides Pleyn" en »de Vier Wterste";
wat hem in Houwaert aantrok was zeker veel minder de
dichter dan de hoedanigheid van »Consellier ende Meester
ordinaris van de Rekeninghe des Hertoghdoms van Brabant".
Die beambten der » Rekening van Brabant" hebben Van der
Noot's Muze nog vaker geïnspireerd dan de Secrete Raad,
de Kanselarij van Brabant, de Audiencier, en al wat zij ook
aan officieele 'instellingen mag bezongen hebben. Staatsgezanten waren dier Muze een uitgelezen prooi, waaronder zelfs
die Eduard de Castro, »Ambassadeur de don Antonio de
Portugal", die bijstand in oorlogsvolk en krijgsbehoeften tegen
den Koning van Spanje kwam vragen, als had Antwerpen,
op dat oogenblik ('t was in 't begin van i 5 82) niet genoeg
te doen met haar eigen verdediging. Die gezant sprak uitsluitend Portugeesch, wat zijn optreden wel eenigen humor
verleende ; toch viel Jonker Van der Noot op den vreemdeling met lier- en harpespel.
Verder trachtte hij op goeden voet te staan met geletterde
persoonlijkheden, die zijn eigen artistieken smaak konden
genegen zijn. Zoo Jan Asseliers, die door Italië, Frankrijk
en Duitschland gereisd had (Diercxsens, Antva VI 23 5)•
Zoo nog die Hendrik Vool, verzamelaar van antikwiteiten,
wien hij »ses cruyxkens vremdt, recht antycq", toe deed
dragen, met »wat medalien" van koper en zilver, die hij zelf
in den loop zijner reizen vergaard had.
*k
Maar de groote strijd was uitgestreden : het volk smeekte
om Peis ! peis ! In 15 8 5 besloot de Magistraat zonder de
Staten met Farneze te onderhandelen. Het hoofd van Vlaanderen was gevallen. Weldra kwam Parma de stad ingereden
met drie vaandelen ruiters en twintig vaandelen voetvolk, en
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door de Maagd van Antwerpen werden hem de sleutels aangeboden.
Van dat oogenblik af treedt Jonker Jan Van der Noot
openbaarlijk als vurig katholieke en spaanschgezinde op,
verdediger van den eenigen godsdienst, bewierooker van
Philips II.
Alexander Farneze, » deur Godts ghenade Hertogh van
Parma en Plaisancen", loopt hij tegemoet : er is al van hem
een » Ode chantée devant Son Alteze, à Bèvres, avant son
entrée en Anvers", buiten andere verzen, die den vorst bij
zijn inkomst opgedischt werden. Hij vindt geen woorden
genoeg om den nieuwen meester aangenaam te blijken. In
een dier gedichten, waarin de noodzakelijke aanspelingen
op Augustus en Maecenas niet ontbreken, heft hij aan : » I'an
nonceray le loz du plus grand Roi des Rois ..." en schrijft
verzen neêr als : »Ah 1 qui ne s'esiouit qu'un Prince lui
commande ?"
Aan de feestelijkheden der luisterrijke intrede, aan de versieringen der zegebogen nam Van der Noot waarschijnlijk
deel. Hij bezong ook de groote geschipbekte zuil, die de
natie der Genuëzers ter eere van den vorst op de Meir
opgericht had (P. W. 1593-94).
» Myn Heer Van der Noot", luidt het verder (P. W. id.),
» heeft de heel inkomste in vier spraken beschreven en de
triumphelijcke werken die de Stadt ende ander Natien gaven
op synen kost doen snyden, maer by gebreke van bystant
is dat al achter bleven." Al zijn die beweringen van onzen
dichter cum grano salis aan te nemen, zij getuigen van zijn
goeden wil.
Hij stelt zich nu aan als een martelaar der koningszaak,
die voor de onderwerping aan Spanje geijverd had, en daarom
onder de hardnekkigste vervolgingen moest lijden. Hij laat
zelfs gelooven, dat het de »oprurighe dwasen" zijn, die hem
van al zijn goed beroofden. Zijne aanklachten tegen het volk,
dat hem benijdt en kwelt, worden nu gedurig herhaald, terwijl zijne prikkelbare dichtersijdelheid (genus irritabile 1) met
zijn gemoedszwakheid toeneemt.
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Cassandre laat zich ergens uitleggen (P. W. I 593-94) wie
die Stuytelinck is, welken de dichter ophemelt. Hij was een
der voornaamste » Peiswillers", die gedurende het beleg een
verdrag met den Koning voorstelden. » Pour la quelle remonstrance, ils furent rigoureusement constituez prisonniers, privez de
leurs estats et offices, et contraincts de donner grosses sommes
de deniers pour avoir bien fait. Cass. Grand cas 1 le Poëte
a bien couru semblables fortunes, pour semblables choses.
Doct. Ie vous asseure, Madame, impossible seroit de dire les
emulations, calomnies, detractions et torts que les pervers
luy ont faict pour ne se vouloir emploier à choses iniques ..."
In de ode aan Granvelle (P. W. i 590-91) worden dezelfde
motieven ontwikkeld. De uitgave van i 588 bevat een ode
(in hs.) aan den bisschop Torrentius, die tengevolge der beroerten eerst den IOden September 1 587 ingewijd werd : daar
roept hem Van der Noot ter hulpe om het leed en den
» achterclap" van hem te verdrijven (men herinnert zich dat
hij vroeger ook bij de geuzenregeering over vervolgingen van
»booze menschen" kloeg). De commentaar op dat gedicht
is vol verontwaardiging over de vijanden des geloofs, die
goederen aan de Kerk ontnomen hebben, en Philips wordt
er genoemd : vray defenseur et protecteur de notre Mere la
saincte Eglize Catholique Romaine. Men vermoedt wel waar
hij heen wil : misschien vindt hij eens »des favorables Seigneurs Mecaenats, voire et un aultre meilleur Ai guste .. .
Nostre Poëte n'est pas sy ambisieux ... qu'il désire quelque
bénéfice ou office, sinon quelque honneste et raisonnable
moyen de povoir vivre et exercer son office poëtique a l'immortelle gloire de son Dieu, de sa foy, de son Roy et de
leurs loijaus amis et serviteurs."
Om den koning te bevallen maakt hij al zijne verbeelding
ten nutte : zoo vervangt hij, in de dagteekening van gedichten, September en October door de maanden Philippus en
Carolus, ter eere van Keizer Karel en Filips. Die pluimstrijkeri*en moesten dan ook hun belooning vinden. Had de
calvinistische Magistraat van vddr 1585 Van der Noot niet
in den steek gelaten, kort na den val der stad wist hij zich
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ook door de koningsgezinden geld te doen geven. Een
oorspronkelijk bescheid bevindt zich op het antwerpsche
archief:
»Joncker Jan van der Noot de somme van vijftich ponden
artois den selven gegunt ende toegevuecht tot onderstande
van seker werck dwelck hij gerne in druck soude vuytgeven
tenderende ter eeren van sijne majesteyt, zijne hoocheyt ende
deser stadt, navolgende den appoinctemente Collegiaal van
den XXen Decembris XVc LXXXV gestelt op de marge
sijnder requeste, ordonnantie ende quitancie . . . L W."
Niets zou vervelender zijn, dan de loftuitingen op te sommen die nu gedurig de bazuinen der Vandernootsche Muze
dreunen doen. Wie wordt daar al niet bezongen, om een
handvol geld, een gunstigen glimlach, een belofte ? De overheid onder al hare vormen, de Magistraat van Antwerpen,
de amman, de fiscaal en de auditeur der admiraliteit, Spanjaards bij de vleet, al wie maar een titel draagt, van audienciers en kanseliers (waaronder leden der familie Van der Noot)
tot kapiteinen der stadswacht, zonder aalmoezeniers te vergeten, bisschoppen, kanunnikken, de abt van St. Michiels,
die van St. Bernaarts, en vooral het Finantiewezen, rentmeesters, tresoriers, tot de griffiers toe. Om één voorbeeld
onder vele te nemen, ziehier den aanvang van een zeer
breed opgezetten » Discours poetique" opgedragen aan >> Messeigneurs les Chefs, le Tresorier, les Conseillers et Commis,
ensamble les Greffiers des Finances du Roy" (P. W. t 593
1594)

-

:

Je dirois, Messeigneurs, d'une belle faconde,
Doctement les honneurs du plus grand de Roy du monde,
Seigneurs 1 ie chanterois le los du meilleur Roy,
Philippes, Defenseur de nostre saincte foy,
Si i'aurois des moiens, tant, d'emploier ma plume,
Comm' à Si beau labeur le sainct désir m'allume.
Mais, las 1 ie n'ay trouvé, iusque'à ce jour present,
Un, tant amy du Roy, qui pour un tel présent
Avancer, m'ust donné ou adresse ou courage,
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Ou quelque bon secours, sans lequel tel ouvrage
Ne se peut mettre au iour : car sans avoir support
Des Grands, on peut bien mal parvenir à bon port.
Voor 't huwelijksfeest van vermogende handelaars dicht
hij een versje, of verlapt er een oud. Vooral de vreemde
natiën, die machtige heeren aan hun hoofd hadden, inzonderheid de lombardische en genueesche, kunnen, evenmin als
de rijke vreemdelingen die Antwerpen bezoeken, de aandringende ingevingen van Clio's dienaar niet ontgaan.
In zijn grooten ijver gebeurde het wel eens dat Jan Van
der Noot de namen der bezongene heeren onjuist opgaf, of
hun een verkeerden titel toekende. Eenige dier misgrepen
verbetert hij zelf in de volgende uitgave. Wat lastigers
moest hij als broodschrijver soms ervaren:
Dus had ick in April [15921 seker werken doen drucken
Ter eeren van dees Stadt : en als veel dier stucken
Claer af waren ghedruckt op der Borghmeesters namen
Soo werdt de Wedt verset vroegher, dan d'oudt betamen,
D' welck ick verstaende doens, ded' de reste voordt prenten
Op namen van die hier men nu siet zijn Regenten.
En 't gedicht, voor den ouden Magistraat geschreven, wordt
den nieuwen aangeboden.
Al die vleierijen schijnen niet veel aan zijn geldelijken toestand veranderd te hebben. Nieuwe hoop bezielde hem bij de
aankomst in onze landen van aartshertog Ernst van Oostenrijk.
Hij ging hem welkom heeten met heel een verzameling oden,
mooi uitgegeven (onder een bijzonder titelblad in P.W. 1594.)
Nog eens wedijverden de Rederijkers bij de blijde intrede, en
ontbreidelden al het pedantisme hunner logge verbeelding,
zwolgen in allegorische vertooningen, versieringen, triomfbogen. In Brussel werd aartshertog Ernst verwelkomd door
Houwaert, die vroeger de feestelijkheden ingericht had ter eere
van Don Juan van Oostenrijk, aartshertog Matthias, hertog
van Alencon en zelfs Willem van Oranje. Houwaert liet den
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jichtigen vorst, die niet staan kon, en de hulp van eenige
dienaars noodig had om in of uit zijn rijtuig te geraken, door
Apollo en Mercurius gelukwenschen, vergeleek hem bij Perseus
(hetzelfde tooneel der verlossing van Andromeda had hij reeds
voor Willem van Oranje gebruikt) en liet onder zijn 28 deugden
Velocitas en Alacritas optreden. Vertooningen van dien aard
werden ook te Antwerpen gegeven (Juni I 594), en Jan Van
der Noot bleef te dier gelegenheid zeker niet werkeloos. Hij
leverde inschriften voor triomf bogen, als getuigen zijne »Inscriptions et sentences a 1'honneur du Roy, et de son Alteze"
(P• W. I 594), en de toelichting op zijn ode aan den graaf
van Solst (id.)
Nu bereikt zijn geestdrift voor den koning en tot de geringste vertegenwoordigers zijner macht het toppunt. In de
verzen, die hij den aartshertog opdischt, wordt Philips een
toonbeeld van goddelijke goedheid:
Et tres-bon et tres-grand Jupiter on appelle,
Tres-bon, tres-grand aussi se monstre ce grand Roy:
I1 monstre sa grandeur pour le faict de la Foy
Et sa bonté luira par une paix nouvelle.
Maar belangeloos blijkt zijn lof niet te zijn, want de Muze
geeft hem eindelijk de volgende stroof in:
Ce grand tout, et tout ce que travaille et repose
En ce grand univers Dieu l'a créé de riens,
Et Erneste, et le Roy (des meilleurs des Chrestiens)
De moy, qui ne suis riens, feroient bien quelque chose.
Doch het loon, dat hem, in ruiling van de onsterfelijkheid,
uitgekeerd werd, neemt steeds af. In de onkosten der hofhouding van aartshertog Ernst vindt men (Juli i 5 94) : » Le i 2
item a Sean Vander Noot, poëte, pour le petit livre qu'il
offrit a Son Altesse fl. i6."
En toch, de scheppingskracht van onzen dichter was met
den ouderdom niet aan het dalen. Na zijn terugkeer in Antwerpen en de uitgave der Boecken Olympiados waren er wel
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tien jaar van rijmelarij verloopen, zonder dat hij één merkwaardig gedicht schreef. Maar ziehier ineens, in de P. W.
1 5 8 9 ( 1 5 9 0), de bewegingsvolle en indrukmakend heerlijke
ode aan Marcus van Wonsel (uitg. Verwey, blz. 144) : wat
een vlucht, maar tevens wat meesterschap over zijn eigen,
tot het einde volgehouden macht. Hier heeft men zeker, om
met A. Verwey te spreken, » zijn tegelijk aanwezige, zéer
zeldzame toon-hoogte en zwaarte, hoogte en zwaarte, zooals
samen alleen bij Hooft in zijn beste gedichten voorkomen."
Hier is er in de rythmen die lucht en dat verheven spel, hier
zingen, leven de verzen met die breede gratie, die men alleen
bij de groote dichters vindt. Van 't zelfde jaar zijn de ode
aan de vrouwen van Brabant (Verwey 93), en de verrukkelijke
oden aan Olympia, zoo naïef werkelijk van aandoening : » Na
dat ghy syt, o schoone" ... (V. i05), en vooral
Ic wil nu singhen een nieu Liedt,
Van t'gheen, Lief l dat my dic geschiedt
Deur u suet eerbaer wesen:
Dies-men hier vreught, en daar verdriet
In mijn Veerschen sal lesen.
... En hoe den druck my herder dringht,
Hoe dat myn tonghe suter singht,
Ghelijck de witte Swane,
Die al meer suter singht, beringht,
Hoe de doot meer comt ane.
De gedichten aan Alvaro Nunes, Carle Helmans en A. de
Voocht (V. 84, 85 & 95) verschijnen in diezelfde uitgave voor
de eerste maal. In 1592 zijn het die andere oden van
Olympia : „Godinne schoone ..." (V. 97), en die parel:
„Schoon Jonghvrou, teerder vele ..." (V. 89), waarvan ik
verder eenige strofen zal aanhalen. Van i 593: het sonnet
aan Angelo Vergano (V. 96), de schoone ode aan Maria van
Boshuysen en haar dochters (V. 103):
27
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... Ghelijc dry stille swanen
Heur ouders volghen naer,
Soo komen oock ter banen
U Dochters hier en daar...

Verder de oden aan Francisco Angoni, Baptiste Sivori en
Vincenti Fossa (V. II3, 116 en I19), die geheel moesten
geciteerd worden, als voorbeeld van een kunstigen strofenbouw en een verzen-volte, die men voor Hooft niet vermoedde:
Den langhen tijt, noch tsnel verloop der jaren,
(Olympia) noch ooc d'af wesen wijdt,
Schade, verlies, deur Fortunams beswaren,
De straffe wet, quaey vrijers, strijdt, noch nijdt,
En sullen mijn trouwe,
0 schoonste Jonghvrouwe,
Niet trekken van u,
Mijn liefde vercouwen,
Noch t' herte doen flouwen,
Want ick blijf ghetrou:
Noch heur ghewelt en sal t' spel mijnder liren
Niet swijghen doen den loff van uwen naem,
Noch van u deught, schoonheyt, en goey maniren
Die mij ter deught hebben ghemaect bequaem,
Dies wt heur fonteyne
Mij de Musen reyne
Laefden, Lief! deur u,
En t' hoofdt der Poëten
Wees mij Godts secreten
Deur u, schoon Jongh-Vrou ... (V. i 16.)
Hoor nog, uit de ode aan Fossa:
Yo mijn hert is my vol vreughden
En vol Nepenthe nu ter Lijdt,
Om dat ic mijn schoon Lief vol deughden
Ghesien heb', dies my .t' hert verblijdt:
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Heur zedighe maniren,
Heur wesen goedertiren,
Al heur bedrijven goedt,
Heur deught en eerbaar wesen,
En heur verstandt, bij desen,
Verheughen mijn ghemoedt ...
Haest u, dat men mijn hoofd nu croone
Medt leyloof, veel, en wijngaert groen,
Mijn ermen ooc, fris van persoone,
Soo men d' eel' Gheesten plagh te doen:
Dat men den vloer besade
Teghen den avondt spade
Medt bloemen, cruydt en gras,
Medt roosen, violiren,
Tot een lustigh verciren,
Haest u, beschickt dat ras ...
In de uitgave van t 594 (= I 595) zijn laatste jaar misschien,
biedt Jan Van der Noot ons een rijke garf van nieuwe gedichten aan, vol lenige macht en veerkrachtig spel van lieve
en luchte fantazie : De Vrueghtydt (V. 70), de Veldtsangh
(V. io8), de oden aan den bisschop van Gent (V. i i i), aan
Francisco Duarte (V. I2I), de sonnetten aan Francisco de la
Barzena (V. t 36), aan Josepho de Deckere (V. z 37), aan
Merten van Bentinc (V. i38), het gedicht aan Pauwels
Mechelman (V. 140), de elegie aan burgemeester, schepenen
en raad van Antwerpen (V. 142), de heerlijk-bazuinende ode
aan den graaf van Solst (V. 1 39):
Faem-ghevende Clio, op t' gheclanc der trompetten
Helpt my den schoonen naem en den lof heerlijc setten
Van den Grave van Solst ...
nevens de zwierige en „suet-vloedende" ode aan den heer
van Wacken (V. 141), „een waar wonder van wel-bewuste
en zuiver-plastische renaissance-kunst," zooals A. Verwey zich
uitdrukt (aant. 29.)
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In die uitgave wilde Jan Van der Noot al het beste werk
zijner vijftien laatste jaren verzamelen, tot een hecht gebouw
voor 't nageslacht. Het is een samenvatting van zijne dichterlijke productie, en de schoone bekroning van zijn leven
waarmede hij fier treden mocht
In het heerlijck palleys der ontsterflijcker Eere.
Het gedicht „De Sterckheyt," gedagteekend 1595, is van
na den i6 April, datum der instelling van den nieuwen
Magistraat, wien het opgedragen is. (Zie Papebr. IV 285.)
Van der Noot overleed waarschijnlijk in datzelfde jaar 1 595.
Op eens vallen die hevige loftuitingen waarmede heel een
kring van bewonderaars hem omgalmde.
Zijn geheel leven door was hij der menigte wellicht onverschillig, door allerlei geleerden en poëten uitbundig verheerlijkt geweest, in 't Vlaamsch, Fransch, Latijnsch, Grieksch,
Duitsch, Spaansch en Italiaansch. In zijne P. W. nam hij
de ongelooflijkste bewierookingen op ; gedurig wordt hij
nevens Homerus en Virgilius, Petrarca en Ronsard gesteld,
en soms hooger. Dat is nog niet genoeg voor een zekeren
Aelbrecht van den Velde (in Das B. Extasis en het CortBegri») :
Het beste dat men vindt in Olympo daer boven,
Is Jupiter ons Godt diemen altyt moet loven:
En 't schoenste oock dat wy sien blincken in Tvirmament,
Is Phebus diet all siet, en d'ander Licht verblent:
Maar tschooenste en d' best' dat men hier vyndt op deser
Eerden,
Is v schoon Godlick Werk, Van der Noot groot van Weerden:
... Diesmen tot alder tyt Godt boven all moet eeren,
Diet al voeidt en regeert als Heerschapper der Heeren,
En die syn Son' ons seyndt die alle dinck verlicht:
En U die deur v werck ons verheught, leert en sticht.
Dit staaltje mag tallooze andere, die nog aangehaald
konden worden, wel vervangen.
Dit is zeker niet voldoende om te bewijzen dat de roem
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van Jan Van der Noot zoo uitgebreid was als men 't wel
eens vermoedt : dat een boek vergezeld ging van lofzangen
door vrienden gedicht werd een mode, en Van der Noot,
die veel gereisd had, zal wel in den vreemde een tiental
verwante poëten ontmoet hebben, die hem met een versje
vereerden. De hyperbolische toon dier lofzangen was ook
in dien tijd geen uitzondering, en werd zelfs een traditie.
Luister hoe een zekere Peter Custodis van Houwaert spreekt:
Ghy wort als een Poëet voor elcken ghepresen,
Ick dencke datter eenen nieuwen Virgilius is verresen,
Homerus oft Petrarcha, vol constighe conserven,
Ovidius die leeft noch al moest hij sterven.
Homerus, Maro, Ovidius alle drie
Syn gheweest seer groote verstanden wijt,
In haren tijt, maer tis seker dat ghije
Nu den fleur van alle dese landen zijt.
Heinsius doet Homerus en Pindarus zwijgen, zegt Scriverius
in zijn voorrede op de Nederduitsche Poemata. Huigens zal
door Hooft grooter dan Homerus genoemd worden, en voor
Vondel een Orpheus zijn, terwijl Bernagie in Pluimer »Huigens,
Hoofts en Vondels geest" gemengeld ziet. (Kalff, Toon. te
Amst. 13 5 vlg.). Die beweringen zijn zeker niet letterlijk op
te nemen, en dat men met dezelfde geestdrift over Van der
Noot sprak kan ons niet tot gewichtige gevolgtrekkingen
leiden. Maar wij vinden zijnen naam terug in uitgaven, die
buiten zijnen kring verschenen. Zoo kwam zijn portret voor
in de straatsburgsche »Icones sive imagines virorvm literis
illustrivm ... Additis eorundem elogijs diversorum auctorum.
Recensente Nicolao Revsnero Ic. Curante Bernardo Iobino ...
Argentorati. CIS ID XIIIC [15871.
En nu gaat ineens het stilzwijgen over hem toe. In Vlaanderen zelf schijnt men hem geheel te vergeten. Zijn naam
wordt nog tweemaal vermeld, onder . de nederlandsche dichters
van zijn tijd en 't volgend geslacht, in het Nederduitsch
Helicon, dat de »school" van Karel van Mander opstelde.
(Alkmaar i6io, blz. 42 en 73.) In 1617 wijdt hem de
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mechelsche rederijker Willem de Gortter nog een sonnet:
Aen den edelen wijsen ende zeer voorsinighen heere mijnheer
jan vander noot eertijts schepen van Antwerpen." (Hs. der
Kon. Bib. v. Brussel, coll. v. Hulthem, no. i9, fo 57.)
Het sonnet is overigens vrij slecht. Die Willem de Gortter
blijkt meer van Houwaert te houden. »Van hier," luidt het
in 't onschuldig gerijmel eener reis door Vlaanderen (1616):
Van hier ben ick ghecomen, naerderhant,
Binnen cleyn Venegien, Houwaerts logijs,
Die door sijn schriften wel verdient lof en prijs.
Dit huys, t' sij rader gedachten, heb ick doorkeken,
En met 't volck ghecout, die hem hebben hooren spreken.
(Id. fo 13 v°•)
De bewondering voor Jan Van der Noot schijnt hier bij
zeer onwaardige discipels verzeild te zijn. Of echter zijne
poëzie zonder invloed bleef hoeven wij nader te onderzoeken.

Groeninge'ns Grootheid of de slag van de
Guldene Spooren
DOOR

GUIDO GEZELLE.

I.
Daar zat, in 't gers, een blommeken
zoo liefelijk gedoken;
het hadde geren, luide en lang,
zijn eigen woord gesproken.
De zonne zei : » Staat op, mijn kind,
ontluikt uwe oogkens, welgezind,
en lacht uw' moeder tegen:
noch wind en zal u schade doen,
noch hagelslag, noch regen l"
't Had wortels in den taaien grond,
dat blommeken, verkoren;
en 't bloeide geren, vrij en blij,
daar 't weunde en was geboren,
't zou menig lente kommen zien,
't zou menig meidag omme zien,
en menig najaar sterven,
maar nooit en zou dat blommeken,
te gronde toe, bederven.
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De Leye liep erlangs, zoo zoet,
zoo lavend, in heur loopen;
de vogel kwam er drinken bij,
en liederen verkoopen;
de meiskes en de mannekens,
de Grietjes en de Jannekens
ze kwamen en ze zagen
dat blommeken,
't hiet Vlanderland!
zoo geren .... in die dagen!
II.
't Is oorloge in de locht en in
de boomen;
de wind berent de Leye, en doet
ze stroomen
te bergewaard. Den oest zal, op
het veld,
de hagel slaan, en 's hemels wild
geweld 1
't Is hooimaand. In den meersch is man
en vrouwe
den arrebeid, om God en land,
getrouwe :
eenieder, haastig, henenvint
en vorkt ...
Naar huis 1 De donder deunde daar
al 1 Horkt 1
't Is heet ! De zonne duikt heur in
de wolken.
»Te wapen l" roept er een : »Waar zijn
de dolken ?
De vijand is in 't land 1 't Zij waar
hij zit,
elk
bereidt den goedendag, en
in 't lid l"
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III.
Het vlaamsche heer staat immer pal,
daar 't winnen of daar 't sterven zal:
alhier, aldaar, aan lange lansen,
de leeuwen dansen.
De winden schudden, met geweld,
de zwarte blomme in 't geluw veld;
de kwaden zien, beneên hun transen,
de leeuwen dansen.
Met bezemen, zoo kwamen ze af,
om 't Vlaamsche Volk, als ijdel kaf,
dat 't zweerd onweerd is, af te ransen.
De leeuwen dansen!
Harop 1 Harop 1 De trompe steekt;
de boeien los, de banden breekt!
Ten vijande in ! Dat, op z'n schansen,
de leeuwen dansen!
Sta vuist en voet de vane omtrent 1
En, gij, die God noch eere en kent,
ruimt bane, eer, op uw veege bansen,
de leeuwen dansen!

IV
De peerdenhoeven staan in 't zand,
bij duizenden, gedreven;
geen hooi en is er meer in 't land,
geen haver schier gebleven:
't is al gestolen, al geweerd,
voor vee en volk, voor man en peerd 1
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Waar gaat gij, edel died, naartoe:
gaan strijden op den heiden ?
gaan straffen, met de geeselroe,
die u den vrede ontzeiden?
» Geen heidenen :" zoo roepen ze al,
» de Vlaming is 't, die 't boeten zal 1"

Daar groeit en bloeit, te landewaard
der Vlamingen, een blomme,
die honing druipt, die boter baart
en goud : daar gaan wij omme 1
't Is munte slaan, dat wij gaan doen,
terwijl de Vlaamsche bargen bloên 1"

o Sigis, van Majorken, gij,
die koning zijt geboren,
wat hebt gij, man van 't zuiden, bij
den noorderling verloren?
Verliezen zult ge er ... Winnen, neen,
't en zij, voor graf, nen tichelsteen 1

En Robbert, op uw ros, Morel,
-- pekzwart is het --- gezeten,
gij zult uw' hoogen hals, in 't spel,
en ros Morel vergeten:
Jan Breydel zal, in 't riet gevaán,
ten tweeden male, u ridder slaan 1

Die heeren hunne rossen 't staal
nu stooten in de lenden:
verjagen zullen ze, altemaal,
en slaan die boersche benden 1
Narop 1 De storme is los, en 't gaat
om dood 1 •-- De goedendag slaat 1 slaat 1
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V.
Harop 1 De goedendag
slaat 1 slaat 1
H arop 1 den goeden slag
slaat 1 slaat 1
Ruimt bane, eer op
uw' vuile schansen,
den doodendans
de leeuwen dansen 1
Harop 1 Den goeden slag
slaat 1 slaat 1
Harop 1 De goedendag
slaat 1 slaat 1
Door hooge en leege
en liên en lansen,
den zegedans, den zegedans
de leeuwen dansen!
Harop !
Den — goeden --- dag 1

De peerdehoeven staan in 't zand,
te Leyewaard gedreven;
maar keerwijs om, naar 't zuiderland,
geen twee, geen een op zeven;
ter Vlamingvaart zoo wilde elkeen:
ze gingen al, 't en keerde geen 1
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VI.
Onze Vrouwe, onze Vrouwe,
wij dragen ze u op,
de spooren der schoone gevelden;
de blinkende spooren,
gevonden
harop 1 -op Groeninge'ns guldene velden.
't Zijn de guldene spooren
van menigen man,
die, gister nog, gekte, in zijn tale:
»Wie is er zoo dapper
van u, die mij kan
doen ruimen de rompvaste zále ?"
Hij verzuimde te keeren
terug : in den meersch
daar blonken zijn' dappere hielen;
gebluscht was de woede, en
daar lag, overdweers,
het ros, op den ridder, te ontzielen.
Onze Vrouwe, onze Vrouwe,
de zege is aan ons:
een riet heeft den reuze gedwongen:
tot 't einde der eeuwen
vertelle nu 't brons
van »'t Vlaamsche gesftuis, en hun jongend"
Keizer Boudewijn's kerke is,
van beuken, te nauw,
om Groeninge'ns grootheid te hooren:
te Kortrijk vereeuwige
een beeldengebouw

den slag van de Guldene Spooren !

TOELICHTINGEN.

De slag van de guldene sftooren, gewonnen onder Kortrijk, i i Juli
op Groeningheveld, langs de Leye, die door Kortrijk loopt.
Henenvimt. Vimmen = vimmen maken, d. i. hooioppers maken,

1302,

met de vorke.
Horkt ! Luistert!

Benen hun transen. Een deel franschen lagen te Kortrijk, op de
burcht, en zagen den slag.
De leeuwen dansen. De zwarte leeuw van Vlanderen in 't gouden,
geluw- zijden veld der legervanen.
Bansen (bl. 4) fr. ventres.
De fteerdehoeven. Op de bane, van den Pottelberg af, (het fr.
legerkamp) naar 't Groeningheveld, is 't een half uur rijdens.
Munte slaan. De aanvaller was de vermaarde munteschrooder.
Bargen. Friesch en Vlaamsch barg, varken, beer.
Sigis, Koning van Majorken, streed met de franschen tegen ons;
hij sneuvelde en wierd begraven in een klooster, oft Groeningheveld,
onder Benen zeer kleenen tichel, dien men op het stadhuis, te Kortrijk,
bewaart. Er staat een opschrift op : ci gist.... enz. met jaar en dag.
Robrecht. Robert d' Artois, het hoofd van het fr. leger ; zijn peerd
hiet Morel (= zwart). jan Breydel, deken van de Brugsche beenhouwers, 'hieuw hem het hoofd in twee'n", zegt het volk alhier,
terwijl hij riep : Y Spaart mijn peerd Morel!"
Onze Vrouwe. 's Graven van Vlanderen geloftekerke, te Kortrijk.
De 800 (?) gouden ridderspooren wierden, na den slag, achter den
hoogen autaar opgehangen.
Vi. gespuis .... woorden, zegt men, van Koningin Johanna van
Navarren, van Vrankrijk.
Keizer Boude win IX, van Constantinopelen, Grave van Vlanderen,
liet O. L. V. kerke bouwen (einde iioo).
Beeldengebouw : (Grouue) van beelden, die men voornemens is te
zetten, op het slagveld, in 't jaar 1902.
Goedendag, bij de Franschen, godendard: lange, met ijzer gescherpte
en beslagen spiet, daar de Vl. voetknechten de stormende ridderpeerden op onthaalden, doende de ridders voorover goeden dag
knikken enz.

HOLLAND EN BRABANT
DOOR

IS. P. DE VOOYS.

I.
In Holland kreeg ik lief de zomerweiden
doorvlekt van 't loome vee ; het hooge gras
van 't hooiveld, bont doorbloemd ; in 't veen de plas,
omzoomd door riet, en 't elzenbosch bijzijde;
de blanke en bochtige IJssel, die bij was
den uiterwaard bestroomde, booten spreiden
er golven schuin op 't vlak dat zij doorsnijden
die slaan aan dijk in 't riet met ruischgeplas.
Hoe noode ging ik heen van 't vlakke laag,
dat ik doorliep zoo blijde en droeve dagen,
waarvan ik nog herinn'ring met mij draag.
Hoe zou het zandig Brabant mij behagen?
ik kind van spel op dijk in stroom en wei,
wat zou ik eenzaam staan op wilde hei.

HOLLAND EN BRABANT.

II.
Twee zomers zag ik Brabant zonnig bloeiend,
een derde komt en talmt naar mijn verlangen;
want hei en bosch en bouwland heeft gevangen
't weerspannig oog op vreugdetochten stoeiend.
D' eens zwarte grond draagt goudaren die hangen,
in 't hakhout komen roode kleuren gloeiend,
de hei na 't bruin wordt paarse vlakte bloeiend,
de sparren groenen nieuw, 'k dicht blijde zangen.
Heb ik dan Holland minder lief gekregen
nu 'k blijde vluchten kan in Brabants buiten?
Wel schijnen mij de lage weiden kaal
nu 'k winterwinden waaien zie met regen
op dorre wei, maar 'k voel mijn hart ontsluiten
voor 't oude lief, nu 'k langs haar wegen dwaal.
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De Subjektiveerende en de ObjektiveQrende
Zienswijze.
Toelichting van het fundamenteelste vraagstuk der
wijsgeerige overweging
DOOR

DR. J. D. BIERENS DE HAAN.
I.
Het volgend betoog bedoelt niets ongehoords of nieuws
aan het licht te brengen en evenmin een treffend nieuw licht
op oud bekende zaken te doen schijnen ; maar wil alleen
voor niet zeer ingelichten een aanwijzing zijn van het grondvraagstuk der wijsgeerige overweging, en waarmede degenen
die een wijsgeerige bewustwording nastreven zich aanstonds
moeten bezighouden. Het is immers uit gebrek aan methode
en orde van denken, dat velen, die met belangstelling en
ijver aan het werk trokken, uitkwamen in de innerlijke wanorde van den chaos. Dezulken moeten steeds weer verwezen
worden naar het begin. Vang bij den aanvang aan ; gij zijt
middenin gevallen ! Er kan niet genoeg gehandeld worden
over het begin. Bij het begin te beginnen is een der groote
voorschriften aller levenskunst. Want het begin is het begin
van ... het einde.
De wijsgeerige inleiding begint met te wijzen op de écne
fundamenteele tegenstelling die de systemen van filosofie in
twee kampen verdeelt ; de aanvangstaat der wijsgeerige overweging is : te verstaan dat er twee grondzakelijk verschillende
Zienswijzen zijn. Latere overweging zal dan beproeven uit te
maken hoe de ééne zienswijs aan de andere kan dienstbaar
gemaakt worden. Maar eerst doordringe men zich van de
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waarheid der twee tegengestelde zienswijzen. Men kan aan
deze twee de namen geven, die men gepast oordeelt ; namen
zijn onvermijdelijk al wordt geen zaak verklaard door haar
te etiketteeren. Veelal noemt men de ééne zienswijze naturalisme; de andere : idealisme. Wij zeggen beter : objektiveerende
en subjektiveerende zienswijze; omdat men volgens de ééne
de dingen van uit het begrip eener objektieve, van ons denken
onafhankelijke, toedracht beschouwt ; volgens de andere van uit
het gezichtspunt eener subjektieve, uit den geest voortgegebrachte idee. De naturalist acht de wereld en het leven verklaard, zoodra hij alle verschijnselen begrepen heeft als
momenten van een algemeen geschieden en algemeene toedracht van het bestaande ; een dieper zin achter de verschijnselen neemt hij niet aan. De idealist acht de wereld
en het leven verklaard, zoodra hij een idee heeft opgevat,
een zelfgevoelde idee van waaruit hij den geestelijken zin van
de verschijnselenwereld verstaat. De toedracht, waarvan de
naturalist spreekt, is een algemeene wijze of manier waarop
zich het wereldgeschieden »toedraagt," en zij bestaat in de
opvolging der verschijnselen of faenomena zelve, niet in iets
daarboven of daarachter of daarneven. Maar de idealist,
sprekend van den zin der verschijnselen, bedoelt een verband
van deze met een transcendenten achtergrond.
Zoowel de eene als de andere zienswijze volgt uit den
natuurlijken aanleg van het menschelijk denken ; beide behooren dus in hun betrekkelijk goed recht erkend ; de verhouding
beider te bepalen, en te weten hoe de een der ander dienstbaar moet zijn is geen lichte taak. Het verklaren van de
natuur, de historie en het zieleleven, voor zoover zij stelsels
van verschijnselreeksen zijn roept de hulp der objektiveerende
zienswijze in ; het verklaren van de verschijnselen, voor zoover
zij zin hebben (en vooral de geestelijke verschijnselen zouden
als bloot objektieve geschiedreeksen absoluut on-zinnnig zijn)
roept de hulp der subjektiveerende zienswijze in. Beide
zienswijzen hebben recht van erkend te worden. Maar het
streven naar de alleenheerschappij is beiden eigen. Vandaar
het konflikt. En nu behooren wij in te zien in beider tegens
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gesteld karakter, hetgeen gebeurt met de grootste helderheid
zoo wij zien het onderscheiden wezen van natuur en geest.
Hierbij behoort dus de wijsgeerige overweging aan te
vangen om principieel en fundamenteel te zijn, nl. met het
zien van het onderscheiden wezen van natuur en geest,
objektieve toedracht en subjektieve wezenheid. En op grond
van dit ingezien onderscheid behoort men het verschil te begrijpen tusschen objektiveerende en subj ektiveerende zienswijze.
In de Grieksche filosofie is van de erkenning van zoodanige
tegenstelling nog geen sprake ; eensdeels wegens de afwezigheid der zelfbewustheid in de aanvangen der wijsbegeerte,
zoodat de op de uitwendige natuur gerichte gedachte nog
niet in strijd komt met het besef van eigen innerlijke waarde;
anderdeels wegens het gemis aan belangstelling voor de
onpersoonlijke natuur ; want zoozeer als de klassieke wijsbegeerte in haar schoonsten bloei en later, zich hoofdzakelijk
bekreunde om den mensch als logisch en ethisch wezen,
zoozeer heeft zij uit de mythologische natuurbeschouwing
overgehouden de wereldtoedracht bezield te achten, al zij
het niet met een menigte van goden en nimfen, dan toch
met de idee van doel en geest ; en bestond er dus voor een
konflikt tusschen natuur en geest gering gevaar. Ook het
Christendom bracht de erkenning van bedoelde tegenstelling
niet aan, toen het met de klassieke kultuur ook de klassieke
gedachte overmeesterde ; want al te zeer werd hier de geschapen
wereld van uit de oogmerken des geestes bezien dan dat de
geest in zijn wezen kon bedreigd worden door eenige natuurbeschouwing. »De schepping zuchtende en in barensnood
verkeerend en verwachtend als met opgestoken hoofde de
openbaarwording der kinderen Gods" i) zoodanige wereldvizie, en daarbij de grondzakelijke erkenning van het wonder
als recht des geestesover de natuur, voorkwam de mogelijkheid eener uitsluitend objektieve natuurbeschouwing. De
Gothische gedachte zette de oud-christelijke voort, maar gaf
evenmin uitzicht op den strijd die naderde ; want juist voori) Rorneinen 8.
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dat in de eind-vijf-tiend'eeuwsche Renaissance het tijdperk
der heerschende natuurstudie beginnen zou vierde de ongebonden geest zijn luisterrijkste mysteriën : de heiligenlegende
en het duivelgeloof stelde het goede of kwade wonder tot
universeele wet over de natuur, door de kerk bekrachtigd;
het enthoesiasme der kunst deed de beste geesten leven in
de opperheerschappij des geestes, en de wijsbegeerte, ancilla
theologiae, aristotelisch en kerkelijk, week bij de officieele
geleerden niet van religieuze hoofddoeleinden af, en was bij
de geheimzinnige geleerheid der alchimisten op mystieke
noties gegrond. Toch werd in stilte de omwenteling voorbereid en trad in het humanisme der vijftiende en zestiende
eeuw die gematigde stemming tegenover de direkt-religieuze
belangen des geestes aan den dag, welke voor een onaf hankelijke studie der objektieve natuur de aangewezen atmosfeer was.
Maar toen dan ook de nieuwe methode gevonden was,
was een begin gelegd voor eene heerschappij der natuurwetenschap of der objektiveerende zienswijze, welke, in 't
eind volgroeid tot positivisme en materialisme door alleenige
erkenning van zich zelf, de rechten van den geest geweld
zou aandoen ; tot dat wederom tegen deze een diepzinniger
en scherpzinniger wijsbegeerte, meer of min door den naam
van Kant gedekt, de afhankelijkheid der natuur van den
subjektieven geest zou staande houden en eindelijk zich een
nieuwe gestrenge wijsbegeerte des geestes zou ontwikkelen,
waartoe, zonder het zelf nog te weten, Spinoza den grond
gelegd had.
Met de Renaissance was geboren de moderne of objektiveerende wereldbeschouwing, welke is de opvatting van het
wereldgeheel als een gekompliceerd stelsel van eindige
verschijnselen; een andere faktor dan daarin begrepen is, en
een andere verklaringsmanier dan met de induktieve redeneering op grond van de waarneming van verschijnselen en het
oorzaakbegrip is bij deze wereldbeschouwing uitgesloten ; al was
men niet aanstonds tot de uitersten der leer doorgedrongen, en
al is de ongegronde erkenning der (bov'enzinnelijke) kracht zelfs
heden nog uit deze opvatting van het natuurgeschieden niet

428

DE SUBJEKTIVEERENDE EN DE

geheel verwijderd. De zuivere bedoeling der objektiveerende
wereldbeschouwing blijkt in den toeleg om al hetgeen geschiedt
in hemel en op aarde te verklaren als een wijze van beweging;
want beweging is opvolging van eindige toestanden ; zij is
empirisch waarneembaar, en sluit elk innerlijk, transcendent,
aan het wezen des geestes verwant motief uit. Deze zienswijs allereerst in de astronomie de kennis van de oneindige
ruimten beheerschend, daarna in de fyzika geldig geworden
voor de studie der dadelijke en dagelijksche natuurverrichtingen,
kwam in de chemie tot de minutieuser inrichting van het
natuurleven afdalen ; de anorganische natuur eerst, daarna
ook de organische werd tot in haar fijnste verrichting bevonden
een samenstel van chemische processen te zijn ; dat is : werd
bevonden te bestaan in scheiding en verbinding van grondstoffen ; scheiding en verbinding is verandering van onderlinge
afstanden, is beweging. Al werd het ontstaan van 't organisch
leven zelf volgens deze methode nog niet verklaard dan werd
toch voor beschrijving van zijn inrichting en groei geen andere
methode mogelijk geacht : naarmate het leven in de formulen
der beweging uitdrukbaar is, naar die mate begrijpt men
het ; en de klaarheid dezer manier van onderzoek deed allengs
vermoeden dat aldus ook een nieuw licht over de verschijnselen van het geestelijk leven kon opgaan.
Z66 is de logische, nog meer dan de historische lijn van
den voortgang der objektiveerende zienswijs ; en zoo kwam
de opvatting der werkelijkheid als een stelsel van bewegingen
van lieverlede uit het verwijderd gebied der astronomie, door
nabijer gelegen terreinen heen in de psychologie over. De
methode der natuurkennis werd geldig voor kennis van de
inrichting en verrichtingen der ziel, voor zoover de aard
dezer verschijnselen het toelaat, waardoor een groote verheldering van zielkundig inzicht gewonnen werd. Hoewel de
psychische verrichtingen niet als bewegingswijze konden voorgesteld worden, zoo bestond toch voor het begrip der
beweging op zielkundig gebied een analogon in het begrip
der uitwendig wetmatige opvolging der verschijnselen.
Ook hier empirisch (hoewel niet zintuigelijk) waarneembare
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opvolging van eindige toestanden zonder aanmerking van
een innerlijk transcendent motief als uit het wezen des geestes
genomen ; maar een procesmatig geschieden, dat in het vlak
der verschijnselen blijft. Evenzeer als in de natuurkunde de
verklaring der verschijnselen in hunne onderlinge verhoudingen
of kwantiteit gezocht werd, zoo ook kwam in de zielkunde
met uitsluiting der kwaliteit, slechts de onderlinge betrekking
der verschijnselen in overweging. Zoo althans is de methode
en bedoeling der objektiveerende psychologie : in wezen
erkent zij den geest niet als verschillend van de objektieve
natuur ; en zoo men wijst op het feit der bewustheid als onderscheidend tusschenbeide, verwijst zij naar het feit van het
leven als onderscheidend tusschen het organische en het
anorganische gebied en dat toch aan weerszijden dezelfde
methode toelaat.
II.
Dat er een parallelie tusschen geest en natuur, subjekt en
objekt bestaat en deze parallelie op zijn dringendst punt, nl.,
de verwantschap van menschelijke ziel en lichaam onderzocht moet worden, is - reeds een der grondgedachten geweest
der Cartésiaansche overwegingen. Cartésius, Malebranche,
Spinoza, Leibniz hebben het probleem opgevat en op hunne
wijze beantwoord. Spinoza heeft van die overeenkomst eene
formuleering gegeven, welke de uiterste konsekwentie van de
objektiveerende zienswijs toeliet : » de orde en de verbinding
der geestelijke verschijnselen is hetzelfde en geschiedt op
dezelfde wijze als de orde en de verbinding der natuurlijke
verschijnselen." i)
Geest en lichamelijkheid hebben, op die wijze beschouwd,
niet elk een eigen wezen, maar zijn, hoewel uiterlijk verscheiden, toch in . den grond hetzelfde, en daarom : hetgeen
van het verband der natuur-verschijnselen gezegd kan worden,
i) Ethica II, 7. Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio
rerum.
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geldt ook van de geestelijke : aan de kauzale toedracht van
de natuur is parallel een kauzale toedracht van den geest.
In deze parallelie zou men zeggen dat evengoed de geest
als de natuur den voorrang had kunnen hebben ; waarom,
zoo beider verschijnselen aan dezelfde wet gebonden zijn,
moet de natuurwet de geestelijke bepalen en niet omgekeerd
een geestelijke wet opgespoord worden voor kennis der
natuur ? Maar deze voorrang lag in den aard der gelukkige
methode van natuurkennis, en zoo wordt door Spinoza's
formule de kauzale wet ook ook op den geest betrokken.
Dat de kauzaliteit, het uitsluitend verband van oorzaken en
gevolgen voor den geest geldt leert Spinoza ; hoedanig dit
verband is, wordt te dezer plaatse niet uiteengezet. Maar
oorzakelijkheid is een manier van opvolging van eindige verschijnselen ; en deze opvolging is beweging ; en op deze wijze
maakt Spinoza voor het geestelijk leven een wet geldig, van
gelijken aard als de bewegingswet der natuur. Maar dit is
niet de Spinoza der ethische filosofie.
Er is (dit vermeldden wij reeds) in dezen voortgang van de
objektiveerende methode, uit de natuurkennis tot de kennis
van het geestelijke leven toe, een groote winst en zoo groot
als met den term » empirische psychologie" wordt aangegeven -- waarbij wij met »empirische psychologie" niet slechts
het eerste hoofddeel dezer wetenschap bedoelen, bestaande
in analyse uit de komplexe verschijnselen van het geestelijk
leven, en groepeering of klassifikatie der enkelvoudige faktoren ; maar ook dat tweede hoofddeel dat het hoofddoel is
der onderzoekingen : de induktieve opsporing van kauzale
psychische wetten, zoowel voor de voortdurend zich herhalende
gebeurtenissen van het zieleleven als voor zijn groei in het
algemeen ; nl. de beschrijving van het zieleleven als stelsel
van processen.
Maar deze winst is winst alleenlijk voor dengeen die erkent
met deze methode de ziel te willen kennen voorzoover zij aldus
kenbaar is. Zoo men deze methode onbegrensd acht en meent
het geheel des geestes op deze wijze te moeten ontdekken
komt de objektiveerende zienswijs te staan op verachtering van
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geestelijk inzicht, dat is op dwaasheid. En nu is het juist
een kenmerk der objektiveerende zienswijs, die tegengesteld
is aan de subjektiveerende en daarin zich als naturalisme
vertoont, dat zij geen andere werkelijkheid des geestes erkent
dan voorzoover kenbaar met háre methode. In de objektiveerende lijn voortgaande, de kritiek op eigen zienswijs
nalatende, erkent zij de objektiveerende kennis als absoluut,
en lost zoodoende de oneindigheid in het eindige, de innerlijkheid in het uiterlijke, het innerlijke wezen van het subjekt
in de uiterlijke verrichtingen van het objekt op. Waar het
eigen karakter van het subjekt, dat is des geestes, om den
wille van de objektiveerende methode wordt ontkend, daar
is het vijandig standpunt verkregen, waartegenover de subjektiveerende zienswijze der idealistische of ethische filosofie
het eigen wezen des geestes heeft te handhaven.
De regelmatige of wetmatige opvolging der eindige verschijnselen is niet een toevallig een-na-den-ander, maar is een
samenschakeling van oorzaak en gevolg en wordt als zoodanig herkend in de herhaling derzelfde opvolgingen ; en deze
algemeene samenschakelingen is het wat de objektieve wetenschap beoogt te kennen, i) en waarin nu ook de objektiveerende zienswijs het wezen des geestes gelegen acht. Derhalve, om onze karakteristiek tot een juiste formule samen
te dringen : de objektiveerende zienswijs is die zienswijs, welke
met de oorzakelijke samenschakeling van psychische gebeurtenissen het àl van het geestelijk leven genoemd acht. Hoezeer ook het terrein der ziel nog in duister liggen mag, zij
ontleent hieraan geen reden om een transcendentente werkelijkheid des geestes aan te nemen, dat is : een zoodanige die
principieel buiten het verband dier samenschakelingen van
oorzaken en gevolgen zou bestaan.
Deze ontkenning volgt als ingesloten noodzaak uit haar
manier van doen om eerst de objektieve wereld te begrijpen

i) Niet de verschijnselen zelf, want met de eenvoudige opnoeming dezer is
geen wetenschap voldaan ; noch ook een x dat in hooger vlak dan de verschijnselen ligt; dus hun empirisch verband heeft zij als hoogste werkelijkheid.
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en daarna het menschelijk leven als deel daarvan, en aldus
het wezen des levens te beschouwen uit de verte, als met
een teleskoop van uit een onbewoonden wereldbol. Van het
objektief opgevatte geheel maakt zij den mensch tot onderdeel en produkt en acht voor het deel de wet te gelden,
die voor het geheel is ontdekt 't geen juist ware indien
deze wet het geheel in zijn geheel betrof en niet ten halve;
en indien bij de objektiviteit de subjektiviteit in aanmerking
genomen ware ; maar het bezien der beide zijden is de manier
van de wereldleer niet.
In de filosofie van Spencer is deze gedachte der objektiveerende zienswijs met een omvattenden voorraad van kennis,
maar evenzoo met de onmisbare woord-misleidingen en
goochelkunst i) tot uiterste konsekwenties uitééngezet ; en
het begrip van het leven, volgens deze zienswijs, is door
hem afdoend en duidelijk maar tevens in al zijn onomwonden
armoede aldus bepaald (men bedenke dat niet een deel maar
alles van het leven er bij begrepen is :) »verschikking van
inwendige toestanden naar uitwendige."
Het uitwendige, dat is de waarneembare toedracht der
verschijnselen, maatstaf voor het innerlijke des levens ; het
oorzakelijk verloop van den tijd, als hooger waarheid geprezen dan het Eeuwige Zelf: zoo is de uitkomst dezer zienswijs,
waarvan de volkomene grondslag is bevat in Spinoza's stelling:
ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum.
III.
En nu komt de subjektiveerende zienswijs tegen deze objektiveerende hare bezwaren van verscheiden aard aandragen : en
deze zijn vooreerst logisch-kritisch en ten tweede zijn zij op
grond van eigen ethische bewustheid. Al aanstonds blijkt
de objektiveerende zienswijs niet bestand tegen een onderzoek naar de kenniswaarde onzer begrippen en denkbeelden.

i) cf. Bewustwording van het Innerlijk Wezen," Tweeha. Tijdschr1 ft Juli '95.
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Immers zij is niet berekend op de tegenwerping dat de begrippen van »geheel" »wereld-toedracht" »heelal" »oorzaak"
door het subjekt zelf zijn verwekt, en dat alzoo de objektieve
buiten den geest bestaande of als zoodanig gedachte wereld
eer een voortbrengsel van den geest (het subjekt) is dan
deze een voortbrengsel van de objektieve wereld. En dat deze
tegenwerping niet maar een gedachte-spel is, doch een ernstige overweging verdient, kan zelfs geen naturalist meer
loochenen. Sinds de leer der sensualisten haar kracht verloor,
welke leer de ziel als een wit blad papier voorstelde en
waarop door ervaring van de buitenwereld onze begrippen
en denkbeelden ingegrift waren, zoodat deze niet anders zijn
dan een afdruksel van dingen, die werkelijk bestaan buiten
den geest, en bestaan zóóals ze afgedrukt zijn sinds deze
leer haar kracht verloor is ook de mogelijkheid eener twijfelboze en objektiveerende wereldleer voorbij. Het is een uitgemaakte zaak dat de menschelijke ziel niet een ledig is, dat
op onverklaarbare wijze den afdruk van daarbuiten zijnde
dingen ontvangt ; maar de ziel heeft een eigen leven en
aanleg en in aanraking met eene wereld buiten haar (de
objektieve wereld of de objektiviteit) verwerkt zij indrukken
(niet afdrukken), van die buitenwereld komende, tot hare
voorstellingen, begrippen en denkbeelden ; en omdat in deze
een eigen aanleg des geestes is bevat en een à priorische,
dat is aan alle ervaring voorafgaande, eigengesteldheid, onafhankelijk van de objektieve wereld, is verwerkelijkt : daarom
is er gansch geene waarschijnlijkheid, dat de objektieve wereld,
het wereld-geheel, de materieele werkelijkheid, de kausale
wereldtoedracht of hoe zal men dat buiten het gebied
van den geest en der geestelijke dingen zelf gelegen objektieve
aanduiden bestaat gelijk het door onzen geest voorgesteld
en gedacht wordt. Maar dit is wel zeker, dat van uit den
subjektieven i) geest de objektieve wereld ingekleed wordt
i) Men hoede zich bij dit woord subjektief te denken aan individueele eigenaardigheid als waarin de eene mensch van den ander is onderscheiden (gelijk men
spreekt van iemands subjektieve meening tegenover de meening van anderen)
bedoeld is subjektief als geest-zijnde tegenover de objektieve wereld buiten den geest.

434

DE SUBJEKTIVEERENDE EN DE

met het kleed van voorstelling, denkbeeld en begrip, en dat
dit kleed een weefsel is als het net van den spin, van binnen
uit en dat daardoor meer de wever en zijne kunst gekend
wordt dan die objektiviteit buiten den geest, die in den grond
der zaak onkenbaar is, en waarvan op logische wijze slechts
bewezen kan worden dat zij bestaat.
Alzoo komt een logische prioriteit toe aan het subjekt voor
het objekt ; aan den geest voor de buiten-geestelijke wereld;
en al mogen wij ook erkennen, dat in zichzelf gelijk zij onkenbaar is, deze objektieve wereld niet van den geest en
zijne gedachten afhangt, toch moeten wij ook erkennen, dat
allerminst een omgekeerde verhouding, als hing de geest in
zijn wezen van die objektieve wereld af, vast te stellen valt.
Maar zeker is van den aard des geestes afhankelijk de beschouwing welke wij hebben vn de wereld buiten den geest.
En de naturalistische wereldbeschouwing, gelijk wij haar beschreven, en die het geestelijk leven tot afhankelijk onderdeel maakt van de objektieve natuurtoedracht, is dus evenzeer
van den geest afhankelijk. En zoo verkrijgen wij het wonderlijk resultaat, dat de geest afhankelijk zou zijn van een
buitengeestelijke wereld, die afhangt van den geest. Zoodanige leer is onhoudbaar ; maar met de objektiveerende
zienswijs ontkomt men haar niet. Slechts de subjektiveerende
heeft hier het recht voor zich, welke leert : i ° . dat geen wereldkennis mogelijk is dan door het transparant van den geest
zelf gezien, 20. dat de geest in zijn eigenlijk wezen niet anders
gekend kan worden dan hierin, dat de mensch zich bewust
wordt van zichzelf. En deze bewustwording heeft een middelijken weg, nl. door middel van eene geobjektiveerde kennis
der zielsverrichtingen, waarbij die gekend worden op de wijze
van de wereldkennis ; maar zij heeft een onmiddellijk einde,
waarbij de mensch, wetend den subjektieven grond der geobj ektiveerde kennis, zich onmiddellijk bewust wordt van de
geestelijke levenswaarden en van de innerlijke eenheid dezer.
Maar behalve dit algemeen bezwaar tegen de objektiveerende zienswijs, op de algemeenste beginselen der kennistheorie gegrond ; is er ook nog een meer bizonder bezwaar,
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ontleend aan een kritiek van het oorzaakbegrip. Want dit
begrip, een eigenaardig verband leggend tusschen verschijnselen of toestanden, dat is tusschen eindige empirische grootheden, impliceert de erkenning van eene werkelijkheid, die
niet van waarneembare natuur is, maar van boven zinnelijken of
transcendenten aard : een werkelijkheid, die aan onze induktieve,
uit waarneming opklimmende kennis uitteraard te boven gaat.
Het is niet noodig reeds elders i) uiteengezette overwegingen
hier in het breede te herhalen ; maar het bewijs voor deze
bewering komt kortelijk hierop neer : het begrip van oorzakelijk verband is allerminst een enkelvoudige geestelijke grootheid ; al mogen wij met de aanwending ervan ook nog zoo
vertrouwd zijn, het is toch van samengesteld karakter en
ontleedbaar in enkelvoudige faktoren ; en daarmede is ook
naspeurbaar het genetisch ontwikkelingsproces waardoor dit
hoofdbegrip moet zijn voorbereid alvorens het in den geest
kwam te ontstaan. In dit ontwikkelings-proces nu is de
groote invloed geoefend door eene andere logische hoofdkategorie, de kategorie der substantie, volgens welke het
denken over een gegeven grootheid geleid wordt in eene
onderscheiding van de substantie (het grondzakelijke) en de
akcidenties (het bijkomstige, nl. de toestanden van het grondzakelijke). Bij voortgezet denken, worden al meer alle benaambare en ervaarbare en kenbare toestanden van een bepaalde
zaak beschouwd als niet het wezen der zaak zelve te zijn,
maar eigenschappen, waarachter het wezen verborgen is.
Maar daar het begrip der akcidenties alleen bestaat in gelijktijdig en blijvend verband met het begrip der substantie, kan
men niet de kenbare toestanden of akcidenties als bestaande
aannemen, zonder ook de onkenbare substantie als bestaande
aan te nemen, al is met de erkenning van substantie als bestaande nog niets anders gezegd dan dat er een onkenbare
werkelijkheid bestaat. Maar nu is het oorzaakbegrip tot stand
i) Zie over het oorzaakbegrip als impliceerend dit bovenzinnelijke mijn geschrift
»de psychische af komst van het oorzaakbegrip", Amsterdam '95, bl. 49 vvg., en
strijdbaar beraad over het oorzaakbegrip'', T weemaande%ksch T dschi-ifl Januari
1896.
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gekomen in den geest als een begrip van verband tusschen
de akcidenties of toestanden ; doch deze kunnen van de substantie niet af; het oorzaakbegrip aan te nemen, sluit dus in:
de erkenning van het bestaan der substantie i ), of der onkenbare transcendente werkelijkheid.
En dit te weten is nu wel belangrijk voor een kritiek van
het naturalisme. Want wij zagen het ronddraaien om zijn
ééne spil: de erkenning van oorzakelijk verband als universeel
geldig, en wij zien vaak de naturalisten aan het werk, oorzaken
opsporende en wetten van oorzakelijk verband uit de verschijnselen-wereld distilleerende zonder dat ze van dezen
bovenzinnelijker achtergrond van hun steundenkbeeld en hoofdgedachte notie hebben, als onwetende Trojanen, het groote
paard inhalend, waarin zich de vijand verschuilt.
Zoo is bewezen dat er een andere werkelijkheid is dan die,
welke in oorzakelijke schakelingen kan uitgedrukt worden;
en in de blijde erkenning dezer vaste waarheid stelt de subjektiveerende zienswijs zich tegen de objektiveerende op.
En deze waarheid, hoezeer ook geldig voor de kennis der
objektieve wereld 2) is nu allermeest van waarde voor de
kennis van den geest : de geestelijke verschijnselen in hun
oorzakelijken samenhang bevatten het wezen des geestes niet.
Dit is niet in die oppervlakte gelegen, maar vertoeft in de
diepten. Het bestaan van iets anders dan de verschijnselen
is evenzeer logische zekerheid als het bestaan van de verschijnselen zekerheid is, en het is niet slechts een moreele,
maar evenzeer een logische fout, wanneer men aan geen
andere geestelijke werkelijkheid gelooft dan aan de empirisch
kenbare, of wanneer men die ervaarbare werkelijkheid zekerder
acht dan de onervaarbare. Zoo gewis als achter de zintuigelijk waarneembare wereld het Transscendente, de bovenzinnelijke Achtergrond, het Atman der Indische wijsheid staat,
zoo en nog gewisser staat achter de wereld der geestelijke
i) Met )substantie" bedoel ik niet een metafysischen »drager" eener bepaalde
groep van akcidenties; geed konkreet Ding an sich.
2) Verg. ,de Bewustwording van het Innerlijk wezen" Tweem. Tijdschr.
Juli '95.
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verschijnselen het Innerlijke Wezen. En de naturalistische
methode om het alles bevat te achten in de uitwendige oorzakelijke reeksen wordt zinledigst in de behandeling der geestelijke wetenschappen,. alwaar deze diepe achtergrond niet
slechts als een gevolg van logische konkluzie wordt erkend,
maar tegelijk wordt ervaren intuïtief in de eigen bewustheid.
En dit is nu de onvergelijkelijke eigenaardigheid van de kennis
des geestes dat de mensch eene onmiddellijke of intuïtieve
bewustheid heeft van het Innerlijk Wezen, dat even gewis als
de geestelijke verschijnselen bestaat. En om deze eigen aard
is het onmogelijk de kennis van den geest af te leiden uit
de kennis van de wereld ; en vereischt dus het geestelijke
leven een eigen kenwijze. Het zou niet anders kunnen, want
het feit der geestelijkheid, dat is : der bewustheid, is in zichzelf uniek en is niet uit eenige analogie verklaarbaar.
Tegenover het naturalisme of de objektiveerende zienswijs,
die van de toedracht der objektieve wereld uitgaand het wezen
des geestes wil bepalen en bij welke de geestesleer dus een
onderdeel is van de wereldbeschouwing tegenover dien
staat de subjektiveerende zienswijs derhalve als zelfkennis of
levensleer i) ; en houdt de geestelijke waarde vol als geboren
uit de eigen sfeer des geestes, terwijl de wereldleer ze door
langzame verschuivingen uit het waardelooze acht voortgekomen. Daar is schoonheid en er is goedheid ; maar de wereldleer acht deze waarden produkt van ingewikkelde kauzale toedrachten in de geschiedenis van het menschelijk geslacht, en
tracht ze te verklaren als geëvolutioneerd uit de oorspronkelijke aandoeningen van lust en onlust. Daargelaten dat ook
tegenstelling van aandoeningen als met lust en onlust bedoeld
is, een waarde of gevoelskwaliteit bevat, welke zelve reeds
-

i) Het geschilpunt tusschen wereld- of levens-leer is op andere wijze dan door
ons bedoeld ook in den boezem der positivistische school zelf voorgekomen,
tusschen J. S. Mill aan de ééne en Comte-Littré aan de andere zijde. Volgens
den eersten is de filozofie de wetenschappelijke kennis van den mensch als intellektueel, moreel en sociaal wezen, d. i. den mensch in de psychologische en
logische voorwaarden van zijn leven; volgens Littré daarentegen : la philosophie
positive est la conception du monde par coordination des faits généraux. cf. Littré
Auguste Comte et Stuart Mill '67 p. 8, 9.
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uit neutrale, objektieve toedracht der bewustelooze dingen
onverklaarbaar is, acht de levensleer zulke streving naar veralgemeende toepassing van het oorzaakbegrip ongeoorloofd,
en weet dat de waarden openbaringen zijn van het Innerlijke
Wezen in de ervaarbare levenssfeer. Schoonheid en goedheid,
om deze twee te noemen, moge verschonen op het weefsel
der kauzale toedracht van gedachte- en gevoelsassociatiën,
zij zijn niet deze associatiën zelve. De kauzale reeks is formeel,
kwantitatief; zij is de beschouwingswijs der verschijnselen naar
hun uiterlijk feitelijke opvolging en samenhang ; zij is een
speciaal opzicht der zielestaten, namelijk derzelver funktioneerende manier van zijn ; maar daarin wordt nimmer het
schoone en het goede geschapen. Het kwalitatieve ontstaat
niet uit de kwantiteit, evenmin als het oneindige uit de eindeloosheid ; er is geen getal dat de verhouding van de schoonheid tot het neutrale, waardelooze uitdrukt ; uit geen enkelen
samenloop van omstandigheden ontstaat de deugd ; maar
deugd en schoonheid ontstaan uit het Innerlijke Wezen des
Geestes, waar dit zich in de omstandigheden der verschijningswereld openbaart. Al haalt men de geheele wereld-toedracht
der onmetelijke ruimten erbij en neemt de banen der hemelbollen in aanmerking, dan is uit de volledigste kennis van
het weefsel der gebeurtenissen toch niet het elementaire feit
der schoonheid te konstrueeren ; want dit is een feit van
onmiddellijke bewustheid, en de schoonheid valt niet ergens
voor daar zij in 't geheel geen objektieve gebeurtenis is ; maar
zij is een door het subjekt in zichzelf te ondervindene waarde.
De Wereldleer moet wezen neutraal om de eerlijkheid harer
objektieve methode en de mensch, die de schoonheid kent als
geput uit het innerlijke, weet ook dat de uitwendige toedracht
der wereld onafhankelijk moet begrepen worden als formeel
stelsel van bewegingen ; maar gaat men met de objektiveerende zienswijs de wereldstudie tot aanvangsplan der gedachte
maken dan is door geene deduktien de geestelijke waarde in
het systeem toelaatbaar, welke slechts begrepen kan worden
indien men met de subjektiveerende zienswijs het wezen des
geestes zelf tot aanvangspunt der beschouwing neemt.
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Dat deze subjektiveerende zienswijs noch openlijk noch
heimelijk een herhaling is van het anthropocentrisme eener
oude dogmatiek, zal voor een eerlijk verstaander vanzelf
sprekend zijn. Dit gewraakte en zeer te wraken standpunt,
zoo lang reeds onder stof en aarde begraven, weer op te
werken zou een arbeid zijn tot niemands nut. Dat anthropocentrisme achtte de menschelijke belangen als 't onmiddellijke
doel der wereldinrichting en leerde (in zijn befaamdst voorbeeld) dat de rotsen waren gemaakt door den Schepper om
den vermoeiden wandelaars onder de menschen schaduw te
geven. En wanneer menig (gewaand) vrijdenker zich hooghartig uitlaat over eenige godsdienstleer is het meestentijds
om zijn bevooroordeelde meening dat zoodanig anthropocentrisme aan de godsdienstige beschouwingen uitteraard aanhankelijk is. Maar de subjektiveerende zienswijs kent niet de
menschelijke belangen als onmiddellijk noch als verwijderde
doeleinden der wereldinrichting omdat zij niet erkent den
zelfzuchtigen mensch als spil der wereld ; maar zij erkent de
menschelijke bewustheid als transparant waardoorheen de
mensch de wereld ziet ; en zij erkent dat voor den mensch
geen andere zienswijs mogelijk is dan door dit transparant,
en dat het derhalve onwaarheid is zoo men meent van uit
de wereldleer tot de kennis van het subjekt te besluiten, daar
de toedracht psychologisch andersom is. De subjektiveerende
zienswijs is vrij van alle baatzuchtigheid, maar zij is vooral
ook vrij van die zekere geringschatting met welke de objektiveerende naturalist spreekt over den mensch als voortbrengsel;
en zij verbaast zich dat de mensch, zijne wereldleer voortbrengend, aldus zichzelf als voortbrengsel in zijn eigen leer
kan gering achten.
Ook de subjektivist of ethische wijsgeer is geneigd zijne
individualiteit aan te merken als staande in een omvangrijk
en oneindig verband met eene wereld om hen heen, die niet
is voor hem, maar voor welke hij is, doch bij de konstruktie
van zoodanig begrip des geheels waarin hij deel is, laat hij
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niet na de zelf bewustheid als uitgangspunt der gedachten te
erkennen.
Wanneer dan de tegenstelling tusschen beide zienswijzen
duidelijk is, zal het geen moeite geven in te zien hoe groote
beteekenis een zuiver begrip van het eigen wezen des geestes
heeft voor de geestelijke kennis : moraal, aesthetica, godsdienstleer. Het begrip des geestes is de idee uit onzen eigen
geest in zijne zelfbewustheid voortgebracht, de idee uit welke
wij de geestelijke verschijnselen verstaan. De ethische filozofie
behoort van zoodanig begrip uit te gaan. Spinoza heeft in
dezen een grondleggend werk verricht. Welke diepte en rijkdom van gedachte al te putten is uit de ethische filosofie
zijner Ethica hoop ik over niet te langen tijd breed-uit voor
belangstellenden uitéén te zetten.

EEN BIJDRAGE OVER REMBRANDT.
Lezing op 15 Maart 1899 gehouden voor de leden van
Arti et Amicitiae, te Amsterdam
DOOR

JAN VETH.

Geachte Toehoorders!
Indien ik het gewaagd heb, heden avond uwe aandacht te
vragen, zoo is dat niet met het streelende besef U wellicht
een weinig te mogen boeien, laat staan U mee te kunnen
slepen. Wat ik U voor zal lezen is zelfs verre van wat men
een rede pleegt te noemen. Het is een grootendeels dor
betoog, dat voor een ander publiek zeer zeker niet geschikt zou
zijn, doch dat mij evenwel niet al te onpassend voorkwam om
aan de overweging van een gezelschap als dit, waar kunstenaars
en kunstminnaars immers in samen komen, te onderwerpen.
De eenige eenvoudige voorwaarde, die ik in mijn optreden
stellig vervuld weet is deze : dat de kwestie welke ik U zal
voordragen .... mijzelven belang inboezemt. Alleen omdat
zij dat doet zou ik er ook gaarne eenige belangstelling bij
anderen voor mogen wekken. En al ben ik er mij nu van
bewust zelfs de simpelste middelen te missen, welke een
redenaar ten dienste behooren te staan, zoo heb ik toch gemeend in deze aangelegenheid aan het gesproken woord de
voorkeur boven het geschrevene te moeten geven, omdat
niets een kritiesch betoog aangaande schilderkunst beter
vermag toe te lichten, dan de begeleidende beelden van een
tooverlantaarn i). Zonder den steun daarvan had ik niet voor U
i) Slechts de ter zake onmisbaarste van de teekeningen etsen en schilderijen
die als tooverlantarenplaten vertoond werden zijn hier ter illustratie van het
betoog afgebeeld.
29
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durven verschijnen, maar met deze zal mijne zaak toch licht
nog duidelijker tot U komen, dan door de beste en uitvoerigste omschrijvingen op papier.
Het onderwerp waarover ik U te spreken heb, betreft
Rembrandt. Dit stoot U niet af. Zijn naam is gevierder dan
ooit. Zijn werken stonden ons nimmer zoo frisch voor den
geest. Nooit waren pogingen om hem beter te verstaan welkomer dan thans. Doch dit is het juist wat mij dubbel
huiverig maakt. Want ik heb U weinig te zeggen dat U nader
tot hem zal voeren, niets over hem dat ons warm zal maken.
Niet voor zijne figuur in het groot genomen is het dan ook
dat ik uwe aandacht verzoek. Slechts over één van des
meesters werken wilde ik U eigenlijk spreken, en dat
ééne werk nog wensch ik met U slechts eenzijdig te beschouwen. Het geneert mij wel een weinig er mee voor den
dag te komen, want het heeft er iets van of ik voor uwe
oogen een stokpaardje ging berijden, wanneer ik beken U
te willen onderhouden over de » Nachtwacht".
Doch stelt U gerust. Niet de kwestie der plaatsing of van
de verlichting zal door mij thans te berde worden gebracht.
Geenszins omdat er al genoeg woorden over vuil gemaakt
zijn ; het schijnt veeleer mogelijk dat een nieuwe campagne
eerlang niet uit zal kunnen blijven. Doch het ware voor het
oogenblik nog voorbarig den strijd weder aan te binden. De
Rijksregeering is voor de alom gerezen klachten niet geheel doof
gebleven ; men staat bereid proeven tot verbetering te nemen.
Het past ons thans, ook al schijnt er weder met den officiëel
bekwamen spoed getalmd te worden, de uitkomst af te wachten.
Niet dat wij er daarom toe zullen komen, gelijk die zich
moed insprekende kleine bloodaard bij van Alphen dat in
een andere soort van »Nachtwacht"-aangelegenheid deed, den
wakers over het schilderij een
Lieve klepper, houd de wacht,
Ik ga slapen, goeden nacht ...
toe te roepen.
Neen t Wij willen geduldig zijn, maar toch liever wakende
blijven ... en intusschen het beeld van het wondere schilderij,
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zooals wij het dezen zomer weder levend en feestend mochten
aanschouwen, in onzen geest niet laten verflauwen.
Het is dus niet voor den strijd over de plaatsing van de
»Nachtwacht " dat ik heden avond uwe opmerkzaamheid inroep.
Maar er bestaat nog een andere kwestie waartoe dit raadsel.
achtige schilderij aanleiding heeft gegeven. Men heeft zich
namelijk afgevraagd, of het niet in jammerlijk geschonden
toestand tot ons kwam, en men mag wel zeggen, dat de
kunsthistorische wetenschap die vraag volmondig toestemmend
beantwoord heeft. Het geldt voor uitgemaakt dat het schilderij
aan alle kanten, maar vooral aan zijn rechterzijde, belangrijk
werd besnoeid. Het zal evenwel niemand ongeoorloofd schijnen,
eens nader te bezien, hoe men tot die meening gekomen is.
(Ik zal rechter- en linkerzijde van het schilderij noemen, wat
het schilderij rechts en links zou noemen wanneer het zelf
een persoon was. In deze aangelegenheden doet men dat
gewoonlijk zoo).
-

Jammer blijft het dat de nauwgezette Adriaan de Vries,
het resultaat der door hem ingestelde onderzoekingen naar
het al of niet verminkt zijn van de » Nachtwacht", niet op papier
gebracht had, vóór de dood, nu vijftien jaar geleden, zijn
vurigen ijver kwam verrassen. De Heer D. C. Meijer Jr, die
de nagelaten aanteekeningen van zijn vriend over Amsterdamsche schutterstukken voor den druk bewerkte, vond, terwijl
hem bekend was dat de overledene aan de zaak een bizondere
aandacht had gewijd, in de hem toevertrouwde papieren
toch te weinig afdoends dienaangaande. En zoo gaf Meijer
in zijn bijdrage over de »Nachtwacht" i), meer door hem getrokken conclusies, dan wel de meening van de Vries zelve.
Intusschen verdient het opmerking dat, terwijl de heer
Meijer herhaaldelijk van den twijfel gewaagt, waaraan bij de
Vries de kwestie onderhevig bleef, de eerste, zonder nieuwe
bewijsgronden bij te kunnen brengen, of op de bekende getuigenissen welke aan de Vries geen stelligheid verschaften
i) Oud-Holland i886 bl. 198 e. v.
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een nieuw licht te laten vallen, op eens de afsnijding toch
als voldoende bewezen liet gelden.
Was dit misschien omdat middelerwijl ook een autoriteit
als de heer Bredius, in zijn Amsterdamschen catalogus, met
een paar woorden van de besnoeiing gewag gemaakt had,
en juist eenige maanden voor de heer Meijer aan het schrijven ging, de heer Durand Gréville de verminking, na ze
reeds twee jaar vroeger terloops als feit vermeld te hebben,
nog eens met grooter zekerheid besproken had ; waarbij dan
nog kwam dat men bij Emile Michel, in zijn toen pas verschenen
kleinen Rembrandt, de zaak als vaststaand vermeld vond?
Tusschen twee haakjes gezegd : wat dezen heer DurandGréville aangaat zonder hem nu bepaald als een opzettelijken falsaris in dit geding te willen brandmerken, dient
toch opgemerkt, dat hij door zijn lichtvaardigheid van gevolgtrekkingen maken in deze veel verwarring heeft gesticht.
Alleen op het feit dat de heer Bredius, die, tegen zijn gewoonte, in zijn catalogus-notitie al iets meer gezegd had dan
hij verantwoorden kon, (want hij had buiten de olieverfcopie
van contemporaine teekeningen gesproken, waar toch alleen
de schets in het familiealbum bestaat) -- alleen op het feit
dat Bredius die te vluchtige aanteekening redigeerde, komt
Durand-Gréville den Franschen lezers met ophef verzekeren,
dat de ontdekking van, al heeft hij op het oogenblik dat hij
schreef er dan nog geen kennis van kunnen nemen ; een
nieuw document uit de archieven, de afsnijding thans onomstootelijk bewezen heeft i). Zoo komen de onverdelgbare
i) >Vous connaissez les bruits qui ont couru dans ces derniers temps au sujet
de mutilations subies autrefois par la Sortie des arquebusiers (Ronde de nuit) de
Rembrandt. Un document officiel vient confirmer ces bruits. Le catalogue des
tableaux du Musé royal d'Amsterdam, rédigé en francais et tout récemment
publié par tin érudit bien connu, M. Bredius, dit en effet, p. 45 : »Des dessins
contemporains et une copie contemporaine du peintre Gérard Lundens á la National Gallery de Londres, démontrent qu'autefrois, à gauche du spectateur, deux à
trois figures furent visibles, qu'on a enlevées probablement pour pouvoir placer
le tableau. Ce dernier a été repeint plusieurs fois et est loin dêtre intact ; cependant la Ronde de muit reste toujours — comme composition — le tableau le plus
important du Maitre, qui recut i,600 florins pour ce chef- dceuvre".
>Une telle note est très importante pour 1'histoire du tableau. Dès 1'instant
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praatjes in de wereld, en met zulk een rechtspraak kan men
onschuldigen naar de galeiën krijgen.
Doch ik wilde er op wijzen dat geen der drie schrijvers
waar Meijer zich op bazeeren kon, eenige nieuwe gegevens
had aangebracht. Bredius bleek niet veel verder op de zaak
te zijn ingegaan, althans had geen betoog geleverd, voor
het zwakke in de beschouwingen van Durand-Gréville toonde
de heer Meijer zich overigens niet geheel blind, en dat
Michel zonder nadere controle eenvoudig op gezag van Bredius
had geoordeeld, werd door den heer Meijer zelf op een
detail aangewezen,
En toch, het scheen nu wel eenmaal in de lucht te zitten
aan de afsnijding te gelooven, en vier jaar nadat de heer
Meijer zijn bijdrage in Oud-Holland gepubliceerd had, en
niemand tegen het hoofdzakelijke van diens conclusies was
opgekomen, bracht Dr. Dyserinck in den Gids 1) een uitvoerig
artikel, dat, al kwam het juist op grond van ditmaal werkelijke archiefvondsten, het betoog van den heer Meijer een
weinig door elkander gooien, de zaak nog slechts zekerder
scheen voor te stellen.
Mij nu past allerminst verbazing daarover dat, toen de
zaken eenmaal z66 stonden, de verminking van de » Nachtwacht" algemeen als een voldongen feit werd aangenomen.
Ofschoon niet altijd zoo grif geneigd tot op gezag gelooven,
heb ik in een vroegere studie, waarin juist het aannemen
van de afsnijding van den » Schuttersmaaltijd" aan kritiek werd
qu'on a trouvé dans les archives la preuve que le petit tableau de Londres fut
copié par Gerrit Lundens d'après la composition originale, il faut accepter les
mutilations postérieures comme un fait positif et désormais acquis." (Gazette des
Beaux Arts, Nov. 1885, pag. 407.)
En verder op de volgende bladzijde:
sLa preuve est faite aujourd'hui, nous pouvous le croire sans attentre la publi
cation du document qui concerne Lundens. Mais n'est il pas singulier gu'il ait fallu
la découverte d'un nouveau document d'archives pour arriver à prouver la mutilation d'un tableau si connu ?"
Er is echter nooit van eenig nieuw-gevonden archief-document in deze anders
sprake geweest dan in de verbeelding van Durand-Gréville. Maar deze heeft zijn
dwaze verzekering later niet herroepen 1
i) De Gids Nov. i890 bl. 235 e. v.
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onderworpen, zelve in het voorbijgaan de besnoeiing van de
» Nachtwacht" vermeld en de bewijzen daarvoor afdoende genoemd i). Ik kan mij dus proefondervindelijk begrijpen hoe men
tot het aanvaarden van zulke uitspraken geraakt. Het gaat nu
eenmaal zoo : Men beschikt niet altoos over de noodige frischheid
om uitvoerige besprekingen nauwgezet te toetsen, heeft somtijds de bewijsstukken ook niet ter controle bij de hand, of
interesseert zich op het oogenblik zoo warm niet voor de
betrokken kwestie om er zich een eigen meening over te
vormen. Het gelooven omdat anderen iets geloofd hebben,
schijnt den mensch overigens wel ingeboren.
Maar op eenmaal kan het ons dan gebeuren dat zulk een
kwestie een levend ding voor ons wordt. Wij hebben iets
gezien of gehoord, wij hebben een indruk gekregen, en onze
aandacht is gespitst, ons oordeel wakker geworden. Nu zien
wij de gegevens, waar wij vroeger toch kennis van hadden
genomen, plotseling onder een ander licht, wij komen er toe
ze opnieuw te groepeeren, hun waarde scherper te toetsen,
de getrokken conclusies te herzien, en wij kunnen het inzicht
niet meer van ons afzetten, dat een vergissing ons en anderen
tot dupe heeft gemaakt.
Zoo is het mij dan onlangs gegaan, toen ik in de vele
beschouwingen waarvoor de » Nachtwacht" tijdens hare plaatsing
op de Rembrandttentoonstelling stof leverde, de klacht over
de wreede verminking van het schilderij eenige malen met
bizonderen klem zag aangevoerd, Dat verwonderde mij. Bij
wezenlijk genieten van het schilderij, nog aan de afsnijdingskwestie te denken, was mij nog nooit overkomen. Hoe kwam
dat? Lag de schuld daarvan aan mij ? Behoorde dan werkelijk
een onder den ban van het magische werk komen, vanzelf en
tegelijkertijd het onvolledige van het effekt te doen gevoelen?
Dan haperde er in elk geval iets aan mijn richtige bevatting van
het schilderij, en hiervan moest ik mij nader rekenschap geven.
Dit gaf aanleiding om de compositie met die der afwijkende

1)

De Gids Juni i8 bl. 468.
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copieën nauwkeurig te vergelijken, en de aan de zaak gewijde beschouwingen van Durand-Greville, Meijer en Dyserinck
in haar geheel grondiger te onderzoeken. Het resultaat mijner
nasporingen was al spoedig, dat mij een ernstige revisie van
het gewezen vonnis noodig scheen. De aangevoerde bewijsgronden voor de afsnijding kwamen mij voor niet kritiesch
getoetst te zijn, terwijl ook de compositie van het schilderij,
zooals wij het kennen, beter gewogen verdiende te worden.
Het zij mij nu vergund mijn zakelijk uitgewerkt onderzoek
in deze, ordelijk aan u voor te dragen, en het daartoe in
twee deelen te scheiden. De argumenten die men meent dat
afdoende voor de afsnijding spreken, vragen het onmiddellijkst
onze opmerkzaamheid. De waarde van eiken getuige op
zichzelf en van het gezamenlijke bewijsmateriaal, zal dus eerst
door mij onderzocht worden. Wanneer dat gedaan is, zijn wij
weder wat nader tot de »Nachtwacht" zelve gekomen, en ik
stel mij voor dan in het tweede gedeelte van mijn betoog
na te gaan, in hoeverre de tegenwoordige compositie, in zich
zelve, al of niet kenteekenen van besnoeiing mocht dragen.
Van de drie bewijsstukken die voor de afsnijding moeten
pleiten, is aan een vorige-eeuwsch getuigenis het vroegst de
aandacht geschonken. Reeds in de Beschrijving der schilderij en van het Trippenhuis van r 858 wordt er gewag van gemaakt, en ook door Vosmaer is bedoelde uitspraak in zijn
bekend werk over Rembrandt geciteerd. Noch door den
opsteller van den Trippenhuis-catalogus evenwel, noch door
Vosmaer, werd aan dat gerucht toen nog waarde toegekend.
Het gold wat de schilderijhersteller Jan van Dijk, die de
» Nachtwacht" zelf had schoongemaakt, er in i 7 5 8 over schreef
in de volgende bewoordingen.
»'t Is te beklagen dat dit stuk zooveel is afgenomen om
tusschen de twee deuren te kunnen plaatzen, want op de
rechterhand hebben nog twee Beelden, en op de linker heeft
den Tamboer geheel gestaan ; twelk te zien is aan het egte
Model, thans in handen van den Heer Boendermaker."
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Ook Adriaan de Vries dorst naar het schijnt aan deze
verzekering op zich zelf geen waarde van bewijs hechten.
Toch schreef zijn vriend Meijer dat men al een zéér wantrouwend criticus moet wezen, om aan de waarheid van die
mededeeling te twijfelen. Toen van Dijk • deze neerschreef
toch, was het naar de Heer Meijer meende, nog geen tien
jaar geleden, dat hij en elk zijner toenmalige lezers, de schilderij zelf op den Doelen, dus in elk geval voor de afsnijding,
had kunnen zien. Maar aannemende dat de afsnijding zonder
twijfel geschied was, wilde een verder navorscher, de Heer
Dyserinck, toch vast en stellig weten, wanneer de schanddaad
dan bedreven was, en daarheen richtte hij zijne archiefnasporingen met dit gevolg, dat hij als tijdstip der overbrenging
van den Doelen naar het Stadhuis het jaar i 7 1 5 kon vaststellen. Hiermee verviel echter vrijwel de mogelijkheid dat
Van Dijk het schilderij zelf nog onafgesneden gekend had,
zoodat het inderdaad, gelijk de Vries meende, zeer waarschijnlijk werd dat van Dijk zijn mededeeling alleen op de
schets bij Boendermaker bazeerde. Trouwens waarom in zijn
notitie slechts die schets genoemd, indien zijn kennis van het
geval niet op dat document berustte ? Had hij andere gronden,
dan zou hij die wel aangegeven hebben, maar het eerlijk verwijzen naar het bewuste schilderstuk, geeft ons het recht Van Dijk
als onafhankelijk getuige te wraken. Met die schets zelve hebben
wij te doen en hare waarde houden wij dus te onderzoeken,
Dat Van Dijk het kleine schilderij bij Boendermaker het
echte model noemde, was zoo goed als zeker een vergissing,
Het is met tamelijke stelligheid te zeggen, dat het schilderij wat
hem uit genoemde Amsterdamsche verzameliug bekend werd,
hetzelfde is wat thans in de National Gallery te London berust,
en wat allerminst door Rembrandt voor, doch door zekeren
Gerard Lundens naar de » Nachtwacht" geschilderd werd (Plaat 2).
Men weet vrij nauwkeurig de herkomst van het Londensche
schilderij, en het scheelt heel weinig of men kan volledig.
aanwijzen door welke handen gaand, het in verloop van tijd,
uit het bezit van Boendermaker in de National Gallery
belandde, Wij zullen de details dienaangaande niet ophalen,

PL. 1. DE NACHTWACHT VAN REMBRANDT.

PL. 2. COPIE VAN LUNDENS NAAR DE NACHTWACHT. ( GENOMEN NAAR DE AUTOTYPIE IN
MICHELS BOEK. FEITELIJK VERTOOND HET SCHILDERIJ ZELF AAN ALLE KANTEN, MAAR
VOORAL RECHTS BIJ DE BRUGPARTIJ, NOG IETS MEER DAN DIT CLICHÉ DOET ZIEN.

PL.

PL.

4.

3.

BCRETS NAAR DE NACRTWACRT, UIT RET FAMILIEALBUM.

BCHETSTEEKENING VAN DURAND

GREVILLE, AANDUIDENDE HOE DE NACHTWACHT

IS, EN HOE ZIJ VOLGENS HEM GEWEEST ZOU .'laJN.
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maar vermelden bloot als eenstemmig voor vast aangenomen,
dat de schets bij Boendermaker en het stukje in Londen, een
en dezelfde copie van Lundens naar de »Nachtwacht" is.
Echter, ook al is de ons bekende verkleining dan zeer
bepaald niet als een ontwerp van Rembrandts hand te beschouwen, zoo blijft toch het feit onaangetast, dat op een
copie door een tijdgenoot nog bij Rembrandts leven van de
»Nachtwacht" gemaakt, gedeelten voorkomen, die wij op het
groote schilderij thans niet kennen.
Voor velen nu geldt dit alleen reeds als afdoend bewijs,
dat het origineel vroeger ook die stukken er bij heeft gehad,
en dat dus het schilderij in zijn tegenwoordigen toestand
ingekort moet wezen. Wat reden toch, zoo meent men, kon
Lundens hebben gehad, om aan de compositie die hij voor
zich vond, dingen bij te fantazeeren. En omdat men daar
geen grond voor vinden kon, werd zonder veel aarzelen aangenomen, dat in de copie een authentieke afbeelding van
het origineel moest worden gezien.
Het zwakke nu van deze gevolgtrekking ligt dunkt mij in
twee kardinale punten. Ten eerste : In de gansche copie van
Lundens is een bewust pogen tot veranderen van de compositie te ontdekken. Ten tweede : voor een aldus verdraaien
van het origineel is wel degelijk reden te onderstellen.
In de Londensche copie, zeide ik, is een doorgaand pogen
tot varieeren der samenstelling aan te wijzen. Laat mij u dit
op hoofdpunten mogen doen zien.
Ten eerste is de voorlijn van de trap waar de schutters
afkomen op het oorspronkelijke schilderij geheel evenwijdig
aan den onderrand van het tafereel, terwijl op de copie die
lijn opvallend schuin is genomen. Een zóo groote afwijking
in den eenvoudigen grondslag van een compositie wordt
niet bij ongeluk begaan i), althans niet door een schilder
als Lundens, die, blijkens andere bizonderheden in zijn

i) Een copiïst die de bedoeling had zich werkelijk aan het origineel te houden,
zou blij wezen, door het allereerst overnemen van zulk een makkelijke horizontale
grondlijn, houvast te krijgen voor den verderen opbouw der lastige compositie.
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copie, zoo buitengewoon nauwgezet kan zijn. En het wekt
eenige verbazing, hoe deze fundamenteele verandering tot
nog toe onopgemerkt bleef. Iemand als Durand-Gréville, die
zoo ver ging tot in centimeters uit te rekenen hoeveel er, na
den Lundens genomen, wel van het schilderij is afgesneden,
en die in een teekening aangaf hoe de compositie volgens
hem was, en hoe zij nu is, moest om tot het in elkaar zetten
van dat schetsje (Plaat 4) te geraken, op de zonderlingste wijze
te werk gaan. Want terwijl hij het doet voorkomen alsof hij
om de omtrekschets van de tegenwoordige » Nachtwacht
heen eenvoudig randen bijteekent, en daarmee van zelf tot
de omtrekschets van den Lundens komt, heeft hij, om tot
den schijn daarvan te geraken, inderdaad bedenkelijk moeten
schipperen. Durand-Gréville neemt aan dat er van onder een
flinke reep van de » Nachtwacht" gecoupeerd is, en wanneer
men de copie van Lundens als onwraakbare getuige wil
nemen, zou de grootere afstand die de wegloopende jongen
in den hoek daar van den onderrand heeft, dat op zichzelf
inderdaad bewijzen. Daarentegen echter staat op die zelfde als
onaantastbaar authentiek aanvaarde copie van Lundens de
kapitein Banning Cocq ook nog wel een kleinigheid, maar
de gele luitenant al heelemaal niets verder meer van den
onderrand af, -- zoodat, naar de plaatsing van den luitenant,
en vooral van den hond en den tamboer genomen, er juist
volgens dienzelfden Lundens van het origineel dan weer niets
kan zijn gecoupeerd. Durand-Gréville, die artikelen lang met
groote stelligheid over de afsnijding uitwijdt, maakt van deze
tegenstrijdigheid zelfs met geen enkel woord gewag, en geeft
eenvoudig zijn op lichtvaardig schipperen gebazeerd schetsje,
als apodiktische verklaring hoe het stuk oorspronkelijk geweest
moet zijn. Mij dunkt dat elke kritische omzichigheid hier verre
te zoeken valt.
Mag ik nu echter eens aannemen dat de »Nachtwacht"
van onderen en aan haar rechterzijde niet besnoeid is, en
dat Lundens er, om aanstonds na te vorschen redenen,
de bewuste zijpartij bij gefantaseerd heeft, dan laat zich
het naar rechts schuin doen oploopen van die op het
t
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origineel geheel horizontaal genomen traplijn, al zeer wel
verklaren.
Er kwam dan namelijk door die toevoeging, ter rechterzijde
van Banning Cocq veel meer ruimte, en in het vooruittreden
der beide hoofdfiguren diende daar rekening mee gehouden
te worden. Zij konden in den verschoven samenhang der
compositie nu niet meer op dezelfde wijze naar ons toetreden, en het is niet zoo vreemd als men ze in dat veranderd verband, wat meer in de richting dier grooter geworden spacie rechts bewegen liet. En zonder hen zelf geheel
te verteekenen kon de schijn daarvan alleen bereikt worden
door de heele trap, waar zij zoo juist afkwamen, wat te
verleggen.
Bovendien, den wegloopenden jongen kennen wij bij Rembrandt als een figuur die den uitersten rechterhoek van het
kader vult. Maar wanneer hij door de toevoeging van den
reep zooveel leegte rechts naast zich kreeg, werd het voor
hem die zich bepaald dien kant heen richtte, nog meer dan
voor de middengroep noodig, in zijn plaatsing van die ruimte
vlak naast zich nota te nemen hetgeen minder duidelijk zou
gebeuren wanneer hij vlak van onderen de lijst bleef uitloopen ; en de copiist kon dus daarin misschien reden vinden
dien jongen met zijn omgeving een stuk in de hoogte te
duwen. Dat Lundens zich er van bewust toont den knaap
een plan verder dan op het origineel naar achter geschoven
te hebben, zou men kunnen demonstreeren uit de omstandigheid, dat hij hem nu ook aanmerkelijk minder dan de meer
voor de hoofdgroep aanloopende jongen bij Rembrandt doet,
achterom laat kijken.
Maar afdoender : Indien Lundens den hoek met de ijzeren
bruggeleuning die de jongen pakt, en dan dat bruggepoortje
in de diepte, aan Rembrandts bestaande compositie toevoegde,
dan moest hij daarom juist die heele rechtsche partij belangrijk laten rijzen, anders kwam die leuning van onder immers
niet duidelijk op dien kant te staan, en kon deze heele geschiedenis niet de ' noodige klaarheid erlangen.
Er is dus al dadelijk een oorzakelijk verband aan te wijzen
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tusschen het door Lundens schuin maken van die bij Rem.
brandt zelf horizontale traplijn, met de gevolgen daarvan in de
figurenschikking, en een mogelijke toevoeging van het zijstuk. i
Doch niet enkel bij dezen rechtervoorhoek, ook in andere
gedeelten der Lundensche copie is een opzettelijk verwringen
van het samenstel aan te wijzen.
In den linkerbovenhoek komt op het schilderij zooals wij het
kennen, een van boven in de lijst gaand gedeelte van een venster
voor. Durand-Gréville, waar hij het schetsje (Plaat 4) geeft
van de tegenwoordige en vroegere compositie, zet er naar
de proportie van den grooteren Lundens van boven een
stevig stuk op, zoodat dit raam, aan vier kanten vrij, geheel
in het zicht komt. Zoo, onderstelt men, met dat schetsje in
de hand, zal het er dus ook op den Lundens op staan. Integendeel: op die copie, die dan toch ook van dat gedeelte
den oorspronkelijken onafgesneden staat zou moeten aangeven, is van een ten volle binnen het tafereel vallen van dat
raam niets te ontdekken. Opvallend genoeg, komt er daar
uit den bovenrand van de lijst maar juist zooveel van dat
stuk raam kijken als wij het thans nog op de »Nachtwacht"
zien doen. Lundens liet dus in elk geval dat raam niet
minder dan zijn eigen hoogte rijzen. En als men nu werkelijk
gelooven wil dat de »Nachtwacht" van boven aanzienlijk
werd ingenomen, dan moet men Lundens de profetengave
toekennen, een halve eeuw vooruit, dat raam juist zoo geteekend te hebben als het na de door hem niet te voorziene
mutilatie in het kader zou komen te staan.
Aan de andere zijde der compositie is bovenaan iets diergelijks op te merken. Niettegenstaande de ruimte bij Lundens
zoo aanzienlijk hooger is, reikt het vaandel met zijn punt
bijna even ver tot de lijst als op de tegenwoordige »Nachtwacht". Men vindt dat vaandel op de copie dan ook
dusdanig in de hoogte uitgerekt, dat er welstandshalve heel

T) De onderlinge plaatsing van de hooger staande koppen op zij en in de
poort, werd door Lundens geheel getrouw in volkomen de zelfde lijn overgenomen, waardoor het opzet bij de vóórpartij nog duidelijk wordt.
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een nieuwe baan aangezet moest worden, en de vaandrig,
die toch al zwaar werk kan gehad hebben, nu heelemaal
met een topzwaar meubel te doen krijgt.
Bij het venster en bij het vaandel beide dus, zet Lundens
geenszins met behoud van het origineel gegevene, van boven
zuiver een strook aan, doch rekt hij de compositie geleidelij k in de hoogte sterk uit.
Maar wat voor eigenlijke reden kon Lundens dan hebben
om de compositie van boven zooveel meer ruimte te geven,
zal men gaan vragen. Wel, zeg ik, als hij het er b. v. eens
op toelegde den toog van de poort, die bij Rembrandt maar
zeer gedeeltelijk te zien komt, ten volle in het gezicht te
brengen 1 Maar wat kon de copiist dan met dit laatste voor
hebben, luidt de hierop allicht gestelde wedervraag. En terwijl ik deze zal trachten te beantwoorden kom ik aan het
onderzoek toe wat voor beweegredenen Lundens in het algemeen wel kan gehad hebben, om een verdraaide in stede van
een getrouwe copie naar de » Nachtwacht" te maken.
In de »Nachtwacht" gelijk wij die kennen, zijn er vooral
twee dingen die dikwijls stof tot bedenkingen gaven.
Ten eerste oordeelde men de localiteit waarin deze saamgedrongen schutters zich bevinden onverklaard.
Ten tweede vond men dat voor een portretstuk de personen, althans zij die de hoofdfiguren .omgeven, wel wat vreemdsoortig, ja grillig, uitgedoscht waren. Deze twee hoofdbezwaren kunnen met nog andere opmerkingen saamgevat
worden in de algemeene kritiek dat de toch reëel bedoelde
voorstelling al te fantastiesch doet.
Laat mij nu eens mogen blijven onderstellen, dat de compositie altijd zoo geweest is als wij die thans kennen.
Dan mag men wel aannemen dat, wat door ons die het
stuk in elk geval algemeen als een grootsch kunstwerk beschouwen, tegen het schilderij wordt ingebracht, ten tijde van
Banning Cocq, toen de door eeuwen geijkte roem van Rem
brandt, het bizarre in dit gewrocht nog niet kwam dekken,
er minstens evenzeer op werd aangemerkt.
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Maar wie reden genoeg had althans met de plaats die hem
op het stuk kwam toebedeeld, tevreden te zijn, was wel
Banning Cocq. Men heeft aangevoerd dat hij zich niet zoo
ingenomen betoond heeft met de portretschilderkunst van
Rembrandt, omdat hij zich later eenmaal in gezelschap van
gildeoverlieden, een andermaal tegelijk met zijn echtgenoote,
door Van der Helst liet conterfeiten. Het is mogelijk dat de
a Nachtwacht" als geheel hem den schrik voor Rembrandts
gewaagdheden op het lijf heeft gejaagd, maar hoe men het
beschouwt, hij persoonlijk speelde in de handeling van het
stuk zonder eenige kwestie le beau róle. Zijn tijdgenoot
Samuel van Hoogstraten deed dat, met wat hij over het
schilderij schreef, reeds uitkomen, en wanneer de copie van
Lundens in iemands opdracht moet geschilderd zijn, is het
niet onwaarschijnlijk dat het Banning Cocq zelve was, die
ze bestelde. i)
Het zij mij vergund hierbij op een bizonderheid te wijzen
die mij in zulk vermoeden sterkt. Er is een soort aanmerkingen die elk portretschilder bij ondervinding weet, dat van
de zijde van den opdrachtgever of diens nabestaanden, op
geleverd werk het eerste vallen. Gij hebt een manskop geschilderd en gij vraagt kritiek, en tien tegen een vindt men
dat er wel iets hapert aan de lengte van het haar, is uw
model gewoon zijn knevel iets meer zus, zijn hoed wat meer
zoo te dragen. Het zijn de bijkomstigheden die het gemakkelijkst te veranderen zijn, maar tot welker verbetering gij dan
ook het stelligst zult worden uitgenoodigd. Nu heeft Rembrandt aan Banning Cocq, die eigenlijk geen heel erg interessante verschijning was, op de »Nachtwacht" een zekeren
uiterlijken zwier bijgezet, juist door zijn knevel nogal sterk
om te krullen, zijn sik spits te maken, zijn haren lang in den
nek te doen golven, en zijn hoed daar zeer breed gerand op
te doen staan.
Het is echter opmerkelijk dat de copie van Lundens deze
onderdeelen radikaal veranderd geeft, en dat de schilder daar,
i) Zie hierover ook het Aanhangsel hierachter.
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terwijl de andere figuren op den voorgrond, wat haar-, baarden hoeddracht betreft, zeer getrouw gevolgd werden, zijn
hoofdfiguur in al die dingen konsekwent besnoeide. De omkrullende punten zijn afgesneden, de sik is bekort, het hoofdhaar zeer geknipt. Cocq komt bij Lundens, met Rembrandts
portret vergeleken, zooals de kinderen het noemen, geheel
van de trappen gevallen voor den dag, en in plaats van den
breed geranden flambard, heeft hij er een veel smaller editie
op zijn hoofd gekregen.
Zulke systematische veranderingen in het voorkomen juist
van den hoofdpersoon, en dat bij een copiïst die bij de andere
figuren toont zoo getrouw te kunnen en te willen weergeven,
zulke veranderingen moeten wel met opzet en op iemands verlangen aangebracht zijn, en dat opzet is geheel verklaarbaar,
wanneer die aldus veranderde hoofdpersoon zelf de opdracht tot
het maken der copie gaf, en hij de bedoelde gewone correcties
zelf aan de hand deed.
Dat werkelijk Cocq bij Lundens, zooal niet voornamer en
minder bobbekopachtig, dan toch gelijkender is dan bij Rembrandt zelf, wordt hoogstwaarschijnlijk door de omstandigheid
dat zijn kop door Lundens bijzondere overeenkomst vertoont
met den Banning Cocq op het latere Doelenstuk door Van der
Helst. De Heer Dyserinck, die aan dit laatste stuk een studie
wijdde, bazeert zich zelfs in het thuisbrengen van den kapitein
onder de vier op dat schilderij voorkomende overlieden, op
de gelijkenis van den eersten kop aan onze linkerhand met
den kop bij Lundens, en niet met het portret van de » Nachtwacht" zelf. Ik wijs op het konijnige in de oogen, op den
groven bouw van jukbeen en kaak en het korthalzige dat bij
Van der Helst en Lundens beide opvallend is, en bij de fijneren
kop door Rembrandt geheel ontbreekt.
Doch wanneer nu eens Banning Cocq zelf de opdrachtgever
van Lundens was, hoe aannemelijk wordt het dan, dat hij
den schilder verzocht de compositie, waarin hij zulk een
fraaie rol vervulde, in haar geheel te behouden, maar aan de
tegen het schilderij gerezen bezwaren wat tegemoet te komen.
Geef mij een verkleinde copie van het schuttersstuk, maar
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maak mij wat gelijkender, en maak me ook die heele
omgeving iets minder wonderbaarlijk , wat begrijpelijker!
behoeft Cocq slechts gezegd te hebben, en het heele stuk is
in al zijn afwijkingen verklaard.
Want er zijn meer afwijkingen dan die, welke ik reeds
behandelde en zij passen allen volkomen in deze hypothese.
Om de lokaliteit begrijpelijker te doen worden, moest
allereerst die fantastische opening in den achterwand tot een
heusche poort vervormd. Daartoe moest het schild vervallen,
dat te bizar deed, en ook het oprijzen van den toog uit de
pilaar maskeerde, en vooral de toog moest in zijn geheel
worden zichtbaar gemaakt, waartoe een stuk er bovenop
wenschelijk bleek.
De kwestie of de personen binnenshuis of in de open lucht
verzameld zijn, moest helder opgelost worden, en opdat die
groote poort het vertoon van een echte stadswalpoort mocht
geven, werden er in den muur voegen van steenindeelingen
aangebracht, die op het orgineel niet voorkomen. Van dat
raam naast de poort moest dan ook door het van drie stijlen
te voorzien een heuschelijk ~buitenraam worden gemaakt.
Dit ontdoen van het al te fantastische, dat temmen om zoo
te zeggen der tooverachtig werkende groep, werd ook toegepast op de figuren in de poort. Die wonderlijke snoeshaan
met zijn lachend gezicht en zijn Pierrot-achtige hooge hoed,
werd veel minder paljassig van facie gemaakt en kreeg het
al te opvallend hooge en tuimelende van zijn hoofddeksel te
missen. (Plaat g). Een links lager staande figuur moest van den
onevenredig hoogen veder van zijn hoed ook een flink stuk
offeren. Als die rare schutter met den wijngaardkrans om den
helm, achter Ruytenbergs hoed, zijn geweer verbeeldde af te
branden, dan diende men in elk geval den rook ook duidelijk te
kunnen onderscheiden. De copiïst ging ook in het gelijke.lijker verlichten van het gansche tafereel geheel en al te
werk als iemand, die de bezwaren tegen het al te afwijkende
en onverklaarde van de » Nachtwacht" tegemoet wilde komen.
Ook in het gelijkelijker verlichten zeide ik : want dat de
» Nachtwacht" nooit zoo zonder clair-obscur geweest is als de
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Lundens ... Samuel van Hoogstraten die juist in den tijd
dat de »Nachtwacht" tot stand kwam bij Rembrandt als leerling werkzaam was, staat er borg voor. Hij immers kon niet
nalaten neer te schrijven, hoe hij wenschte, dat Rembrandt
er meer licht in ontstoken mocht hebben. Dat zou hij toch
als het schilderij er ongeveer als de heldere Lundens had
uitgezien, nooit gezegd hebben 1 i )
En toch was Lundens met al deze veranderingen nog niet
geslaagd in een volkomen verklaren van de plaats der handeling, en hoe hij ook getracht had door allerlei trucs in den
achtergrond het denkbeeld van een stadsmuur op te roepen,
de figuren bleven toch den bouw daarachter voor een zoo
groot deel bedekken, dat het raadselachtig bleef. Eén middel
stond hem nog slechts ten dienste om in eens alles op te helderen, en dat middel was, op zij een reep aan de compositie
toetevoegen, zooals hij het van boven ook reeds had gedaan.
Door het aanbrengen van een stuk, waarmee hij de bezwaren
tegen het krap afgesneden zijn van den zittenden sergeant met
den hellebaard tevens glansrijk overwon, kreeg hij aan dien
rechterkant van het schilderij de gelegenheid een architectonische commentaar op heel de plaatselijke gesteldheid te geven.
De jongen met den kruithoorn had eenvoudig een stuk te
rijzen en kennelijk de leuning te pakken, en de schilder kon
dan, door het daarnaast verpassen van een brugmuurtje, waar
nog een toogje onder kwam te zien, eens en vooral duidelijk maken, dat men met een stadspoort, waar een gracht
en een brug bij te pas kwamen, te doen had. Te duidelijk
alleen, zijn wij geneigd op te merken, wanneer de copie
van Lundens als vindingrijke transpositie beschouwd mag
worden. Te duidelijk en te nuchter en te weinig naar den
i) Durand Gréville wil in deze uitspraak van Hoogstraten geen bewijs zien
voor een oorspronkelijk reeds tamelijk zwaar van toon geweest zijn van het schilderij, omdat toen Hoogstratens boek uitkwam het schilderij al zesendertig jaar oud
was, en dus al donker geworden moest zijn ! Alsof Rembrandts leerling die het
werk juist stellig van tijdens zijn tot stand komen kende, op een indruk van later
tijd zoo geoordeeld, en dan de schuld van het donker zijn op zijn meester zelf
geschoven zou hebben 1
30
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geest in elk geval van Rembrandt, den meester bij uitnemendheid in het niet alles zeggen, die met zulke
eischen der verstandelijke uitlegkunde nimmer rekening
heeft willen houden, en die alle middelen, zelfs de onwaarschijnlijkste voor lief nam, wanneer zij slechts aan de
luisterrijke concentratie der totaalwerking ten goede mochten komen.
Ik heb mij veroorloofd het getuigenis van den achttiendeeeuwschen schilderijenhersteller Van Dijk, die naar de hem
bekende reductie verwees, terug te voeren tot de bedoelde
copie van Lundens, en tot wat deze zelf ter onzer kennisse
vermag te brengen. Maar er is nog een andere afbeelding uit
Rembrandts tijd : een teekening, het bestaan waarvan oppervlakkig beschouwd de waarschijnlijkheid der afsnijding zeer
komt versterken.
De bedoelde teekening komt voor in een album der familie
Banning Cocq, thans berustende bij den heer Jhr de Graeff
van Polsbroek, te 's-Gravenhage. (Plaat 3). De samenstelling
van dat familiealbum is voor r 65 5 afgesloten, zoodat de
daarin voorkomende afbeelding van de »Nachtwacht" niet
na dat jaar ontstaan kan zijn. Op die teekening nu komen
de zoogenaamde afgesneden gedeelten, althans van onderen
en ter rechterzijde eveneens voor. Dit maakt met den Lundens twee documenten uit den tijd zelf, die vddr de afsnijding konden getuigen.
Doch indien wij er in geslaagd zijn aan te toonen, dat de
copie van Lundens een aantal naar een bepaalden opzet, in
logiesch verband aangebrachte wijzigingen van het origineel
vertoont, dan moet het te meer treffen hoe deze overigens
zeer oppervlakkige teekening uit het familie-album hetzelfde
grondsysteem van afwijkingen te zien geeft. Zelfs is het
opmerkelijk dat de schuinsche grondslag-verschuiving in heel
het voorgrondplan, hier nog sterker voorkomt dan bij Lundens.
Terwijl de tamboer hier zelfs veel lager staat dan op de
»Nachtwacht", komt de rechtervoet van Banning Cocq nog
hooger dan bij Lundens van de grondlijn af te staan. Ook
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het lager maken van den vastenavondachtigen hoogen hoed
bij den man achter Banning Cocq is hier, maar nog dubbel
zoo erg als bij Lundens toegepast, terwijl hier ook de hooge
pluim op den hoed van dien anderen schutter evenals bij
Lundens lager is gemaakt. Bovendien werd de breedgerande
hoed van Banning Cocq al juist op dezelfde wijze als bij
Lundens besnoeid.
Deze gemeenschappelijke afwijkingen van de » Nachtwacht",
die de albumteekening en de Lundens vertoonen, kunnen
vooral in hun samengaan onmogelijk toevallig zijn. Zij komen
met stelligheid op een onderling verband tusschen de twee
documenten wijzen. Daarom gaat het niet aan de omstandigheid dat ook de albumteekening een strook rechts vertoont, als tweede onafhankelijk bewijs voor de afsnijding te
laten gelden. De Lundens en de albumteekening komen
al te kennelijk uit één koker, en moeten dus gelden als twee
getuigenissen van éénzelfden getuige. De teekening moet,
vanwege het voorkomen in zijn familie-album wel door Banning Cocq zelve besteld of gemaakt zijn. En doordat nu de
olieverfcopie, die bovendien een verbeterd portret van den
kapitein vertoont, principiëel met - die waterverfschets overeenkomt, kan het haast niet anders of zij werd in bepaalde
opdracht van den kapitein geschilderd.
Maar nu is het zeer opmerkelijk dat, terwijl door die
gemeenschappelijke afwijkingen wel het onderling verband der
twee documenten duidelijk wordt, zij juist in datgene wat zij
omtrent de afsnijding konden bewijzen, volstrekt niet overeenstemmen. Volgens den Lundens toch, zou er van boven een
belangrijke reep van het schilderij zijn afgesneden, zoodat de
poort in haar gansche toog te zien was. Naar getuigenis van
de teekening in het familie-album daarentegen, zou daar
niets van waar zijn. Volgens den Lundens weder had de
» Nachtwacht" rechts nog zulk een belangrijke reep breedte
meer, dat er naast de leuning, waar de loopende jongen zich
aan vasthoudt, nog een aanzienlijk stuk muur in het gezicht
kwam, en was de spacie achter den rug van den zittenden
sergeant zoo ruim, dat daar nog twee koppen flink los van elkaar
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konden staan. i j Op getuigenis der familie-album-teekening
echter, zou men moeten gelooven dat de knop van diezelfde
leuning al ongeveer tegen de lijst aanstoot, en dat de koppen
achter den sergeant maar heel benauwd even op die nauwe
reep konden worden verpast.
Terwijl men dus, en hierop komt het dunkt mij vooral
aan, van de twee documenten die als onafwijsbare getuigen voor de afsnijding worden aangevoerd, aantoonen
kan dat zij beide naar een bepaald zelfde plan verdraaide
copieën van de »Nachtwacht" zijn, en de onwraakbaarheid
van hun getuigenis daarbij eigenlijk al van zelf vervalt,
spreken bovendien in hetgeen zij positief voor de afsnijding zouden moeten bewijzen, deze documenten elkaar zeer
beslist tegen
Het is daarom dat de aquarel in het familie-album de
vermoedens der afsnijding, zooals de Lundensche copie die aan
de hand gaf, niet versterkt, maar integendeel buitengewoon
verzwakt.
Doch wat zou het verband tusschen de bedoelde teekening
en de verkleinde copie in olieverf dan wel kunnen zijn, zal
gevraagd wordei.
Ik veroorloof mij de volgende veronderstellingen : Lundens
kreeg van Banning Cocq de opdracht een verkleinde copie
van de » Nachtwacht" te maken. Maar de kapitein stelde zekere
condities. De voorstelling moest duidelijker, normaler, minder
fantastisch worden, zekere excessen van het origineel moesten
getemd, zekere gewrongenheden verbeterd worden. De opgaaf
was moeilijk, het werk eischte vrijwat overleg, en de lastgever.
door ervaring voorzichtig geworden, wilde eerst een staaltje
zoodat Lundens, vóór hij tot de uitvoering overging,
zien,
een ontwerpje voor deze veranderde » Nachtwacht" teekende.
Of wel, wat misschien nog aannemelijker is, Banning Cocq
had de schets in het door hem aangelegde album zelf ge-

i) De breedte van deze partij is bij Lundens zelfs nog vrij wat grooter dan
onze illustratie (Pl. 2) aangeeft.

EEN BIJDRAGE OVER REMBRANDT.

461

teekend, en liet Lundens de olieverfcopie in denzelfden geest
uitvoeren. i
De hoofdpunten : het schuinleggen van den trap, het lucht
geven op zijde, en het tegemoet komen aan de ergernis
welke de overdreven hooge en breede hoeden hadden gewekt,
kwamen in de schets al vast te staan. Op de geschilderde
copie zelve - ging de schilder in eenige der op de teekening
aangeduide veranderingen nog wat verder. De poort werd
nog begrijpelijker door haar hooger op te laten zien. De
spijlen in het raam en de voegen in den muur accentueerden het straatkarakter, en de bruggeschiedenis met de
personen er op werd nog belangrijk breeder uitgemeten.
De geschilderde copie werd aldus een met stelligheid uitgevoerd variant op » de Nachtwacht" in den geest van wat
de aquarel slechts aarzelend had aangeduid.
Is men echter van deze mijn hypothese niet gediend, dan
blijft toch het feit van het kennelijk verband der twee getuigenissen bestaan, en men zou dan moeten aannemen, dat de
teekening naar den Lundens was gevolgd. Ik voor mij vind
haar, als proefschets beschouwd, beter verklaard. Maar
wanneer zij naar den Lundens genomen werd, prouveert zij
op zichzelf al even sterk tegen de afsnijding. Want naar den
Lundens teekenen en daarvan den reep bovenaan weglaten
en den reep opzij zeer versmallen, zou alleen zin hebben,
wanneer de tijdgenoot-teekenaar heel goed wist, dat de copie
in die deelen gefantazeerd had.
Een afwijking van de twee contemporaine afbeeldingen die
wel stof tot besprekingen gegeven heeft, doch waaraan ik
geen zoo groote beteekenis kan toekennen, ligt nog in het
in de poort opgehangen schild, dat bij Lundens evenzeer als
op de teekening van het familie-album ontbreekt.

i) Misschien, wie weet, waren er onder schutters van zijn in elk geval incompleet weergegeven compagnie nog wel, die Cocq, al hadden zij aan het dure
zich laten uitschilderen dan niet meegedaan, toch ook nog wel graag op de voorstelling wou zien staan, en gaf het aanbrengen van de architektonische commen•
taar daar nevens een welkome aanleiding toe.
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Ongetwijfeld heeft men wel een wat al te eenvoudige oplossing voor deze kwestie gezocht, door te decreteeren dat
dus oorspronkelijk op de »Nachtwacht" zelf dat schild ook niet
voorkwam. »Er bestaat een oude copie van een schilderij
waarop iets anders is dan op het origineel, dus was het origineel vroeger ook anders." Ik beken dat deze redeneertrant
snij weinig voldoet. Trouwens de dikwijls zoo onafhankelijk
oordeelende Professor Six, die zich intusschen met de kwestie
van de afsnijding in haar geheel niet bezig hield, heeft er
indertijd reeds op gewezen hoe lichtvaardig de Heeren Meijer
en Dyserinck dat schild gevonnisd hebben. De eerste schoot
op dat arme bord scherpe pijlen af. Zulk een schild, betoogt
hij, komt op de schutterstukken nooit voor, het is prozaïesch,
alles behalve vindingrijk, architectoniesch ongemotiveerd en
een excentriciteit, niet van de soort die wij in Rembrandt
mogelijk rekenen. De Heer Dyserinck komt daarna nog wat
meeschieten, en noemt het onaesthetisch en stellig niet van
Rembrandt.
Prof. Six evenwel heeft het schild zelf op het origineel
aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, en vindt niet
alleen geen spoor eener plaatselijke overschildering, doch
herkent in den schildertrant geheel Rembrandts faire. Hij had
nog verder kunnen pleiten en aantoonen dat de vorm van
zulk een schild op een dergelijke plaats voor Rembrandt juist
wel karakteristiek mag worden genoemd. Op de kleine ets van
»Simeon in den tempel" (Bartsch 5 i) vindt men kurieuzelijk
op dezelfde wijze tegen een pilaar, eveneens wat boven de
hoofden der figuren, juist zulk een soort van schild aangebracht. Het doet daar denken aan die cartouche-achtig bewerkte
borden waarop in sommige protestantsche kerken de te zingen
psalmen of gezangen worden afgekondigd. En in een » Aanbidding der Herders", die men in de National Gallery te
Londen vindt, heeft men ook al weer op een diergelijke
plaats, tegen een paal aan, een bakermat hangen, die in den
zelfden vorm en op dezelfde wijze als het schild in de poort
van de » Nachtwacht" de ruimte vult.
Het was echter, en daarom is het dat ik aan deze afwijking
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geen zoo overwegend belang hecht, zelfs van het standpunt
der Heeren Meijer en Dyserinck, niet eens noodig zoo tegen
dat schild te velde te trekken, want het niet overnemen op
de copie, kan eenvoudig al, zooals Prof. Six doet, daaruit
verklaard worden, dat het, zoovele malen verkleind, onbruikbaar werd voor het doel om de namen der schutters er op
te schrijven. Intusschen blijf ik voor mij aan de onderstelling
hechten, dat die heele poortgeschiedenis zooveel mogelijk
duidelijker en nuchterder moest worden gemaakt, en dat men
er ook een kennelijke straatpoort van maken wilde, waar dat
schild dan veel minder dan bij een fantastische binnenhal
toe paste.
Wat nog de smalle reep betreft die ook aan de zijde van
den tamboer van de » Nachtwacht" zou zijn afgenomen, ook
hier is er een bijzonderheid, waarom het veeleer waarschijnlijk
wordt, dat Lundens daar iets aan de compositie toevoegde.
En wel deze : In die gansche linkerpartij is het bovengedeelte
druk gevuld met elkander kruisende pieken. Bij Lundens nu
vindt men er op zij daar nog eenige naast aangebracht, maar het
is hierbij opmerkelijk dat op het gedeelte waar wij zijn copie
aan het origineel kunnen toetsen, er op die pieken opzettelijk
wat bezuinigd blijkt, als had hij overwogen dat, nu er weer
een paar bijkwamen, dat lansenbosch toch wel wat al te
druk zou worden. Neemt men dit niet als grond voor dat
verruimen daar ter plaatse aan, dan vind ik geen andere
reden waarom hij juist weer, ter plaatse waar hij aan den bij
hem toegevoegden of op het origineel dan afgesneden reep
nadert, in zijn verder in deze partij geheel kloppende copie
bepaalde wijzigingen behoeft aan te brengen.
Doch het wordt tijd, de gansche zaak ook nog eens van
een anderen hoek uit te bekijken, Herhaaldelijk is de opmerking gemaakt dat bij Lundens de compositie zooveel mooier
zou worden dan bij Rembrandt, en dit alleen zou dan al
voor een verminking van het origineel kunnen pleiten. Ik veroorloof mij het met deze zienswijze ten stelligste oneens te
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zijn. Het aangevoerde argument dat nu op de » Nachtwacht"
Banning Cocq juist met zijn gelaat midden in het schilderij
staat, hetgeen een min gelukkige verdeeling zou geven, gaat
alleen daarom al niet op, omdat geenszins de figuur van
Banning Cocq alleen, maar de partij van hem met den gelen
luitenant saam, in de compositie de centrale massa vormen,
waaromheen zich rechts en links de overigen groepeeren. Mij
schijnt trouwens juist al wat men bij Lundens aan de compositie toegevoegd vindt een verzwakking daarvan. De over
de hoofden der schutters te trekken lijn, die zeer levendig
geaccidenteerd maar toch zeer gebonden is, ziet men na den
sergeant op povere manier zakken, wanneer die lijn over de
hoofden van de kerels op het stukje brug, moet worden
doorgetrokken. Die twee droog naast elkaar staande mannen,
die ook naar anderen trant dan de door Rembrandt geportretteerden gecostumeerd zijn, passen heel niet in den getourmenteerden stijl van schikking van heel de rest, en doen nogal
opvallend onrembrandtiek aan. De horizontale voeglijnen
welke men bij Lundens op dien rechterreep heel van boven tot
onder vindt aangebracht, doen ijselijk arm i). Dat hoekje met
die leuning onderaan is bedenkelijk kaal, en het donkere gat
waar het grachtwater dan onderdoor verbeeldt te loopen,
maakt daar op zij van het schilderij een kuil waar heel de bij
Rembrandt zelf zoo mooi geëquilibreerde compositie eigenlijk
komt heen te tuimelen, zooals de hardloopende jongen op
zich zelf zeker al dreigt spoedig in die gapende diepte te
geraken.
De compositie van de »Nachtwacht", zooals wij die kennen.
kan men gedrongen noemen. Het zij zoo. Maar die gedrongenheid zit hem dan niet alleen in de begrenzing maar vooral
reeds in het hart der compositie. Vlak om de hoofdgroep
van Banning Cocq en Ruytenberg heen is het immers al een

i) En zeker al heel weinig in tegenwicht tot het prachtige lijnenspel, van de
zoo levendig tegen elkaar opgewogen pieken, koppen, armen en trommel, aan
den anderen kant, waar juist het rechtsche zijstuk van de >Nachtwacht", gelijk
wij die kennen, onverbeterlijk mooi tegen opweegt.

EEN BIJDRAGE OVER REMBRANDT.

465

over de schouders heenkijken, een achter elkaar heenschieten,
een elkander verdringen van belang. De door Rembrandt
zichzelf gestelde opgaaf het wezen der beweging in een concieze
groep saam te vatten, is onmiskenbaar. Wie van die opvatting
van het corporatie-portret of zelfs van het schilderij in het
algemeen niet gediend is, mag de »Nachtwacht" verwerpelijk
vinden. Maar de zaak wordt niet anders wanneer men aan
die propvolle compositie aan de kanten arme stukken gaat
toevoegen. Integendeel, dan wordt de eenheid van stijl in
heel die drukke groep onmiskenbaar gebroken en komt de
in zich harmonieuze compositie, in plaats van zich over
het geheel te verruimen, eenvoudig uit elkaar te vallen.
Toen Vosmaer in zijn verdienstelijk boek van Van Dijks
vorige-eeuwsche getuigenis omtrent de afsnijding gewaagde,
werd door hem daaraan deze zinsnede toegevoegd : Die verzekering schijnt weinig grond te hebben en de compositie
doet zulk een besnoeiing niet vermoeden.
En echter, ik beken het gaarne, kan men juist omtrent dit
punt van meening verschillen. Maar wanneer wij de vraag
overwegen of de »Nachtwacht" als samenstelling beter zou
passen in haar bestaanden vorm dan wel in die welke wij
bij Lundens vinden, dan volstaat het ook niet ten berde te
brengen wat wij over die zaak wel denken, het geeft dan
allereerst pas te onderzoeken wat Rembrandt zelf er van
gedacht zou hebben.
En nu houd ik staande dat juist die dingen die in de
» Nachtwacht" stof tot aanstoot hebben gegeven, geheel strooken
met de opvatting, niet van U of van mij of van Banning Cocq
of van Lundens misschien, maar geheel passen in de opvatting van den wonderlijken meester zelf. Het is niet anders:
genieën van zijn orde munten niet daardoor uit dat zij alles
precies zoo voordragen als wij het in onze nuchtere wijsheid op
het eerste gezicht misschien zouden wenschen. Zij doen het
met hun eigen kijk op de dingen, ook al zullen zij tijdgenoot
en nakomeling daarmee licht van zich vervreemden. Maar
wij doen er, dunkt mij, niet wijs aan, in onze conjecturen te
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beproeven de opvatting van zulk een gigant tot de onze neer
te halen, het is, willen wij hem waarlijk begrijpen, veeleer
onze plicht ernstig te beproeven, ons, tot wat door hem voor
goed gehouden werd op te heffen.
Ik kan niet nalaten, voor ik verder ga, U een voorbeeld
te geven van tot welke parmantigheid men geraken kan,
wanneer men zich opwerpt als verbeteraar der meesters. Een
Hollander die als steenteekenaar en drukker zijn verdiensten had,
gaf vijf en dertig jaar geleden een Kunstjraa je in het licht,
in welk boek hij de compositie's van een aantal beroemde
schilderijen aan een nauwlettende kritiek onderwerpt. Ook
de »Simeon in den tempel" van Rembrandt uit het Mauritshuis moest het in een kritische beschouwing ontgelden. In
plaats na van daarin tot het eigenaardige eerbiedig te naderen,
wordt juist het voor Rembrandt karakteristieke gedefinieerd:
om het te laken, en de stoutmoedige schrijver schroomt niet
aan te geven hoe de schilder dan eigenlijk volgens hem het
schilderij had behooren te maken.
Het laatste gedeelte van die beschouwing moet ik u even
voorlezen:
Wanneer Rembrandt, aldus Steuerwald : —
Wanneer Rembrandt de groep minder vast ineengedrongen had,
dan zouden althans de figuur met den stok en de figuur achter
Simeon, zich zonder de minste opoffering van het schoone en goede
der groep, ontwikkeld hebben. In welk geval de groep zich nog
inniger met de andere denkbeelden zou hebben verbonden.
Zoolang Rembrandt zichzelf bleef, bragt hij dat eigenaardig en
onnavolgbaar schoone en goede voort, dat ons verbaasd doet staan;
maar liet hij zijne buitengewone zelfstandigheid en vrijzinnigheid
verschalken, om aan stelsels te offeren, dan kon dit niet anders dan
ten koste van het schoone en goede geschieden. Hoe sterk moeten
hem de stelsels, om de hoofdzaak in het midden te plaatsen en om
eene groep vast ineen te dringen i), niet ingeprent geweest zijn, dat

1) Eigenlijk wordt hier door Steuerwald iets voor Rembrandt karakteristieks
zeer wel gedefinieerd. Het dwaze is alleen dat hij, omdat die opvatting juist niet
de zijne is, haar als een knellend stelsel gelieft voor te stellen.

PL. 5. DE STIER VAN POTTER, NAAR DE LITHOGRAPHIE VAN J. D. STEUERWALD IN ZIJN KUNSTPRAATJE.

PL.

Ei. DE STIER VAN POTTER, NAAR DE LITHOGRAPHIE VAN STEUERWALD IN ZIJN

KUNSTPRAATJE, - VOORSTELLENDE HOE DE COMPOSITIE VOLGENS HEM BEHOORDE TE ZIJN.
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hij er zich niet van kon losscheuren gelijk hij het van andere
stelsels deed.
Klaarblijkelijk is de tegenwerking, die deze stelsels op de ontwikkeling en de vereeniging der denkbeelden uitoefent, bij de schilderij
minder in het oogvallend, dan bij de schetsplaat ; maar bezien wij de
schilderij met die diepe aandacht, welke zij in zulke ruime mate
verdient, dan ontdekken wij haar, niettegenstaande den . eerbied.'dien
het kunststuk ons inboezemt, toch. Waren wij echter onvatbaar, . om
de storingen op te merken, dan zouden wij ook niet vatbaar wezen,
om het hooge schoone overeenkomstig hare waarde op te nemen.
Rembrandt zou wel gedaan hebben, eene strook van de regterzijde der schilderij ter breedte van omtrent twee derdedeelen der
gordijn van onderen af te nemen en haar aan de linkerzijde toe te
voegen. Men bedekke dien strook op de plaat en verbeelde zich
daarbij slechts, dat het licht op den vloer doorloopt, en dat de groep
licht tot op den vloer doorlaat : en men zal zien, dat het evenmatige
uit den tempel verdwenen is, de gedwongenheid voor natuurlijkheid
heeft plaats gemaakt, de schilderij eene onbelemmerde beschouwing
toelaat, en dat het gevolglijk niet meer kan bevreemden, dat Rembrandt de heerlijke uitwerking der schilderij nog oneindig meer had
kunnen verheffen, wanneer hij een volledig begrip van leiding
had gehad.

Ik vraag u : Is dit niet potsierlijk ? Maar bij deze beschouwing krijgen wij bescheidenerwijze geen teekening hoe het
geval wel had moeten zijn. Bij het Gezicht op Delft door Van der
Meer en bij den » Stier" van Potter (Plaat 5 en 6) komt hij daarmee wel voor den dag. Zijn verbeterde uitgaaf van den »Stier"
geef ik u tevens als een sprekend staaltje van een aan drie kanten verruimde compositie, die daarbij haar gansche grondkarakter komt in te boeten. Maar ik vraag u : Had deze
Steuerwald met dezelfde liefhebberijen- tweehonderd jaar vroeger geleefd, en hadde hij in plaats van de teekenpen het
penceel gehanteerd, zouden wij dan indien zijn quasi-verbeterde
uitgaaf van de » Stier" bewaard was gebleven, - op haar gezag
moeten gelooven dat de » Stier" van Potter afgesneden is?
Doch wij zouden de » Nachtwacht" zelve nader beschouwen.
Ter weerszijden dan wordt de schuttersgroep afgezet door
figuren, die half in de lijst verdwijnen. ' Deze soort van figuren.

468

EEN BIJDRAGE OVER REMBRANDT.

ofschoon men ze bij de groote meesters tallooze malen aantreft, plegen veel aanleiding tot bedenkingen te geven, en
het is niet zoo bevreemdend, wanneer een ietwat betweterig
copiist van de »Nachtwacht", die zich toch al belangrijke
vrijheden veroorloofde, gaarne aan deze aanmerkingen tegemoet kwam. Maar ik meen te mogen staande houden, dat
deze stuttende zijfiguren, deze soort van dorpelwachters zijner
composities, voor Rembrandt zeer karakteristiek zijn.
In de groote ets van » Simeon in den tempel", die wel
een van Rembrandts allermooiste werken is, geschiedt de
afsluiting der evenzeer figurenrijke compositie aan beide zijden
op karakteristieke wijze door zulke gedeeltelijke in het kader
verdwijnende steunfiguren.
Op de »Kleine besnijdenis" zijn twee zulke zich naar het
midden wendende zijfiguren ook typiesch.
Op de » Synagoge" heeft men rechts een voorbeeld in een
staande figuur.
Op den »Christus voor Pilatus" gaan de zijfiguren eveneens met hun ruggen in de lijst.
Op de »Kruisafneming bij fakkellicht" heeft men aan de
eene zijde een sterk voorbeeld van zulk een stuttende half in
de lijst staande figuur.
In het »Bezoek van de Engelen aan Abraham" komt de
eene Engel juist zoo half uit de lijst kijken als de hellebaardier op de » Nachtwacht" gelijk wij die kennen. (Plaat 7).
Veel nauwer gelijkenis nog niet die figuur, die bij Lundens
geheel en al zijn beteekenis verliest, en ook op zichzelf vrij
gewaagd van positie wordt, vertoont een man op een teekening van de »Besnijdenis" in Berlijn, die juist zoo een piek
vasthoudt, en wiens rug net zoo achter een pijler wegschiet.
(Plaat 8).
Die behoefte om zijn composities aan de kanten goed af
sluiten, blijkt Rembrandt over het algemeen sterk te hebben gekend. Ik beroep mij nu niet op schilderijen, waarvan men mij
zou kunnen tegenwerpen, dat ze dan zeker ook al afgesneden
zijn 1 Maar herhaalde malen kan men al op zijn ontwerpteekeningen een dicht bij den kant gezette staande lijn aan-

PL. 7. ETS VAN REMBRANDT: BEZOEK VAN DE ENGELEN AAN ABRAHAM.

PL. 8. RECHTERHELFT VAN EEN TEEKENING DOOR REMBRANDT : DE BESNIJDENIS
(KABINET BERLIJN).
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treffen, die bedoeld is om daar iets vasts aan te brengen,
om te maken, dat de groep terzijde vooral niet flauw verliep.
Als voorbeeld noem ik de teekening van » Sint-Paulus in
Athene" uit het Britsch Museum, welke compositie ter zijde
wordt afgesloten door een pijler, waar dan een luisterende figuur tegen stut. Juist door den improviseerenden
trant van teekenen is de bedoeling van die pijlerli*n zoo
kennelijk.
Nog sterker heeft men dat inschroeven op de ets van
»Petrus en Johannes aan den ingang van den tempel", waar
de afschutting aan beide kanten door boogpijlers geschiedt.
Daarop komt dan ook nog een man met alleen zijn voorlijf
achter zulk een pijler uit.
Ook de gehelmde jongen, die in den rechteronderhoek met
den hoorn wegloopt, heeft aanmerkingen te verduren gehad.
En men is tot vrij wat geks gekomen door hem te willen
verklaren zonder te vatten, wat hij in het equilibre der groep
eenigszing als tegenwicht tot wat de trommel aan den anderen
kant doet, voor bloot pittoreske rol te spelen had. In een allerzotst Amerikaansch boekje over Rembrandt, wat ik dezer dagen
las, wordt te verstaan gegeven, dat men in dien knaap den
paletjongen, tevens portier van Rembrandt heeft te zien, die
van schrik op den loop ging, toen hij den soldatesken Banning Cocq had moeten open doen.
Bij Lundens is het nu wel bevattelijker gemaakt, waaraan
hij zich vasthoudt (schoon waarlijk niet waar hij heenloopt),
maar de eenige wezenlijke beteekenis, welke die jongen voor
Rembrandt had, de beteekenis namelijk als repoussoir-hoekvulling heeft hij in de copie heelemaal verloren. Toch kan
men bewijzen, dat hij juist als vulling van een hoek voor
Rembrandt zeer kenschetsend is.
Ik noem U als voorbeeld van een dergelijke lijn van hoekvulling het voorgrondbrok van de »Steeniging van Stefanus", ---de stoel op het » Sterfbed van Maria",
de repoussoir op de Honderdguldensprent,
en de globe-geschiedenis op de Faustusprent.
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Op de » Bedelaars bij den heuvel" hebben we een repoussoir
van denzelfden vorm als de jongen. (Plaat i i). Ontegenzeggelijk is daar iets zeer vreemds in. Maar ze bewijst genoegzaam, dat het speciale lijn-motief aan Rembrandt eigen was i ).
En, want ik hecht er aan uit velerlei composities van
Rembrandt het voor hem karakteristieke van deze hoekfiguur
te demonstreeren : op het portret van Six vervult de met
boeken beladen stoel ter rechterhand vooraan juist diezelfde
bestemming van den hoek steunend te vullen, in bijna denzelfden omtrek als de jongen.
Doch gij vraagt een voorbeeld van een werkelijk levende
figuur analoog aan de silhouët van den knaap. Welnu : op
de » Wegzending van Hagar en Ismaël" (Plaat 12) maakt de
figuur van Ismaël een diergelijke hoekvulling als deze onze
jongen van de »Nachtwacht." Maar Ismaël speelt daar nog
een bepaalde rol mee in de handeling.
Doch veel nader nog tot de zuiver hoekvullende rol door
deze figuur op de »Nachtwacht" vervuld, staat die van den
wegloopenden bedelaar op den »kleinen Simeon". (Plaat zo).
Zijn silhouët doet zelfs bizonder sprekend aan die van den
knaap denken, maar zit dan alleen nog wat enger in den
hoek geduwd 1
Het schijnt U toe dat Banning Cocq te dicht bij den onderrand van het schilderij staat. Maar het is de vraag wat
Rembrandt zelf in deze vond.
De voorgrondrepen op zijn landschapetsen zijn ook vaak
veel nauwer genomen dan een ander het doen zou. In zijn
»Synagoge" staan de figuren geheel op den onderrand.
In den »Christus onder de Schriftgeleerden" komt er nau•
welijks eenig wit voor de voeten.
1) Ik geloof dat men die lijnmotieven eenigszins mag beschouwen als de kleuren
van het palet bij een bepaald schilder. Men herkent een artiest b.v. aan een
bizondere noot blauw, onverschillig of dat blauw in een lucht, of misschien in
een japon voorkomt. Men zou zweren bij het kennelijke van die eigenaardige
nuance van blauw. Zoo schijnt het mij ook met zulk een speciale lijnen-noot
gesteld.

PL. 9. KOP VAN DEN SCHUTTER VLAK BOVEN BANNING COCQ, A ZOOALS HIJ OP DE
NACHTWACHT, B ZOOALS HIJ OP DE COPIE VAN LUNDENS VOORKOMT.

PL. 10. VULLINGEN VAN RECHTER ONDERHOEKEN BIJ REMBRANDT. A. WEGLOOPENDE
BEDELAAR OP DE KLEINE ETS VAN SIMEON IN DEN TEMPEL, B. WEGLOOPENDE JONGEN
VAN DE NACHTWACHT, 0. STOEL UIT HET GEËTSTE PORTRET VAN JAN SIX.

PL. 11. ETS VAN REMBRANDT : BEDELAARS BIJ DEN HEUVEL.

PL. 12. ETS VAN REMBRANDT : WEGZENDING VAN HAGAR EN ISMAËL.

PL. 13. ETS VAN REMBRANDT: TRIOMF VAN MORDECHAl.

PL. 14. ETS VAN REMBRANDT, GENAAMD DE GROOTE LEEUWENJACHT.
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En op den »Triomf van Mordechaï" (Plaat 13) doet de hoofdpersoon van den voorgrond het juist zoo als Banning Cocq.
Wat nu de samenstelling van de » Nachtwacht" als geheel
betreft : In de groote »Leeuwenjacht", (Plaat 14) die van het jaar
zelf is dat Rembrandt de » Nachtwacht" op touw zette, vindt men
een compositie die, hoe verschillend ook van sujet, in lijnenbouw een verrassende overeenkomst vertoont met het schilderij
dat ons bezighoudt. Zelfs de pilaar van de poort met het schild
daarboven, vindt men des belust op dezelfde plaats in een uitwaaierenden palmboom terug. En zooals op de » Nachtwacht"
de tamboer maar even om den hoek kijkt, zoo vinden wij
op de »Leeuwenjacht" terzelfder plaatse links het voorstuk van
een paard waarboven maar even een kop en arm van zijn
ruiter zichtbaar komen, en nog treffender heeft men rechts
vooraan de achterpooten van een paard met even een stuk
boogschietende ruiter er op, in gelijke silhouët als de wegloopende jongen en de hellebardier boven hem op de »Nachtwacht samen in den onderhoek maken.
Het spreekt van zelf: het terugkeeren van zulke lijnmotieven berust op krachten die den kunstenaar zelf niet bewust
zullen zijn geweest. Maar het feit dat hij in een doorschilderd gezelschapsportret en in een vlug op de plaat geworpen
compositie zijner verbeelding als de » Leeuwenjacht", ongeveer
dezelfde indeeling van partijen en schikking van lijnen komt
te betrachten, wijst er wel op dat wij hier te maken hebben
met iets van het innigst eigene zijner kunst.
Door deze voorbeelden dan, die ik vooral met bizondenheden uit de schilderijen gemakkelijk zou kunnen vermeerderen,
meen ik te hebben aangetoond, dat de compositie van de
» Nachtwacht," wanneer men haar, in plaats van aan willekeurige opvattingen, toetst aan Rembrandts eigen werk, geen
den minsten grond oplevert om aan een besnoeiing van het
schilderij te denken i).
i) Terwijl die heele rechter reep van den Lundens om zoo te zeggen uitnoodigt
tot afsnijden, iets wat men, zooals de Heer C. G. 't Hooft mij terecht opmerkte,
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Thans wenschte ik nog een voorbeeld te geven hoe een
schilderij van Rembrandt, waarschijnlijk reeds bij zijn leven of
kort na zijn dood niet ingekort is, zooals men dan onderstelt dat met de » Nachtwacht" gebeurd zou zijn, maar met
repen aan beide kanten vergroot, zooals ik aanneem dat
Lundens het op zijn copie gedaan heeft.
Het geldt een zeer merkwaardig werk, dat tot heden
nagenoeg onbekend was gebleven, maar dat op de zoo juist
gesloten Rembrandt-tentoonstelling te Londen zeer de aandacht trok; de »Graflegging" namelijk, die aan den Ierschen
Duke of Abercorn behoort.
Zooals de grenzen van de oorspronkelijke zeer dik geborstelde verflaag duidelijk aantoonen was dit schilderij door
Rembrandt zelf aan den eenen kant zes en aan de andere
zijde negen centimeters smaller geschilderd. Maar aan het
hoofdeneind van het superbe lijk kwam een vrouwekop met
een arm, ongeveer als de tamboer op de »Nachtwacht," uit
de lijst kijken, terwijl aan het voeteneind een andere vrouw
met den eenen schouder heelemaal in den rand van de compositie stak. Dit nu heeft den een of anderen geestverwant
van Lundens of Steuerwald kennelijk mishaagd. Wat er
voor doek nog om het raam zat heengespannen, werd in
het gezicht gebracht, en op den voorkant van het raam
geplakt. De aldus toegevoegde repen werden daarna, zeker
tot groote voldoening van den opknapper z66 bijgeschilderd
dat men het, oppervlakkig gezien, voor Rembrandts eigen
werk zou houden. Is dit niet een kras geval dat in dit verband te denken geeft?
Thans rest mij ten overvloede nog de aanvoering van
eenige eenvoudige zakelijke overwegingen.
Ten eerste zou ik er in het algemeen nog eens op willen
bij geen enkele grootere compositie van Rembrandt zoo zal kunnen aanwijzen.
Alleen op de ets van den Cijnspenning (Bartsch 68) vind ik iets wat in den
rechteronderhoek wel een weinig herinnert aan het bruggemuurtoogje bij Lundens, maar de heele handeling van de groep beweegt zich daar duidelijk naar
dien kant in de laagte heen, en men zou er daar dat stuk onmogelijk kunnen
afnemen, zonder de heele compositie te knotten.
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wijzen, hoe licht het praatje van zulk een afsnijding in de
wereld komt en hoe moeielijk het er dan weer uit verdwijnt,
en als voorbeeld daarvan mag ik de legende der mutilatie
van den »Schuttersmaaltijd" wel aanvoeren. Het schilderij is
laag van verdieping, dat kan iedereen wel zien, en van het
oogenblik af dat er nu een teekening naar gemaakt werd
met van boven een heel stuk er op, werd die teekening
herhaaldelijk gevolgd, inplaats van het schilderij zelf. Toch,
hoe vast het scheen te staan dat het Schutterstuk eenmaal
werkelijk geweest was zooals het op de teekening van Cats
is afgebeeld, heeft een nader afdoend onderzoek aangetoond
dat het schilderij niet of nagenoeg niet besnoeid werd, en al
de afbeeldingen met meer hoogte eenvoudig op een en diezelfde fantazeerende teekening van Cats gebazeerd waren.
Deze omstandigheid bewijst althans dat er zeer nauwkeurig
uitziende afbeeldingen van zulke bekende schilderijen kunnen
bestaan, die men toch hoogst voorzichtig zijn moet als on
wraakbare getuigen te aanvaarden.
Een ander punt : Doet men er wel aan zich het geschieden van een afsnijding als de tot heden onderstelde van de
»Nachtwacht" zoo eenvoudig te denken ? Dat er aan oude
schilderijen in verloop van tijd dikwijls ontzaglijk veel geknoeid
is, kan stellig worden aangenomen, maar als ik het wel
begrijp, gebeurde dat toch veel meer bij stukken, die in den
kunsthandel kwamen, dan bij zulke, welke aan corporaties
behoorden. Heelemaal zonder afdoende noodzaak een groot
stuk als de »Nachtwacht" moedwillig inkorten, zou men ook
daarom nog zoo heel onberaden niet doen, omdat dit toch
voor de dadelijke verplichting zette het kolossale raam, waar het
doek op gespannen zit, geheel te vermaken. Men knapt zulk
een zaakje maar niet eventjes op door een schaar in het doek te
zetten. Het weder expozabel in een passende lijst brengen van
het besneden schilderij van zulke afmetingen, heeft op zich zelf
nog heel wat voeten in de aard. Juist in deze dagen, nu men
van onze Rembrandt-tentoonstelling nog versch in het geheugen heeft, hoe moeielijk de »Nachtwacht" bloot al te hanteeren
valt, zal men gemakkelijk inzien, dat ik hier niet overdrijf.
31
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Maar bovendien. Wij hebben de bewijzen, dat de bewuste
overbrenging van de Doelezaal naar het Stadhuis, bij welke
de onderstelde schending dan geschiedt zou moeten zijn,
werkelijk niet zoo onbekookt in haar werk is gegaan.
De zaak der overbrenging was, zooals de heer Dyserinck
aantoont, reeds van 1683 af hangende geweest. Toen werd
de resolutie al geteekend, maar met het ten uitvoerbrengen er van wachtte men tot 1715. Een nadere akte van
1699 verklaart, dat de overbrenging der schuttersstukken
bedoeld is mede tot » beter conservatie der gemelte kunst".
Aan een toen bekend schilder, Van Musscher, werd opgedragen, voor »reynigen, schoonmaken, en met bekwame
lijsten voorzien" te zorgen. De overbrenging van de » Nachtwacht" gebeurde feitelijk pas weer zestien jaar later, maar
waarom zou men dat transport, dat al twee-en-dertig jaar in
de pen was gebleven, toen in eens zoo onberaden hebben volbracht, dat er alleen een stuk wand beschikbaar bleef, dat te
smal was, en men dientengevolge alles op een zoo zware
schennis moest laten uitloopen. Blijkens de door Dr. Dyserinck gepubliceerde archiefstukken toch ging alles wat op dat
transport betrekking had bijna seuterig sekuur in zijn werk. Past
bij zulke behandeling van zaken de veronderstelde, alleen ter
wille van een oogenblikkelijk beschikbaren wand bedreven
besnoeiing van zoo ingrijpenden aard, en van de gebleken
noodzakelijkheid waarvan dan overigens in de desbetreffende
stukken geen de minste melding wordt gemaakt?
Nog iets : Men kan natuurlijk alle figuren, waarvan men
maar een paar oogen, een wang of een been gewaar wordt,
of wel de beide meisjesgestalten en den onder den helm gebogen
jongen niet als opdrachtgevers van den schilder beschouwen.
Maar aan bepaalde portretten van in het gelaat gekeken
mannen telt men er op de »Nachtwacht", zooals wij die
kennen zeventien, daaronder den waarschijnlijk niet betalenden
tamboer meegerekend.
Dit nu zou kloppen met twee getuigenissen.
Volgens geduldige onderzoekingen namelijk van dr. Dyse
rinck, met wiens kunstoordeel ik niet door dik en dun wensch
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te gaan, maar op wiens accuratesse in het ontcijferen van
geschreven documenten ik mij gaarne bazeer, volgens
onderzoekingen dan van den Heer Dyserinck, staan er op het
schild, dat op de » Nachtwacht" tegen den pilaar hangt, zeventien namen geschreven. En dat zou immers uitkomen, wanneer men de namen van zestien betalende schutters en van
den tamboer er op denkt te staan. i)
En nog stelliger houvast gevend : Volgens twee der schutters
zelve, wier portretten op de »Nachtwacht" voorkomen, en die
tijdens Rembrandts leven gerechtelijk de verklaring daarvan
aflegden, kreeg Rembrandt in betaling voor de » Nachtwacht"
een geldsom van zestienhonderd gulden, zijnde, zooals de
eene nader aanduidde : dooreen de som van honderd gulden
per persoon. Ook hiermee komt men tot zeventien portretten
als men den niet betalenden tamboer als portret meetelt.
Doch hoe rijmt zich dat nu, wannneer er op de » Nachtwacht" oorspronkelijk nog twee in het volle gelaat geziene
mannen meer voorkwamen. Men moet dan ter verklaring
daarvan zijn toevlucht nemen tot allerlei spitsvondigheden,
zooals men inderdaad gedaan heeft, door aan te voeren, dat
die twee mannen mitsgaders dat half verscholen kind, dan
ook personen uit het publiek voorstelden. Maar met zulk
een conjectuur maakt men die heele reep, die er dan afgesneden zou zijn, nog eens nadrukkelijker tot een volkomen
buiten de overigens zoo gebonden compositie staand hors
d'oeuvre, gelijk men zich dat bij Rembrandt zoomaar niet
denken mag.
Nog wat anders. Wanneer die twee portretten meer er
i) Men zou kunnen opmerken dat de tamboer kennelijk niet onder de zeventien
door Dr. Dyserinck op het schild gevonden namen voorkomt, omdat men zijn
naam Jan van Kampoort kent. Ik merk op dat men die (of is er inderdaad nog een
andere bron ?) slechts kent van de oude lezingen van datzelfde schild, die, juist
als men de geheel andere lezing van Dr. Dyserinck aanvaardt, alle beteekenis
verliezen. Claes van Cruysbergen had men er vroeger nooit op vinden staan en
nu, sints men weet dat die juist stellig op het stuk voorkomt, leest Dr. D. dien
naam ook wel degelijk. Van een Jan van Kampoort vindt hij daarentegen geen
spoor. En de Heer Meijer schijnt (Oud-Holland X886 bl. 210) althans uit akten
van kort na 1642 een anderen naam voor den tamboer bij Cocqs compagnie gevonden te hebben, -- hij zegt niet welken.
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werkelijk eens opgestaan hadden, is het dan niet vreemd dat
men ze niet alleen afsneed maar dat ook elk spoor van hen
verloren ging ? Zelfs de Heer Durand-Gréville, die, zij het dan
ook op uiterst zwakke gronden, vast en zeker in de besnoeiing
gelooft, noemt het onaannemelijk dat men zulk een reep
eenvoudig vernielen zou. Volgens zijn bewering moet de lap
nog ergens op een zolder liggen, of wel zullen de koppen
hier of daar in een museum voorkomen. Maar wij weten wel
anders. De zolders van Stadhuis of Trippenhuis herbergen
geen opgeplakte rollen doek meer, en heel de zoo energiek
voortgezette Rembrandt-forscherei heeft van de koppen geen
spoor mogen ontdekken. Zou dit niet zijn omdat ze nooit
bestaan hebben?
En dan ten leste : Wij hebben toch ook altijd nog wat de
Trippenhuiscatalogus van 18 5 8 betreffende » de Nachtwacht"
noteerde.
» Bij gelegenheid eener herstelling is gebleken, dat de
geruchten, als of van deze schilderij aan beide de zijden
ongeveer de breedte van eenen voet zou zijn afgenomen,
onwaar zijn. Tot dit valsche gerucht schijnt eene schets vai
Rembrandt zelven aanleiding te hebben gegeven."
De Heer Dyserinck zegt wel dat hij hieraan geen waarde
hecht, maar mij schijnt deze verklaring nogal pertinent. Is
het werkelijk zooals men uit die notitie opmaken moet, bij
eene herstelling gebleken, dat de verflaag niet is afgeknipt,
maar zooals naar mij verzekerd is, ooggetuigen dat zich zelfs
nog van later herinneren gezien te hebben, vervloeit in de
sporen eener rossige onderschildering, dan zou daarmee het
materiëel bewijs tegen alle afsnijding geleverd zijn.
Doch aan deze en dergelijke verstandelijke overwegingen
wensch ik niet geacht te worden in deze zaak de sterkste
argumenten voor mijn opvatting ontleend te hebben. Ik geef
ze ten beste voor wat ze zijn, maar in mijn gevoelen blijven
ze voor tegenwerping van zaakkundigen vatbaarder dan mijn:
laat mij het maar eens achttiende-eeuwsch uitdrukken, zuiver
schilderkunstige gronden, die, naar ik meen, direkter het hart
der kwestie raken.
-

EEN BIJDRAGE OVER REMBRANDT.

477

En dus, indien ik rezumeeren mag, op welke eigenlijke
gronden, ik tot de overtuiging gekomen ben, dat »de Nachtwacht", zooals wij die kennen, geen besnoeid schilderij is.
dan herinner ik er
ten eerste aan : dat de twee oude afbeeldingen van het
stuk, die aanleiding tot de bekende vermoedens hebben
gegeven, bij nader onderzoek een gemeenschappelijke neiging
tot opzettelijk, ook in de toegevoegde gedeelten doorgezet,
verdraaien van het origineel vertoonen, maar dat deze getuigenissen, juist waar het op positieve aanwijzingen omtrent de
afsnijding zou aankomen, elkaar beslist tegenspreken. Hun
kracht van bewijs is daarmede ontzenuwd.
Ten tweede dan, vertoont »de Nachtwacht" zelve, wanneer
men haar als compositie, aan Rembrandts duidelijk nawijsbare
eigen opvatting toetst, niets wat aan een besnoeiïng denken
doet ; ja verliezen eenige zeer karakteristieke figuren van het
schilderij geheel hare beteekenis, wanneer men ze zich in
andere verhouding tot het geheel voorstelt.

En nu, wanneer er onder u mochten zijn, die ook na den
gruttenbrij berg die ik er hun hedenavond over heb voorgezet,
nog in deze kwestie belangstellen, doch die ik niet tot mijne
zienswijze mocht overhaleu, zoo zou ik hen willen verzoeken
de kracht mijner argumenten te gaan meten met die van een
der drie beschouwingen van de Heeren Durand-Gréville,
Meijer, en Dyserinck, of moest het zijn met die van alle
drie te zaam.
Want is het zelfbedrog wanneer ik meen, in mijn betoog
de bewijsstukken zelve althans nauwkeuriger te hebben aangekeken en heb ik het zoo mis met te meenen, dat het
trekken van conclusiën over een kunstwerk, buiten het allereerst en nog eens en andermaal raadplegen van dat werk
zelve, al te licht op verkeerde wegen leidt?
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NAREDE BIJ EEN HERHALING VAN DE LEZING VOOR DE LEDEN
VAN DEN ROTTERDAMSCHEN KUNSTKRING OP

5 APRIL 1899

ER AAN TOEGEVOEGD.

Tot zoover wat ik tot de leden van Arti et Amicitix
gesproken heb. Onder mijn gehoor bevond zich daar ook de
een artikel in het Nieuws
Heer D. C. Meijer jr., wien ik,
van den Dag van 24 Maart leert het mij vooralsnog niet
heb kunnen overtuigen. Met name heb ik hem er niet van
mogen overtuigen, dat bewijsgronden uit nader aanschouwen
van kunstwerken zelve geput, gewichtiger zijn, dan hypothesen
buiten die werken om gemaakt. Want wel heb ik den Heer
Meijer blijkbaar aangetoond dat het schilderij gelijk wij het
thans kennen in zich geen sporen van besnoeiing draagt.
Zooals de compositie nu is, erkent hij volmondig, had zij
door Rembrandt geschilderd kunnen zijn. Maar toch blijft hij
het stuk voor afgesneden houden l Dit op zichzelf echter moet
reeds tot iets ongerijmds voeren. Naar wat de Heer Meijer
aanneemt immers zou men nu voor het zonderlinge geval
komen te staan dat Rembrandt een groote schilderij van
ingewikkelde compositie had gemaakt, dat dit schilderij om
geheel bijkomstige redenen op willekeurige wijze aan vier
kanten (en aan twee kanten zeer belangrijk) werd besnoeid,
dat er echter na die barbaarsche besnijdenis een compositie overbleef welke tot in alle karakteristieke onderdeelen
met Rembrandts eigen duidelijk nawijsbare opvattingen conform is. De Heer Meijer verzuimt er op te wijzen dat wij
dan inderdaad met een wonder te doen zouden hebben.
Want als de besneden compositie bewezen is aan hare randen
zeer Rembrandtiek te zijn, kan de niet besneden compositie
dat onmogelijk in die mate geweest zijn. En dan zou dus Rembrandt zelf een minder Rembrandtieke, het stomme toeval echter een wel geheel Rembrandtieke compositie hebben gemaakt.
Geeft de Heer Meijer zich dus eigenlijk in de voor de
hand liggende consequentie van zijn bekentenis omtrent de
compositie feitelijk al gewonnen, in zijn zakelijke tegenwerpingen schijnt hij mij evenmin bizonder sterk van positie.
-
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Zijn argument betreffende de maten van de stukken door
Elias en Backer, waarmee de Nachtwacht oorspronkelijk
in de Doelenzaal aan eenzelfden wand hing, heb ik, naar hij
schrijft niet weerlegd, en hij schijnt hieraan groote waarde te
blijven hechten.
Ik heb dit inderdaad, om niet in onnoodige uitvoerigheid
te vervallen, niet afzonderlijk behandeld, maar met mijn bewijsvoering is dat maten-argument meer overeenstemmend
dan de Heer Meijer schijnt in te zien.
Ik heb namelijk op twee gronden aangetoond, dat de
hoogtemaat, zooals men die naar Lundens zou berekenen, en
die dan trouwens, daarop gebazeerd, belangrijk grooter zou
moeten geschat worden dan Durand-Gréville ze opgaf, zeker
niet de oorspronkelijke kan zijn geweest.
Ten eerste noem ik mijn bewijs dat bij Lundens het raam
geenszins hoogte meer vertoont, maar het door hem zooals
het was zeer kennelijk een heel brok in de hoogte is opgeschoven, hetgeen met andere details zijn stelselmatig uitrekken
van de compositie, juist zooals Steuerwald dat met den »Stier
van Potter" deed, duidelijk maakt.
Ten tweede noem ik mijn bewijs dat de contemporaine
teekening in het familie-album in deze brengt, door juist wat
betreft dat stuk bovenaan de compositie, lijnrecht tegen den
Lundens te getuigen. Maar als men nu aan dat maten-argument gewicht wil hechten, kan dat welbezien de zekerheid
omtrent de onbetrouwbaarheid van den Lundens nog slechts
versterken. Er hingen dan namelijk tegen dien langen wand
van de Kloveniers-Doelenzaal drie schutterstukken : Middenin
de Elias, thans nog in de Raadzaal ; aan den eenen kant daarnaast de Backer, eveneens nog in de Raadzaal, en aan den
anderen kant ervan de Nachtwacht. De Elias is 3,4o hoog, de
Backer 3,58 en de Nachtwacht 3,59V De beide zijstukken zijn
dus wat hoogte betreft gelijk, en als de Nachtwacht nu zoo
veel hooger geweest was als men, oppervlakkig op den Lundens afgaande, zou kunnen gelooven, dan zou die bovenlijn
van de drie stukken te samen bizonder onrustig zijn geweest.
Wie de mogelijkheid van zulk een ongelijken bovenlijn nu
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niet aannemen kan, vindt daarin juist slechts een versterking
van mijn bewijzen dat de Nachtwacht niet hooger is geweest.
En als zij niet hooger is geweest dan staat het tegelijk nog vaster
dat de . Lundens een demonstratieve copie was, en verdient
deze immers ook in andere opzichten geen vertrouwen meer.
Dat echter de breedte van de Nachtwacht (4,35) met de
breedte van zijn pendant, den Backer (4,97) niet strookte, kan,
wat behoorlijk meubelen betreft, nooit erg storend gewerkt
hebben, bij lange na niet zoo hinderlijk in elk geval als een
verschil in hoogte dat hadde gedaan. Trouwens 'aan den
schoorsteenwand van dezelfde zaal waren de thans in het
Rijks-Museum voorkomende Flinck en Sandrart ter weerszijde
van het schoorsteenstuk van Flinck geplaatst, en die twee
smalle stukken waren beiden weer wel precies even hoog
(3,4 0) maar ook niet even breed (resp. 2,42 en 2,52), terwijl
bij die afgescheiden en enger vakken, als men in die zaal zoo
aan volkomen pendant-maken gehecht had, de gelijkheid van
breedte veel nauwer zou geluisterd hebben.
Het smaller zijn van de Nachtwacht dan zijn pendant de
Backer, kan dus ook bezwaarlijk als een argument voor een
waarschijnlijke afsnijding van Rembrandts stuk worden gehandhaafd.
Wat betreft mijn terzijde stellen van Van Dijk als onafhankelijken getuige, iets trouwens waarin ik mij bij Dr. Dyserinck
aansloot, hiertegen heeft de heer Meijer in te brengen dat
naar zijn overtuiging het stuk niet in I 715 werd overgebracht.
Hij schrijft daaromtrent:
»De mededeeling van Van Dijk is door den heer Veth wel
vermeld, doch hij hechtte daaraan minder waarde, omdat
Van Dijk dit slechts kon weten van hooren zeggen, daar het
overbrengen naar de krijgsraadkamer reeds in 1715 had
plaats gevonden. i) Dit jaartal nam de heer Veth aan op gezag
van den heer Dyserinck, die in de Gids van 1 890 (blz. 245)
de resolutie mededeelde van Thesaurieren dd. 23 Mei I 715,
i) Maar A. D. de Vries die nog aan de veel latere overbrenging na 1748 geloofde, hechte er ook al niet veel gewicht aan.
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waarbij werd geordonneerd het stuk op de krijgsraadkamer
te plaatsen. Het nemen van een resolutie en het zien uitvoeren daarvan zijn echter twee verschillende zaken ; en ik
ben, ondanks de studie van den heer Dyserinck, steeds bij
mijn gevoelen gebleven dat de verplaatsing in werkelijkheid
pas heeft plaats gevonden nà 174.8 en Van Dijk dus sprak
van iets dat in zijn tijd was gebeurd. Mijne gronden hiervoor kan ik echter zonder al te uitvoerig te worden hier niet
mededeelen, doch ik hoop er elders op terug te komen."
Deze bizondere gronden kan ik nu niet weerleggen omdat
de heer Meijer ze niet geeft. Een ding kan ik er evenwel
over opmerken. Wanneer, wat hem al volgens zijn eigen zeggen
zoo gemakkelijk niet ligt, de heer Meijer bewijzen kan, dat
de » Nachtwacht" niet in 1715, maar eerst weder veel later
naar het Stadhuis werd overgebracht, dan bleef het plan der
overbrenging niet zooals men thans aanneemt officieel tweeen-dertig maar zelfs minstens vijf-en-zestig jaar in de Stadsbestuurspen, en dan wordt het nog slechts te wonderlijker,
dat een zoo machtig lang voorbereid plan, bloot ter wille
van een wandruimte waar men evengoed en zelfs in diezelfde
kleine krijgsraadzaal een anderen muur voor had kunnen nemen, uitliep op een ... sauve qui peut.
De heer Meijer weerlegt echter ook nog op zes gronden
mijne hypothese omtrent de raison d'être der beide oude
afwijkende copieën,
Hierbij een ding : Dit is inderdaad een hypothese, al is zij
op deugdelijke aanschouwing dier documenten en, mag ik
het zeggen, ook op eenige experientie in zake de praktische
uitoefening der schilderkunst gegrond. Maar ook al zou men
er, wat de heer Meijer niet deed, in slagen, deze mijne hypothese omver te gooien, dan nog zouden de Lundens en de
teekening niet als betrouwbare getuigen gered zijn, Mijn
verklaringen aangaande hun mogelijk ontstaan mogen hypothetisch zijn, mijn bewijzen betreffende hunne onaannemelijkheid als authentieke copieën blijven positief.
Doch ik wil de punten van den heer Meijer nog alle
zes beantwoorden.

482

EEN BIJDRAGE OVER REMBRANDT.

Hij schrijft:
» t . Alles wat wij van Lundens weten, geeft geen aanleiding om te denken dat h j de man zou zijn geweest tot wien
een Burgemeester van Amsterdam zich zou gewend hebben
als hij eene verbeterde editie van het »Schutterstuk" van
Rembrandt had willen laten schilderen. Zoowel uit bewaard
gebleven schilderijen als uit bijschriften, die dichters op andere
maakten, kennen wij wel eenigszins de kunstenaars die in
dien tijd voor de Amsterdamsche aristocratie werkten."
Ik antwoord onzen kenner van Oud-Amsterdam hierop,
dat de voornamer schilders van wie wij dan wel weten, dat
zij voor de regenten werkten, een beunhazige opdracht als
die van deze tendens-copie, natuurlijk niet zouden hebben
aanvaard, zoodat Banning Cocq hiermee van zelf bij een
mindere grootheid terecht moest komen i).
De heer Meijer gaat verder:
» 2. Als de Lundens in de National Gallery te Londen
van i 66o is, zooals Vosmaer meende, dan kan hij niet op
bestelling van Banning Cocq geschilderd zijn, want die stierf
reeds in 1655."
Ik antwoord : Vosmaer schreef slechts een ongeveere taxatie
van een jaartal neer, waaruit men in geen geval zulke gevolgtrekkingen maken mag. Bredius spreekt in zijn Meisterwerke
des Reichsmuseums al van geschilderd tusschen 165 5 en t 66o,
de schatting dus ook nogal ruim nemend, intusschen gaf ook
hij geen grond voor die meening aan. Vast en zeker schijnt
ook hieromtrent niets.
De heer Meijer weder:
» 3. Wanneer Banning Cocq deze schilderij had laten maken,
dan zou zij niet in de verzamelingen v. d. Lip, Boendermaker enz. gekomen zijn, want de familieschilderijen van Banning
Cocq zijn niet verkocht, doch door zijne erven (de familie
de Graeff) zorgvuldig bij elkander bewaard tot i 872 (verkooping van 't huis Ilpendam)."
i) Zie hierover ook de noot bij het Aanhangsel betreffende een copie door
Lundens naar een ander schutterstuk.
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Ook dit argument schijnt mij te weinig klemmend. Want:
omdat er in onzen tijd familieschilderijen van de Cocqs verkocht werden, is dat een bewijs dat Banning Cocq nooit een
schilderij had kunnen laten maken wat, hoe dan ook, in
andere handen kwam?
Maar waarom eigenlijk zou ik dit argument weifelend ter
zijde schuiven als ik in staat ben het den heer Meijer geheel
uit de handen te slaan ?
Er is immers nog een reductie van een ander portretstuk
waar Banning Cocq op voorkomt : de in het Louvre hangende
verkleining namelijk van de Overlieden van het Sint Sebastiaans Gilde door Van der Helst. Welnu, men weet zeker
dat deze kleinere schilderij bij de familie van Banning Cocqs
zwager de Graeff geweest is. Houbraken zag ze in het begin
van de achttiende eeuw bij Jan de Graeff. En toch kwam het
stuk later bij Gerrit Braamcamp en zoo op weg naar het Louvre.
Het is dus beslist onwaar, dat alle familieschilderijen van
de Banning Cocqs samen tot in onzen tijd door de familie
de Graeff bij elkaar gehouden werden en bleven.
Ten vierde weerlegt de heer Meijer :
»4. De schilder van het stuk in de National Gallery was
niet zulk een brekebeen, dat hij, al was het maar voor een
voorloopige schets, zulke gebrekkige figuren zou geteekend
hebben als op de teekening in het Album voorkomen (welke
ik steeds voor dilettantenwerk heb gehouden)."
Ik antwoord dat de schets in het Album mij meer vluchtig
aanduidend van karakter dan zoo bizonder brekebeenachtig
toeschijnt. i) Laat trouwens voor mijn part wat mij werkelijk
wel waarschijnlijk voorkomt, Banning Cocq met die schets
zelf in het album geteekend hebben, hoe hij het geval
hebben wou, of laat een derde ze gemaakt hebben onder
i) Hierbij moet ik bekennen de teekening zelve nooit gezien te hebben, en
trouwens niet recht te beseffen wat het origineel of zijn artistieke waarde in deze
nog nieuws te openbaren zou hebben. Voor mijn onderzoek dat alleen met de
plaatsing der figuren en de compositie van het geheel rekening had te houden,
raadpleegde ik twee als zeer goed te boek staande reproductiën, die uit OudHolland namelijk en die uit Bredius' Meisterwerke.
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dezelfde aanwijzingen van Cocq als die welke deze aan Lundens
gaf, en mijn hypothese staat nog onaangetast. Want dat
teekening en geschilderde copie uit eenzelfde koker moeten
komen, heb ik met de stukken in de hand aangetoond.
De vijfde tegenwerping van den heer Meijer luidt:
» 5. Dat deze teekening een voorloopige schets zou zijn
van de schilderij van Lundens, is geheel in strijd met den
aard van het Familie-Album waarin zij voorkomt. Dat is
geen plakboek waarin men dergelijke dingen bewaart als het
avant-projet van een schilderij die men wil laten maken,
maar in zijn soort een monumentaal werk, in 't leven geroepen tot verheerlijking van de » Heeren en Vrouwen van
Purmerlant en Ilpendam", zooals de titel luidt, (Banning
Cocq, zijn vrouw en zijn schoonouders). De Doelenstukken,
waarop Cocq en zijn schoonvader Overlander voorkwam,
zijn hierin tusschen de genealogische tabellen gereproduceerd
als gedenkstukken der familie, en niet als kunstwerken, wat
die teekeningen dan ook alles behalve zijn. De doorloopende
paginatuur wijst aan dat wij met een werk naar bepaald plan
te doen hebben, geenszins met . een verzameling souvenirs.
De titel van het teekeningetje is dan ook niet : »Schets van
een schilderij van de compagnie van Banning Cocq",- maar
» Schets van de Schilderije op de groote Sael van de Cleveniers-doelen," enz. i) De onderstelling van den Heer Veth aangaande de wijze waarop deze teekening in 't album in de
wereld zou zijn gekomen, laat zich m. i. moeilijk hiermede
rijmen, zelfs al was Banning Cocq op de gedachte gekomen
dat Rembrandt er aan de rechterzijde nog wel wat bij had
mogen schilderen, en al had hij dan Lundens een schilderij
laten maken, zoo als 't volgens hem had moeten zijn."
Goed, dus de afbeeldingen der Doelenstukken fungeeren
in het genealogiesch aangelegde album niet als kunstwerken,
maar om het belang dat de stukken wat betreft de rol der
i) Het enzoovoort luidt : i daarinne de Jonge Heer van Purmerlandt, als
Capiteyn, geeft last aan zijnen Lieutenant de Heer van Vlaerdingen, om syn
Compaignie Burgers te doen marcheren." De sous-titre wijst dus wel degelijk aan
hoe vooral de schets de rol die Cocq in het schilderij speelde weergaf.
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hoofdpersonen hadden. Maar dan kan dit argument ook niet
tègen mij gelden, maar komt mij juist in het gevlei 1 Wij
hebben dan namelijk geen reden de schets van de » Nachtwacht" juist op deze plaats als bizonder authentieke afbeelding van het schilderij te nemen.
Zijn laatste argument tegen mij is dit:
»6. Beide copieën vertoonen allerlei kleine verschillen, zoowel onderling als met het stuk van Rembrandt. Zij waren
dus niet bewerkt met die nauwkeurigheid die wij in een
copie zouden verlangen ; dit geeft echter te meer waarde aan
hun overeenstemming in de hoofdzaak. Althans wanneer het
copiën zijn van het Doelenstuk van Rembrandt. Daarom kan
de Heer Veth niet anders dan aannemen dat het geen copiën
zijn, doch varianten, waarin de verschillen met het origineel
zijn aangebracht met een bepaalde bedoeling, die de Heer
Veth zeer goed wist te motiveeren. Doch onverklaard bleef
waarom dan juist de compositie werd aangevuld met twee
figuren, die, zooals de Heer Veth zelf zeide, bepaald ook
portretten zijn, terwijl Lundens dan toch wel andere stoffage zou
hebben gekozen voor het deel schilderij, dat volgens zijn oordeel
in 't belang van meer evenwicht in de compositie noodig was."
Hierbij teeken ik nog aan dat ik juist heb aangetoond hoe
de beide copieën, in tegenoverstelling met wat de Heer
Meijer hier zegt, in hare kern-afwijkingen van de »Nachtwacht" overeenstemmen, maar in hetgeen zij omtrent de afsnijding zouden bewijzen elkaar vierkant tegenspreken. Waarom
de compositie juist werd aangevuld met twee figuren behoefde
ik niet nader te verklaren, omdat ik expliceerde waarom die
toevoeging op zij wellicht gewenscht werd, welke natuurlijk
alleen gered kon worden door er aanvullende figuren op te
brengen. Ik zeide niet dat deze figuren bepaald ook portretten
zijn i), doch deed slechts uitkomen, dat ze portretten zouden
moeten wezen, als ze er ook op Rembrands schilderij zelf
opgestaan hadden.
i) Ofschoon ik ook hiervoor in de noot op bladz. 461 nog een mogelijke
oplossing aan de hand doe.
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Het verweer van den heer Meijer heeft mij niet doen
wankelen in mijn geloof aan de gaafheid van de »Nachtwacht". Integendeel trof het mij dat deze tot met alle historische bizonderheden der kwestie vertrouwde onderzoeker,
die aan de bewijzen voor de afsnijding al zoo lang zijn aandacht had gewijd, thans niet met sterker reserve-argumenten
voor den dag kwam, en de hoofdpunten mijner bewijsvoering
geheel onaangetast liet.
Dat ik zonder slag of stoot de vesting nemen zou, en
iedereen zonder uitzondering dadelijk voor mijn zienswijze zou
winnen, kon ik overigens kwalijk aannemen.
Eer was het mij een verrassing van verscheidene vakgeleerden onder mijn Ainsterdamsche hoorders dadelijk de algeheele instemming te verwerven.
Moge het dan zijn dat ik hedenavond ook onder U aanhangers vond van deze mijne troostrijke overtuiging, dat
Rembrandts »Nachtwacht" in den grond onbedorven tot ons
kwam, en dat dus, hoe slecht onze tijd het schilderij in de
plaatsing onder het kelderachtige Rijksmuseumlicht ook recht
liet wedervaren, er op den duur toch niets onherstelbaar verloren is 1
Ik heb gezegd.

PL. 15. DE OVERLIEDEN VAN DEN SINT-SEBASTIAANS-DOELEN DOOR VAN DER HELST
(RIJKSMUSEUM).

PL. 16. DE OVERLIEDEN VAN DEN SINT-SEBASTIAANS - DOELEN (VERKLEINDE COPIE IN
HET LOUVRE.

PL. 17. DE OVERLIEDEN VAN DEN SINT-SEBASTIAANS-DOELEN (SCHETS-TEEKENING IN HET
FAMILIEALBUM).

c
PL. 18. PORTRETTEN VAN BANNING COCQ.
A.

UIT DE OVERLIEDEN VAN DEN SEBASTIAANS-DOELEN.

B.

UIT DE COPIE VAN LUNDENS NAAR DE NACHTWACHT.

0. UIT DE NACHTWACHT VAN REMBRANDT.
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Bij het in druk verschijnen van deze lezing heb ik aan
het geleverd betoog nog iets toe te voegen.
Men heeft mij welwillend aangeraden een onderzoek in te
stellen naar de getrouwheid eener eveneens door Gerard
Lundens vervaardige kleine copie van het schutterstuk door
Backer i) dat oorspronkelijk als tegenhanger van de » Nachtwacht" fungeerde. Ik had echter nog geen gelegenheid deze
copie, die buitenslands is, te bezichtigen.
Gewichtiger trouwens dan de neigingen van Lundens schijnen
mij in deze die van Banning Cocq, en het leek mij vruchtbaar ook in verband met de waarde welke de heer Meijer
aan het karakter van het familiealbum hecht te onderzoeken
of er ook meer gronden zijn om Banning Cocq persoonlijk
van de Steuerwald-liefhebberij te verdenken.
En inderdaad kan ik er zulk eene aanbrengen.
Er bestaat namelijk, zooals in dei loop van mijn betoog
reeds gezegd werd, nog een ander scnutterstuk waarop een
portret van Banning Cocq voorkomt : »De overlieden van den
Sint-Sebastiaans Doelen" door van der Helst.
Van dat schilderij nu komt, juist als van de » Nachtwacht",
een verkleinde olieverf copie (in het Louvre) en een teekening in het familiealbum voor.
En juist als bij de » Nachtwacht" heeft men op grond van
die copieën, (als moesten juist de stukken waar Cocq op afgei) Op dit Schutterstuk van Backer is de Compagnie van Kapitein Cornelis
de Graef, de zwager van Banning Cocq afgebeeld. Zulke verkleinde copieën
van groote schutterstukken komen hoogst zelden voor. Is het niet kurieus dat
Lundens juist naar twee stukken, waarin twee zwagers als hoofdpersonen fungeerden, zulke uitvoerige copieën maakte, en wettigt dit al niet op zichzelf het
vermoeden dat hij, gunsteling der familie, het in hun opdracht deed.
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beeld was, geheel afgescheiden van elkaar, precies dezelfde
ongelukken wedervaren) grif aangenomen dat het schilderij,
o. a., van boven besnoeid werd.
Maar ook evenals bij den Lundens — en dit komt mij
voor nogal afdoend te zijn -- vertoonen die copieën (van
welke ditmaal nawijsbaar is dat zij beide uit de familie van
Banning Cocq stammen) niet bovenaan duidelijk een reep bij
wat het origineel te zien geeft, maar bieden zij in heel het
bovengedeelte een consequente uitrekking van dat origineel.
Op de illustraties (Plaat 1 5 , 16 en 17) die ik hierbij geef,
is gemakkelijk te bespeuren, dat het driehoekige stuk gordijn
van het origineel op de olieverf-copie en op de albumteekening,
in het geheel niet zooveel meer doek te zien geeft als verder
de aanzienlijk meerdere ruimte boven de hoeden (waaruit
men de afsnijding als stellig geschied afleidde) dat zou meebrengen, maar dat èn in de schetsteekening én in de
olieverf-copie die gordijndriehoek een heel stuk naar boven
verplaatst is, zoodat zij precies als op het origineel van boven
tegen de lijst raakt.
Eri op die illustraties is nog duidelijker na te gaan hoe
het met de boomstampartij vlak boven den hoed van den
redeneerenden Joan Blaeu evenzoo gesteld is. Die partij
vertoont op de in de hoogte zooveel meer ruimte gevende
copieën geen tak of blad meer, maar is, in denzelfden geest
als dat op de copie van Lundens naar de Nachtwacht werd
aangewezen, eenvoudig in de lengte uitgerekt.
Ik zal nu verder niet op een vergelijking van dezen Van
der Helst met zijn copieën ingaan, daar dit reeds volstaan
kan om de volgende ter zake dienende conclusie te stellen:
Het stuk van de Overlieden kan oorspronkelijk van boven
zoo niet geweest zijn als de schetsteekening en de olieverfcopie aangeven. i) Beide deze copieën zijn kennelijk gemaakt
i) Het familiealbum bevat dus althans één tendenzcopie van een schutterstuk,
waarmee al zonder meer van de gelijksoortige schetscopie in datzelfde Album de
betrouwbaarheid zeer zwak komt te staan. Althans vervalt het argument van
den Heer Meijer over de ontegenzeggelijke authenticiteit van de teekeningen in
het volgens hem zoo monumentaal aangelegd album hiermede geheel.
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met de bedoeling meer ruimte om de figuren heen te maken.
En beide copieën komen uit de familie van Banning Cocq.
Waarmeê ten zeerste het vermoeden versterkt wordt, dat
Banning Cocq, van wien de heer Meijer op grond van zijn
familiepapieren getuigt dat hij een kunstlievend man was,
persoonlijk wat ik dan maar noemen zal: de Steuerwaldlief hebberij had.
Of, wanneer men niet aan Banning Cocq die speciale neiging
wil toekennen, wordt het dan niet al te toevallig, dat juist
van de twee schutterstukken waar Frans Banning Cocq's
portret op voorkomt, verkleinde copieën bestaan, die althans
van boven de duidelijke sporen vertoonen van zulken lust
om het tafereel systematisch uit te rekken ?
24 April '99.
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DRIEKONINGEN-AVOND.
Drama in drie bedrijven,
DOOR
CYRIEL BUYSSE.

PERSONEN.
CLOET.
ROSTEN TJEEF.
JAN.
JULKEN.

DE BUURMAN.
VROUW CLOET.
DE BUURVROUW.
ZULMA.

DE PASTOOR.
EERSTE GENDARME, TWEEDE GENDARME, DORPELINGEN.

Tusschen eerste en tweede bedrijf vijf jaar tijdruimle.

EERSTE BEDRIJF.
Een laag vertrek, slecht verlicht, dienend voor woonkamer
en keuken. Links de haard. In de achtergrond een deur;
rechts een tweede deur. In de rechterhoek de zoldertrap.
Links, tegen de achterwand, een oude Vlaamsche klok en
een eetkast. Op de eetkast een Lieve- Vrouw-beeld tusschen
vazen met artifaciëele bloemen. In 't midden een vierkante
tafel met een brandende olielamp. Enkele stoelen. Alles ziet
er somber en armoedig uit.

Eerste Tooneel.
VROUW CLOET, DE BUURVROUW.

Bij het ophalen van 't gordijn komt vrouw Cloet met een
dampende, rood-steenen papschotel van den haard, en plaatst
die midden op de tafel. Dan gaat ze naar de kast en haalt
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er twee gele biksteenen borden, een roggebrood, een mes en
twee houten lepels vandaan, die zij ins op de tafel
komt schikken. Even blaft zij onbewegeljk staan, met een
der lepels nog in de hand, het angstig luisterend gezicht half
omgekeerd naar de deur in den achtergrond, waarachter men
een dof geluid van voetstappen hoort naderen.
DE BUURVROUW. (duwt de deur half open en steekt omzichtig
't hoofd naar binnen. Sneeuwvlokken bedekken haar hoofd en
schouders. Met gedempte, geheimzinnige stem) : Es 't er gien
belet?

(Terwijl de deur half open blaft, hoort men de wind loeien,
en in de verte een onduidelijk geluid van zang, door de tonen
eener harmonica begeleid).
VROUW CLOET. (met een zucht van verlichting) : Och, Hiere 1
't es gij die doar zijt ! Och, Hiere, gij hêt mij doen verschieten 1 i )

(Drukt de eene hand op haar hart en houdt zich met de andere
aan de tafel vast.) 't Hê mij aan mijn herte gepakt 1 ...
Maor kom binnen, ... kom al gauwe binnen en zet ou wat.
DE BUURVROUW. (komt binnen en sluit de deur. Schudt de

sneeuw van haar kleéren) : Pouah 1 wat 'n weere 1 Hondeweere 1
VROUW CLOET. Jong, jong, gij hêt mij doen verschieten ! ...
Mijn bienen die schudden en beven d'r van 1 (H!Vgt). 'K en
kan d'r hoast gien woord van spreken 1 ... Moar zet ou
toch, ... 't zal wel pesseeren, ... 'k ben toch hiel kontent da'
'kou zie.

DE BUURVROUW. (Huivert). Brr ... (Gaat zitten ; spreekt
langzaam). Ge peisde ge zeker dat 't Cloet was, hè!
VROUW CLOET. Joa ik, ... want ou 'n verwachtte ge 'k nie

mier.
DE BUURVROUW. Maar 't kosten toch euk ou kinders zijn.
Ge moest gij ou zeu schouw 2) nie moaken ier da' ge wist

wa' dat 't was.
i) Schrikken.

2)

Schuw, bang.
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VROUW CLOET. Nie, nie, .. , 'k wist ik da' . hiel goed da 't
mijn kinders nie en woaren, en toch verwacht 'k ulder i )
ieder eugenblik. 'K heur ik da sebiet z) as ze 't zulder 3) zijn
die komen ... 't Snieuwt nog altijd veurt, geleuf ik.
DE BUURVROUW. (Schudt de laatste sneeuwvlokken van zich
af). Joa 't, zulle 1 ... de stroate ligt heul-de-gansch wit, en
as 't nie en woare van 't lawijd van de wind en 't zijnge van
de kinders, g'en zoedt gie' muizeke mier heure' piepen. D'r
ligt al te minsten 'nen halve voet snieuwe. De kinders die
nog veur de deuren stoan te zijngen zien d'r heul-de-gansch
wit van, en ze stoan zeudoanig te dudderen 4) da' z' er van
blitten 5) lijk gietses 6). As 'k noar hier kwam hê'k de sandurms 7) ontmoet, die op ulder nachtronde uitgingen : ze
zagen d'r percies uit lijk speuken onder ulder lange mantels.
(Geheimzinnig). Moar zeg : zoedt-e gij peizen dat hij nog zal
komen van den aovond !
VROUW CLOET. (Na een oogenblik gedrukt tobben). Och

Hiere, 'k en wee' 'k da niet, e-woar ? 't Es het altijd tusschen
vieren en vijven da' ze de dieë losloaten dien ulderen tijd
uitgedoan hên. Bijgevolg as ze zij Cloet euk losgeloaten ha^ n
en dat-ie hij direkt noar huis gekome woare, zoedt-ie hij hier
al lang moete zijn. Moar hên z' hem losgeloaten ? ... dat es
de kwestie, nie woar ? As ie hij gien verminderijnge van
straffe gekregen en hêt z' en zulle zij hem nie losgeloaten
hên. Toe 8) rond de zessen hê 'k ik hem verwacht, al bevend
en schuddende lijk 'n riet. Nou voel ik mij weer 'n beetse
geruster, en 'k en geleuve niet dat hij van doage nog zal
komen. Moar, bij 't minste dat er gebeurt, begin 'k toch
weere van schouwte g) te schudden en te beven. 'K en zal
moar weere veur 'n weeke gerust zijn as die verdomde
zoaterdag-oavend nog 'ne kier veurbij es.
DE BUURVROUW. (Schudt het hoofd). Ik hê toch al dikkels o)
op ou gepeisd die loaste doagen, en 'k hê mij toch al zeu
i) Hen. a) Dadelijk. 3) Zullie. 4) Huiveren. 5) Blaten. 6) Geitjes.
7) Gendarmen. 8) Tot. 9) Angst. io) Dikwijls.
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dikkels afgevroagd wa da 'k ik in ou ploatse zoe doen ; ...
moar 'k moe ou zeggen da 'k 't nie en wete. 't Es schrikkelijk, zulle 1 Ge zoedt verdome beter deud zijn 1 Moar woarom
hê je da nou toch euk gedoan 1
VROUW CLOET. Ha joa, woaromme ? ... Doar hê je gij
scheun spreken over, omdatte gij gelukkig zijt en da' ge
niets te kurt en hêt 1 Moar 'k zoe wel e kier wille weten
wa da' e gij zoedt gedoan hên as ge gien stik breud in ou
huis mier en hêt, veur ou en veur ou kinders ? ... Da es
nou de vierde kier in drei joar tijd da . Cloet in 't kot i) zit,
telkens veur vechten of pensejaogen 2). 't Es van den aovend
percies tien moanden dat er hij de loaste kier noartoe gegoan
es, e-woar ? (De buurvrouw knikt bevestigend met het hoofd.)
Ha wel, weet-e gij wa da' 'k nog ha as hij wig was 1 (Ontkennende hoofdschudding van de buurvrouw) Nog twie zakken
eirdappels, 'ne zak meel, vier stikken buikschotel 3), en dertien
fran vijf en tzeventig in geld. (Kruist de armen op haar borst.)
Begin gij doar 'ne kier mee ou dreien tien moanden van te
leven 1 En anders van niemand iets krijgen ! G' hêt doar ulder
Bureel van Weldoadigheid, die d'r toch es om d'oarme
meinschen t'helpen, ewoar ? Zoe-e gij peizen da 'k doar oeit
'ne cens van gekregen hê 1 Niet dàt 1 (Knapt met de nagel
van haar duim op haar voortanden). We'n stoan niet ingeschreven op ulder boeken, zeggen ze 1 ... G' hêt doar al die
rijke keirels : den burgemiester, den notoarus, de twie dokteurs, miende gij dat er doar wa van te krijgen es ? ...
Giene cens, gien stikske breud : »hadt ou beter gedregen g'n.
zoedt in d' armoe nie zijn 1" durven die smeirlappen ou antwoorden, percies lijk of da min schuld was da Cloet zuik 4)
'ne vechter en 'ne pensejoager es 1 En de paster en es gien
zierken beter : die poaait ou mee wa zoete woorden uit de
catechissemus, moar doar en worde nie vet van, zulle 1 ...
Hawel ? wa moest ik anders doen 1 ... Rosten Tjeef wilde mij
helpen en 'k hê 't ik aangenomen. Moar natuurlijk en deed-ie
hij da veur nie niet ; en as ie hij gekomen es om d'r veuren
1)

Gevangenis.

2)

wildstroopen. 3) Gerookt spek. 4) Zulk.
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te krijgen wa dat-ie hij wilde, en hê 't ik hem nie keune
riffezeeren. Al wa da 'k doen kon en wa da 'k euk gedoan
hê, da was van hem scheune te spreken dat hij toch veurzichtig zoe zijn ... Moar doar zijt-e wa mee gekurt i), bij
't mannevolk 1 Beloven zullen ze genoeg, om ulder goeste 2)
te meugen doen. Moar 't es percies lijk of ge nie 'n sprak;
't en es moar as de pap verbrand es da ze weten wa dan
ze gedoan hên. En tons 3) nog en kan 't ulder nie schelen.
DE BUURVROUW. Joa, zwijg mij van 't mannevolk 1 Da zijn
sloebers ! 4) 't Es ulder al percies gelijk, wa dat er gebeurt,
as ze zij moar ulder goest en hên 1 Moar 't es nog 't irgste
van al as da gebeurt woar dat er 'ne keirel es lijk ouë Cloet.
'K en wèe ik niet we da-e gij doar moet mee doen.
VROUW CLOÉT. 'K en weet-e 'k ik euk niet, en as-e'k ik
doar begin op te peizen voel ik mijn heufd droaien percies
lijk of 'k zot 5) zoe worden. 'K weinsche da 'k deud woare !
'K weinsche da'k in de Leie versmeurd 6) lag ! As de Leie
doar veur mijn voeten lag, op 't eugenblik dat hij zal binne
komen, 'k geleuve da 'k er in zoe sprijngen 1 'K en weet ik
nie wa da d'r zal gebeuren. 'K peize 'k ik dat hij mij deud
zal schuppen, mee schuppen in den buik, of mij deudsteken mee
'n mes. (Wijst naar het mes op de tafel) doar, mee dà mes da
doar op toafel ligt, zie, lijk 'n virken 7) die ze de keel afteken!
DE BUURVROUW.

(Kijkt verschrikt naar het mes). Doe 't

gij wig, jong, doe 't gij wig.
VROUW CLOET. Wa geeft dat ? Hij zal wa anders pakken.

Hij zal mij de kop insloan mee 'ne stok, mee 'ne stoel, mee
'n koterijzer. 8)
DE BUURVROUW. (Rilt). Ha ! ... 't es wried 1 't es wried 1 ..
Zoedt-e gij peizen dat hij al van wa weet?
VROUW CLOET. 'K en kan ik doar nie van peizen, jong,
moar 'k vrieze 'k ik wel van jao. Hij zal hij da toch wel
i) Geholpen. 2) Zin. 3) Dan. 4) Schurken. 5) Krankzinnig.
6) Verdronken. 7) Varken. S) Pook.
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oardig i) gevonden hên da 'k ik hem al sedert verscheide
weken gien iene kier in 't kot mier bezocht en hè. En as-ie
hij toevallig in dien tusschentijd iemand anders van 't durp
gezien hêt, ge keun gij toch wel peizen da z' hem doar zulle
van gesproken hên.
DE BUURVROUW. (Geheimzinnig). In ouw ploatse zoe 'k
toch geprobeerd hên van de kuïel 2) kwijt te geroaken, zulle.
VROUW CLOET. Ha 1 ... ge zijt er wel mee as ge peist da
'k 't nie geprobeerd en hè ! 'K hê 'k mee alles geprobeerd;
mostoardtreksels, zaovelbeum op dzjenuiver, azijn en ziepleuge,
bedevoarten, geloften en offranden, al wa da ge moar peizen
en keunt, en alles vreuchteleus. Zij moar zeker da z' er wel
komen, die keirels die d'r veel beter noeit en zoên zijn 1
DE BUURVROUW. 'K hê ik 'n wijf gekend die de kuiël kwijt
geraokte mee heur de vijfde maond van de zoldertrap te
loate rollen.
VROUW CLOET. Dat en hê 'k nie geprobeerd, moar 'k
ben wel zeker dat 't toch nie en zoe geholpen hên. Ne kier
as da bij mij zeu ver es, die goat da toch veurt. Zie ne
kier wat al sloagen en oarmoe da 'k nie g'had en hê in den
tijd da 'k gruet-ging 3) van Zulma 1 Eiwel, z' es er zij toch
gekomen, nie woar? ... Nie nie, 't es gedoan mee mij. 'K zit
hier zeu goed as deud op mijne stoel. (Zij huilt).
DE BUURVROUW. (Na een oogenblik stilzwjjg en). En Rosten
Tj eef ? ... komt den dienen ou nog bezoeken?
VROUW CLOET. Moar joa joa hij 1 Wa kan hem da schelen
zeulang as hij d'r kan van profeteeren 1 Moar weette gij hoe
slim dat hij es : van doage en hê 'k hem nie gezien. Hij
weet da Cloet zou keunen thuiskomen en hij houdt 'em uit
de goaten.
-

(Terwijl de beide vrouwen met elkaar spreken hoort men
buiten achter de deur in den achtergrond, een vaag geluid
van voetstappen, en dan de klagende tonen eener harmonica,
die zingende kinderstemmen begeleiden).
i) Vreemd.

2)

Boel. 3) Zwanger was.
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Het is van a - vond drie - ko - nin - gen - - a - - - - -

vond. En 't is mor - gen Drie - ko - nin - gen - dag, Toen Ma -

ri - - a al met Mag - da - le - - - - na

hei - lig

gra - ve - ke

zat.

Al op het

Al op het hei - - - lig

gra - ve - ke zat.
VROUW CLOET. (Staat ongeduldig op). Alweere die zangers 1...
Ze miene zij da 'k ik de baronesse van 't Kastiel ben, geleuf
ik 1 (Tot de buurvrouw). Da es nou al de zesde bende in min
dan 'n ure tijd en 'k hê al drei stuivers uitgedield 1 ... Joa
i) Driekoningen-avond-lied.

Als zij al over het kerkhof kwamen
Wat vond men daar geschreven staan!
't Was Heer Jesus al met Magdalena
Al met heur ar-rems rond 't Kruisse gedaan (bis).
Staat op Maria al met Magdalena
En staat op van den bitteren dood
Zijn der uw zondekens alle vergeven
Ja en al waren zij nog zoo groot (bis).
Die der dit liedeken wilt hooren. zingen
Des Zondags vóór den hoogmis-tijd
Ons Lieve-Vrouwken zal eene keers onsteken
Totdat ge van de wereld scheidt (bis).
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moar 't es gedoan, zulle 1 'K en geve niets mier 1 (Roet dwars
door de deur, tot de zangers). - Goa moar veurt 1 'K en gève
nie mier 1 (Het lied, even onderbroken, herneemt).
VROUW CLOET. (Komt met een nodige slotlach weer in
't midden van de keuken). 01 wilde gulder nog 'n beetse
blijve zijngen 't es het mij euk goed 1 ( Tot de buurvrouw,
terwijl men het lied, achter de deur, aldoor blaft hooren).
Moar 'k en zalle 'k ik verdome zeu stom nie zijn van mijn
loaste cenzen wig te gêen aan vrendelijngen, binst i) da 'k
mijn eigen kinders uit zende zijngen om te goan scheuïen. 2)
Zijn da nou manieren van doen, mee oarme meinschen ?
Woarom en goan ze bij de rijke nie zijngen ? Moar de rijke
zijn te bieste-gierig, dá zijn ze, en 't es altijd weer op den
oarmen duvel zijne zak da ze kome kloppen. (Er wordt op
de deur geklopt. Vrouw Cloet keert zich om). Joa, joa, klop
moar, 'k heur ulder wel 1 Moar 't es mij percies gelijk, zulle 1
al smiet-e heul den boel omverre 1 (Er wordt harder geklopt.
Vrouw Cloet vliegt naar den haard en grapt de pook). Moar
'n kom verdome in huis niet of 'k sloa ulder de kop in!

(Het lied houdt even op).
DE BUURVROUW. Tut 1 tut tut, en moakt ou doar nie kwoad
in 1 ( Voelt in haar zak). Kijk, 'k hê hier nog drei cens.
Geef z' ulder en da z' ons gerust baten. (Er wordt opnieuw

aan de deur geklopt en het zingen herneemt).
VROUW CLOET. (Met een weigerend gebaar). Nien ik,
verdome ! 'k en geve niets meer. As ge veurt blijft geven
goan ze 't al aan mallekoar vertellen en g' en hêt giene
menuut ruste mier.
DE BUURVROUW. (Gaat naar de deur). Tut, tut, tut 1 (Opent
de deur en steekt de hand naar buiten). Neem, doar zijn
drei cens, en hoast ulder nou wig, zulle 1 (Het zingen houdt
op midden in 't refrein en men hoort een dof gemompel van
dankende stemmen). En zeg sitoe 3) aan d' andere dat er
i) Terwijl.

2)

Bedelen. 3) Surtout.
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hier nie mier gegeven en wordt. (Opnieuw hoort men ver-

dofd geluid van stemmen en de deur gaat dicht. Aftrekkend
gezang en harmonica-spelen).
VROUW CLOET. G' hêt ongelijk, ze verdienen 't niet.
DE BUURVROUW. (Komt weer op haar plaats). Nou, .. ,

ze zijn doarmee toch wig en we keunen nog 'n beetse klappen. (Schudt enkele sneeuwvlokjes van haar mouw). God
van den hemel es da toch 'n weere 1 Zeu, ge peis gij dat
Rosten Tjeef van doage nie en durrevde komen, hè l Moar
zeg 'ne kier : as Cloet nou thuis komt en dat hij ziet wa
dat er gebeurd es, goat-e gij hem zeggen dat 't van Rosten
Tjeef es!
VROUW CLOET. (

Och Hiere, jong, 'k en
wete 'k ik da niet l Ge meug gij mij woarachtig geleuven
da 'k 't nie en wete. 'K en wete 'k ik nie mier wa da 'k
ik zeggen zal, as da 'k ik en wete wa dat er zal gebeuren.
Da zal allemoal van d' omstandigheden afhangen. Al wa
da 'k ik wete es dat 't schrikkelijk zal zijn. As ik het nog
duiken i) kon, dan zoe 'k ten minste den tijd hên om d'r
nog over te peizen. (Staat op). Moar kijk 'ne kier : ès da
nou nog meugelijk ? Van as hij mij ziet weet hij alles.
DE BUURVROUW. Nie, zulle, g' en keunt 't zeker nie mier
duiken 1 't Es wried 1 't es wried 1 Hij zal ou deudsloan ! ...
Ik zoe wigleupen l (Geluid van voetstappen achter de deur).
VROUW CLOET. (Keert zich angstigom). Och Hiere god-

heid l ... (Eensklapsgerustgesteld). Och God, nie, 't zijn de
kinders ! 'k herken ulder stappen 1 (De deur gaat open. Zulma

komt binnen, de sneeuw van haar kleeren schuddend).
Tweede Tooneel.
DE VORIGEN, ZULMA.
VROUW CLOET. ( Verbaasd, tot Zulma). Wa es dà nou?

Zij-e gij doar alliene dan ? Woar es Jan?
i) Verbergen.

io
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ZULMA. (Het steunende stem). 't Es al wel te minsten 'n
ure dat hij van mij wiggeleupen es, om mee andere zangers
rond te goan. » Goa gij van ouwe kant zeid hij, 'k zal-e'k
ik euk mijnen eigene wig goan ; op die maniere zullen we
mier krijgen dan as we zoên te goare blijven.
VROUW CLOET. ( Woedend). Ha 1 die sloeber 1 Ha die kuifel 1 i) 'K hê hem wel tien kiers gezeid dat hij bij ou moest
blijven 1 Moar woarom en zij-e gij zelve bij hem nie gebleven,
gij dwoaze-kalle? 2) Hê de sloeber ou ten minste 't geld gegêen ?
ZULMA. (Huilend). Nie nien hij. 'K ' hê 't ik 'cm wel gevroagd, moar hij 'n hê 't nie wille géen ; hij zei da 'k 't zoe
verliezen. 'K hê ik tons geprobeerd om 't uit zijne zak t'
haolen, moar hij hê mij slaogen gegêen en 'k benne 'k ik
wiggeleupen.
VROUW CLOET. Verdome ! ... en ge kom zonder 'ne cens
noar huis 1 (Zij vliegt op Zulma af en geeft haar slagen.
-

Zulma vlucht schreeuwend in een hoek).
DE BUURVROUW. Ha 1 moar wa kan da kind da nou toch
helpen 1 Dat en es toch heur schuld niet 1 Wa moe ze zij
goan doen tegen azeu 'ne keirel lijk Jan !
VROUW CLOET. Wa da ze moe doen S ... Heur weiren,
verdome 1 Bijten, scharten 3) en klauwen, as 't anders nie en
goat. (Tot Zulma die ze heftig schudt). Zeu ge 'n hêt gij
nou niets mee ? Of ge steekt het meschien wig 1 Ala 1 ijëlt
e-kier sebiet 4) ou zakken uit 1
ZULMA. (Snikkend). 'K hê ik toch iets mee, moeder. (Maakt
haar zakken leeg en geeft het geld aan vrouw Cloet. Gaat
dan, steeds snikkend, aan tafel voor de papschotel zitten).
VROUW CLOET. Nou, ... iets ... 't es wel de moeite weird.
(Minachtend tellend). Dertig, twie en dertig, viertig, ... al
te goare viertig cens, verdome 1 En hoeveel hêtte achtergehauwen ? Hoeveel hêtte gestolen?
ZULMA. Niets, moeder ; ... giene sens, ge meug mij aftasten
as ge mij nie 'n geleuft.
i) Schelm. 2) Domoor. 3) Krabben. 4) Dadelijk.
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VROUW CLOET. (Minachtend het geld aan de buurvrouw
toonend ). Verdome 1 Verdome 1 viertig cens 1 Da durven z' ou
tegenwoordig meebrijngen 1 't Es verdome om d'r van deud
te vallen 1 As me wulder i) in onzen tijd op Dertienaovond 2)
gijngen zijngen, die brachte we dikkels vijve, zesse, zeve fran
mee noar huis. Ge zoedt er nondedzju toch van creveeren 1

(Langzaam, met nog snikkende keel, bedient Zulma zich van
,tap, en begint zij te eten).
DE BUURVROUW. Joa latte 1 ... de menschen zijn zeu biestegierig geworden.
ZULMA. Moeder 1 ...
VROUW CLOET. (Ruw). Hawel wa es 't er?
ZULMA. Moeder 'k hê doar Rosten Tjeef gezien aan den
hoek van de stroate en hij hê mij gevroagd of da voader al
thuis was.
VROUW CLOET. Goat 't hem aan?
ZULMA. 'K en weet ik nie, moeder, moar hij hê mij 'ne
stuiver gegeên en d'r mij nog ienen beloofd as ik hem kwam
zeggen da voader nog nie thuis en was ... As voader wèl
thuis was en moest ik niets zeggen noch vroagen. Hij stoat
doar te wachten achter 't hoekhuis.
VROUW CLOET. Hier zult-e blijven 1 En as Rosten Tjeef
hier nie 'n durft komen zonder gewoarschouwd te zijn, dat
hij noar al de gloeiende duuvels van d' helle leupt 1 'K hê
d'r verdome genoeg van, van altijd veur de zot g'hauên te
worden ! (Buiten, achter de deur, hoort men verdofdgeluid van

voetstappen, en dan harmonica-spel en zingende kinderstemmen)
Het is van avond Driekoningen-avond
En 't is morgen Driekoningen-dag.
Enz. enz... .

VROUW CLOET. (Oji'sftringend). Alweere 1 (Schaterlacht).
Verdome da is hier plezierig van den aovend l (Wijst naar
1)

Wij.

2)

Driekoningen-avond : dertien dagen na Kerstdag.
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Zulma). Hier gejank en ... welverdiende kletsen op heur
smoel 1 (Wijst naar de deur). Doar meziek en zang 1 Bravo 1
jongens 1 doe moar veurt 1 en geneert ulder niet 1 (Barst opnieuw in een schaterlach uit en vliegt dan plotseling woedend
naar de deur). Wacht 1 wacht 1 'K zal ulder 'n beetsen helpen 1
'K zal ulder cenzen goan geven, zie, mee heule peuten 1
(Rukt de deur open, strekt de hand uit in de duisternis, gri5t

een der zangers vast en sleurt hem naar binnen, de arm
opgeheven om te slaan. Blaft eensklaps stom en roerloos staan,
in verwildering de knaap aanstarend).
Derde Tooneel.
DE VORIGEN, JAN.
VROUW CLOET. Gij 1 gij 1... Zij-e gij dat 1 (Stottert van woede).
Zij ... zij ... zij-e gij dat die hier komt zijngen 1 ... die ...
die ... die hier komt scheuien veur ons eigen deuce 1 Ge
zendt ou zuster wig om hier te komen stelen, sloeber 1 (Zij
slaat er op los en -7an huilt). Ge komt ou moeder bestelen
in ploatse van heur t' helpen 1 (Nieuwe slagen en geschreeuw.

De buurvrouw slaat van verbazing haar handen in elkaar,
en verschrikt houdt Zulma op met eten). Ge zij 't gij mee ou
-

bende die hier heul den aovond aan de deure geweest hêt 1
(Schudt hem heftig,). Zeg, sloeber, kuifel, hoe dikkels hêtte
geweest ? Hoeveel geld hêtte mij gestolen?
DE BUURVROUW. Da goa nou toch te verre!
JAN. (Huilend, met vergeefsche pogingen om te ontsnappen).

Loat mij los, gij 1 Loat mij los 1 'K en doe ik ou euk gien
kwoad 1 Aïe 1 aïe, loat mij los, zeg ik ou!
VROUW CLOET. (Sleept -7an op de voorgrond). Ik ou losloaten 1 Ik ou losloaten ! ... Ge zilt hier iest ou zakken uityëlen 1
Ge zil mij hier iest al geên wa da g' hêt, tot de loaste cens.

(Zij voelt in zin zakken, neemt er het geld uit, en keert die
om. Tast in 'de voering.) Ha 1 gij sloeber 1 Hier in de voerijnge
zitten d'r euk nog 1 (Geeft hem een oorveeg. Voelt in de rug).
En hier euk, verdome 1 Ala 1 ou vest uit 1 Ou vest uit, zeg ik 1
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(Rukt Item die uit met geweld. Voelt onderaan in de broeksp jpen). En hier euk 1 (nieuwe oorvegen. Doar 1 doar 1 doar 1... .
Doe ou kloefen i) uit, smierlap 1
JAN.

(Doet huilend zin klompen uit). Moar 'k en hê ik

niets mier ; kijk liever!
VROUW CLOET. Joa ge doet, 2) sloeber, 't klijnkt 1 't klijnkt 1
D'r zitten d'r in ou keissen 3), kuifel 1 Doe z' uit 1 Doe z' uit,
zeg ik ou! (Heft dreigend de hand op). Wilde ze verdome
uit doen 1 (Snikkend doet ,jan zin kousen uit en enkele centen

rollen op de vloer. Zulma gaat ook weer aan 't huilen).
VROUW CLOET. (Raat het,geld oj5,). Ha 1 die leulijke sloeber!
Es 't er nou al, dief ? (Bevoelt hem weer). Moe 'k ou nou
wurmnoakt stellen ? Wil ik ou vel omme kieren ? (Strekt gebiedend de hand uit). Ala 1 hoast ou nou noar de zolder,
zulle 1 zonder eten noch drijnken 1 en morgen 't zelve spel!
JAN. (Wanhopig huilend). 'K hê honger 1 'k hê honger! ...
't Was om d'r mij e poar schoaverdeinen 4) mee te keupen 1 ...
'K en hê sedert van den noene 5) gien beetse mier g'eten 1
Gee mij 'n beetse pap mee ne rogge-smeiterham.

VROUW CLOET. (Spotlachend). Schoaverdeinen 1 'k zal ou

lieren schoaverdeinen 1 wacht en beetsen 1 ... Zij-e hoast wig,
verdome 1
JAN. ( Vliegt naar de zoldertraj5,. 'n Stikste breud, moeder!
'n stikste breud 1 'K hê toch zuik 'nen honger 1

VROUW CLOET. (Neemt een snee brood van de tafel en gooit
z' hem na), Doar es e stik breud 1 ... en creveert er mee!
(Huilend raapt Jan het stuk brood op en verdwijnt langs
de trap).
VROUW CLOET. (Met gevouwen armen, tot de buurvrouw).

Hawel 1 ... es da nou riie om d'r roazend van te worden ? ...
Verdome 1 (Neemt een stoel en slaat hem tegen de grond. Tot
Zulma). En wa zit-e gij doar nog in die pap te zieveren?
i) Klompen. 2) Je hebt zeker nog. 3) Kousen. 4) Schaatsen. 5) Twaalf uur.
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Ala 1 uit mijn eugen, of 'k zoe ongelukken doen 1 (Zulma

vliegt spoedig de zoldertraj5 op).
-

DE BUURVROUW. (Staat op). 't Es woar ; 'ne meisch zoe
d'r wa van krijgen ... Moar zeg ne kier, hoe loat es't al?
(Kijkt op de klok). Verdome 1 't es al over half negen 1 Wa
vliegt dien tijd toch om as ge begint te klappen 1 'K leupe
wig, zulle 1 As mijne man iest thuis es krijg ik op mijn smoel.

(Zij loopt naar de deur. Op 't oogenblik dat ze die wil openen
verschjfnt Rosten Tjeef op den drempel, schuchter naar binnen
kakend. Even schrikkend wikt de buurvrouw een stap op zij).
Vierde Tooneel.
VROUW CLOET, DE BUURVROUW, ROSTEN TJEEF.
ROSTEN TJEEF. ( Verlegen). Goên oavend 1 .. , goên oavend.
DE BUURVROUW. Goên aovend 1 ... da es e weer, hè?
Nog altijd woaaien en snieuwen?
ROSTEN TJEEF. (Komt aarzelend, met schuwe blikken rechts
en links, een weinig naar voren).

Nog altijd woaaien en snieuwen ... ( Tot vrouw Cloet).
Goên aovend, goên aovend, ... gien belet ? 'K weinsch ulder
'ne zoaligen Dertienaovend, zulle. Wille we te goar 'n dreupelke pakken ? (Haalt uit zin binnenzak een jeneverlesch te

voorschijn).
DE BUURVROUW. (Komt weer in 't midden van de keuken).

Lijk dàtte 1 i) e gloazeken én kan percies gien kwoad in zuik
'n leulijk weere.
VROUW CLOET. ( Tot Rosten Tjeef). Hawel l ... Kom moar
binnen ; ge moet nie schouw zijn. G' 'n moet doar aan die
deure nie blijve stoan dudderen. (Bekakt Rosten Tjeef spottend-uitdagend). Hè 1 ge ziet er woarachtig uit lijk of ge
schouw woart 1
ROSTEN TJEEF. Bah ten doet 1 bah ten doet 1 2) moar 't

z) Nou.

2)

Heelemaal niet.
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es zeu kaud, o, 't es zeu kaud 1 En euk 'k peisde da 'k
ulder meschien steurde. 'K há aan Zulmatje gevroagd of
ze mij wilde komen zeggen of 't er soms belet was, en 'k
en wist nie wa peizen omdat ze nie en kwam. (Tiltdeflesch
op). Hê je gloazekes 1 ... kleine gloazekes?
VROUW CLOET. (Gaat naar de kast, neemt er glaasjes uit
en brengt die op tafel). Kijk, doar zijn d'r. (Spottend). Wil -e
'k ik schijnken as ge te veele beeft?
ROSTEN TJEEF. ( Vult bevend de glaasjes). G' hêt ongelijk
van de zot mee mij t' hauên. Woarom doe-e da nou toch?

(Neemt een der glaasjes en klinkt aan met vrouw Cloet en
de buurvrouw). Ala, op ulder gezondheid ; wel bekome 't
ulder. (Kijkt om naar de deur, waarachter men de wind hoort
loeien). Verdome da es toch 'n weere 1 'K en peize niet da
d'r nou nog veel meinschen langs de boane zijn. 'K hê doar
twie sandurms tegen gekomen die op ulder nachtronde uitgijngen : 't was al da ge ze nog kost herkennen, zeu wit as
ze woaren. Al wa da ge nog ziet of heurt in de stroate zijn e
poar kinders die bevend van de kauwe veur de deuren stoan
te zijngen.
VROUW CLOET. Ge wil zeker zeggen da ge peist as da
Cloet mee da slecht weere van den aovond nie mier thuis
en zal komen ? (Rosten Tjeef maakt een gebaar van schrik).
Es't gie woar da ge da peist ? :.. Joa moar ge zoedt er
keunen aon bedrogen zijn, zulle 1 't Kan gemakkelijk gebeuren
da da slecht weer hem moar 'n beetse vertroagd en hêt.
ROSTEN TJEEF. Ha moar schie toch uit van azeu te bab-

belen 1 (W!ïst met schrik naar de buurvrouw, die haar borrel je leeg drinkt). 't Es zotteproat da ge vertelt 1 't Es
woarachtig zotteproat 1
VROUW CLOET. 01 ge moet gij nie schouw zijn 1 Veur de
buurvrouwe en moete wij ons nie geneeren. Peisde gij
meschien da ze zij nie en weet wa dat gebeurd es ? Peisde
gij meschien da heel 't durp da nie en weet?

a6
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ROSTEN TJEEF. (Hevig ontsteld). Moar ge wor gij heul-de

gansch zot, geleuf ik 1 Keunde gij dan ouw eigen kwoad nie
mier zwijgen ? Vertelt-e gij dan aan heul de weireld al wa
dat-e gij weet?
VROUW CLOET. (Barst in woede uit). Nou moar zeg 'ne
kier, Tjeef, veur wie aanziet-e gij mij dan ? Ha 1 ge peis gij
meschien da 'k ik aan Cloet niet zeggen en zal da ge gij den
doader zijt 1 Ge peist da 'k mij zal baten deudsloan zonder
'n woord te zeggen, lafoard woar da ge stoat 1
DE BUURVROUW. Chut 1 chut 1 Zwijgt 1 ... in Godsnoame

zwijgt 1 'n kijf niet 1 Moakt dat 't de geburen nie en heuren 1
Ik magge da wel weten, dat en geeft niet, ik kan zwijgen.
Maor 'n moakt in Godsnoame toch al da laweid nie veur de
heule weireld. Ge keunt toch wel peizen da de meinschen
nie beter en vroagen of... .
VROUW CLOET.

( Valt haar in de rede). Joa moar hoe vindt-e

gij dat van die lafhertige smeirlap?
ROSTEN TJEEF. Joa moar, j oa moar... .
DE BUURVROUW. Moar zwijg toch, zeg ik ulder 1 't Zal al
slecht genoeg zijn zonder dat-e 't gulder nog verirgert. Ala
toe toe, . tracht mallekoar liever te verstoan. Ik moe wig.
(Neemt haar glas). Geef mij nog 'n dreupelken om deur da
hondeweere te goan. (Rosten Tjeef vult bevend het glaasje,
waarvan zij de inhoud in één teug naar binnen slaat). Merci,
merci, en elk 'ne goên aovond. 'K ben wig, zulle 1 'K ben
verdomd schouw da 'k op mijn smoel zal krijgen. (Loopt rechts
naar een stoel). Wach 'ne kier 1 wach 'ne kier 1 'K hoa 'nen
hoaring meegebracht ; 't es veur mijne man. 't Zoe wa zijn
as ik hem nie mee 'n hoa 1

(Plotseling vliegt de deur in den achtergrond open, en vloekend
holt de buurman binnen. Vrouw Cloet en Rosten Tjeef springen met een angstkreet oj5 zij, terwijl de buurman, na een seconde
aarzeling, zin vrouw ontwarend, razend naar haar toesnelt
en haar bij de keel grapt.)
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Vijfde Tooneel.
DE VORIGEN, DE BUURMAN.
DE BUURMAN. Alweer hier in da smeirig kot, bezig mee
zuipen en mee babbelen, binst da de jongens thuis liggen te
vechten en te schriemen i) en da heul den boel overheup
stoat ! (Hij schudt heftig zin vrouw, die scherp gilt en huilt,
en duwt en trapt haar naar de deur). 'K zal -e 'k ik ou verdome wel lieren thuis blijven 1 (Beiden af. Achter de gesloten

deur hoort men het gevloek, gegil en gehuil trapsgewijs-af
nemend zich verwijderen).
Zesde Tooneel.
VROUW CLOET, ROSTEN TJEEF.
ROSTEN TJEEF. (bevend van schrik) : 01 wa veur 'n bieste 1
'k Stoa d'r heul-de-gansch van te schudden en te beven 1
'k Miende dat ... dat 't Cloet was 1 'k Ben d'r schouw van
geworden. 'k Vrieze dat hij van den aovend toch nog zal
thuis komen.
VROUW CLOET (met hikkende stem) : 01 'k hê toch euk
zeu wried verschoten l (Legt haar hand op Rosten Tjeef's
arm). Voel 'ne kier hoe da 'k beve 1 ... Ge moet wig goan,
ge moet wig goan. De buurvrouw hê gelijk : we meugen
gien laweid moaken, ... 't zal al irg genoeg zijn 1 Goa wig,
goa wig 1 G'en meugt hier nie blijven 1 'K en peize wel niet
dat hij nou nog zal komen, maor ge moet toch wig goan,
'k ben te schouw geworden 1 ... 't Hê mij aon 't herte gepakt ... •'K en kan hoast nie meer spreken 1 ... Mijn tong
es zeu dreug as e stik leer 1
ROSTEN TJEEF

(hafluid): As ge de deur op 't nachtslot

deed ? ... 'K zoe zeu geirn nog 'n beetse blijven. 'K en hê
ou van heul den dag nog nie gezien ... En doe de lucht 2) uit ...
Doe de lucht uit en loat ons doar goan, (wist naar rechts.
Geheimzinnig , met fluisierstem) doar, in de koamer. As hij
-

i) Huilen.

2)

Het Iicht.
2

i8
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per ongeluk nog moest komen, zoe 'k al achter keune wigsprijngen, binst dat-e gij al veuren de deur open doet.
VROUW CLOET. 0, gij lafoard 1 gij lafoard 1 gij dreidobbele
lafoard 1 Es da nou al wa da ge mij te zeggen hêt ?
ROSTEN TJEEF. (vastberaden) : Nien 't, 't en es nie al. En
't es percies omda 'k ou nog veul mier te zeggen hê, da 'k
mee ou alliene wille zijn. Me moeten eindelijk 'n besluit
nemen. As-e we niets en doen zullen w'alle twie lijk biesten
deudgeslegen worden. Gij zegt da ge 't spel nie mier 'n
keunt verduiken. As da woar es en blijft er ons moar iene
moyen mier over.
VROUW CLOET. Wa veur 'ne moyen?
ROSTEN TJEEF. Wigleupen.
VROUW CLOET. Ik alliene ?
ROSTEN TJEEF. Mee mij.
VROUW CLOET. Hot ... en de kinders?
ROSTEN TJEEF. De dieë moeten hier blijven.
VROUW CLOET Ho t
ROSTEN TJEEF. Doar en es nie anders mee te doen. Me
zullen verre wig goan, noar 't Fransche, woar da'k mijn breud
zal verdienen as tirresier i). Veur ons alle twieë en veur de
kleinen die moe komen, kan ik 't verdienen. Moar mee
d'ander 'n kan ik mij nie bezighauen.
VROUW CLOET. Ha joa moar, wa moet er van geworden,

van d'andere ?
ROSTEN TJEEF. Die moete moar bij Cloet blijven. Hij
kan hij zurgen veur de zijne, lijk of-e 'k ik zal zurgen veur
't mijne.
VROUW CLOET. Ho 1 ... .
ROSTEN TJEEF. (Gaat naar de deur, rechts). Kom, ... kom

nou mee mee mij in de koamer, we zillen d'r doar op
i) Terrassier.
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ons gemak over klappen. (Komt terug en neemt haar bij de
hand. Fluistert). Kom, ... sluit de deur en doe de lucht uit...
Wil 't e'k ik doen ? Ala, ... goa gij moar in de koamer,
'k komme seffens i) bij ou.
VROUW CLOET. (Keert zich half om en staart luisterend
naar de deur in den achtergrond). Chut l ... zwijg 'ne kier.
'K miende da 'k doar iets heurde.
ROSTEN TJEEF. (Luistert). Nie, ... 't zijn kinders die nog
in de verte zijngen ... (Beiden een tod roerloos luisterend).
Of 't es de wind. (Men hoort het loeien van de wind.) Joa, 't es
zeker dat 't de wind es. (Fluisterend, terwijl hij haar den

arm om het middel slaat en haar ,Poogt mee te trekken). Ala,
toe, kom, kom, 'k moe ou hên, 'k en kan zonder ou nie
mier leven 1
VROUW CLOET. (Gaat twee stappen rechts, in de richting
der kamerdeur. Fluistert). Zeg, ... pak da mes mee, da doar
op toafel ligt ; g' 'n keunt somtijds nie weten 1 ... En 'n moak
sitoe gien laweid, te wille van Jan en van Zulma, doar boven... .
ROSTEN TJEEF. (Neemt het mes in de hand. Fluistert). Zij
moar gerust ... ( Vrouw Cloet rechts af).
ROSTEN TJEEF. (Roept haar met gedemj'te stem terug.)
Hm 1 ... pstt l ... zeg ... loat ons iest nog 'n dreupelke
pakken, da geeft kroaze 2). ( Vrouw Cloet komt glimlachend,

op de teenen, in de keuken weer; Rosten Tjeef legt het mes

even op de tafel neer en tilt de flesch op. Op het oogenblik
dat vrouw Cloet haar glaasje in de hand neemt, gaat de
deur in den achtergrond plotseling open, en Cloet komt te
voorschijn, met een stok en een pakje in de hand).
Zevende Tooneel.
DE VORIGEN, CLOET.
VROUW CLOET EN ROSTEN TJEEF. ( Tegelijk, met een gebaar
van schrik.) Ho 1 ... ( Vrouw Cloet laat het glaasje vallen en
i) Dadelijk.

2)

Courage.
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Rosten Tjeef springt instinctmatig van naast haar weg. Dan
blijven zij alle drie een oogenblik roerloos, als versteend, staan.
Met een vervaarl jke uitdrukking van woede gaat Cloet's blik
zich op zijn vrouw vestigen).
-

VROUW CLOET. (Met schorre, hikkende stem). Zij ... zij ...

zij-e gij doar ! ... Wij ... wij ... 'k en .... 'k en hê je 'k ik
ou van den aovend ... nie mier verwacht ! ... Ge zij welgekomen, ... ge ... zij welgekomen 1 ...
ROSTEN TJEEF. (Als boven). De ... de buurvrauwe ... es
doar sebiet wiggegoan ... Ze ... ze was mee ou wijf 1.. .
Ik ... ik was ulder 'ne zoaligen Dertienaovend kome weinschen ... en ... en ulder mee 'n dreupelken trekteeren. ...
Wil ... wilt-e gij euk 'n dreupelke pakken?
CLOET. (Zonder Rosten Tjeef een antwoord te geven treedt
hij drie stappen naar voren, de woedende blik halsstarrig
op Zijn vrouw gevestigd. Strekt plotseling de hand naar haar
lichaam uit). Wie hêt er da gedoan?
VROUW CLOET. (Hevig ontsteld). Gedoan S ... wie ... wa

gedoan?
CLOET. (Als boven. Knarsetandend.) Dat doar. ( Vrouw
Cloet barst in tranen los zonder te antwoorden).
CLOET. (Gooit stok en pak op zij, springt naar haar toe en
gr jpt haar bij de keel). Wilde mij nondedzju zeggen wie dat
er da gedoan hêt, of 'k wrijng ou de keele toe?
( Vrouw Cloet slaakt een scherpe gil, terwijl Rosten Tjeef
verwilderd naar de deur vliegt. Maar Cloet, die zijn beweging
ziet, laat dadel jk zijn vrouw los en verspert hem de weg.
Hij knakt de deur dicht en doet die op slot. Dan holt hij
naar de tafel en neemt er het broodmes. Op dit oogenblik
hoort men een dof geluid van voetstappen achter de deur, en
kinderstemmen zingen, zonder begeleiding van harmonica).
Het is van avond driekoningen-avond
En 't is morgen driekoningen-dag.

(De zang gaat door).
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CLOET. (Holt weer naar zijn vrouw en gr j»t haar bij de
keel, het mes in de hoogte). Joa of nie, wilde mij zeggen, wie
dat er da gedoan hêt ?
VROUW CLOET. (In een worgkreet, wijzend met de vinger
naar Rosten Tjeef). Hij 1
(Cloet laat zijn vrouw los en holt Rosten Tjeef na, die
door de keuken vlucht, stoelen omgooiend. Het liedje houdt
plotseling op, midden in 't refrein).
ROSTEN TJEEF. 't En es gie woar ! Ze liegt 1 ze liegt!
(Met een gebrul van woede gr jet Cloet hem eindelijk vast
en geeft hem een messteek in 't lijf).
ROSTEN TJEEFI ( Valt achterover). Meurd 1 ... meurd 1 (Met
reutelende stem). Meu ... rrrd 1
(Scherp gillend holt vrouw Cloet heen en weer door de
keuken. Huilend komen jan en Zulma half aangekleed, langs
de zoldertra.p naar beneden gesneld. Cloet, stom en roerloos,
het bebloede mes nog in de hand, staart, als versteend, rijn
slachtoffer aan. Buiten hoort men wild lawaai van kreten.
Hevige slagen bonzen op de deur, die wijkt en eindelijk oden
vliegt. Twee gendarmen hollen binnen, door een enkele dorj5elingen gevolgd).
).

Achtste Tooneel.
DE VORIGEN, JAN, ZULMA, DE GENDARMEN, DE DORPELINGEN.
EERSTE GENDARME. Wa es dat hier 1 Wa gebeurt er hier!
(Hij vliegt naar Cloet, vat hem bij de kraag, rukt hem 't
mes uit de hand).
;t de joelende dorpelingen achterTWEEDE GENDARME. (Drbf
Achteruit
1
Achteruit
1
in noame van de Wet.
uit).
(Een gedrang grijpt plaats en de dorpelingen komen
weer naar de voorgrond. De tweede gendarme trekt zijn sabel
en snelt zijn kameraad ter hulp. Midden in een verward geraas van kreten en gehuil duwen zij Cloet, die geen tegenstand biedt, naar buiten, terwijl twee mannen Rosten Tjeef
optillen, en hem rechts, in de slaapkamer, dragen).
Gordijn.
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TWEEDE BEDRIJF.
(Zelfde tooneelschikking als in 't eerste bedrif, plus een klein
tafeltje naast de haard).
Eerste Tooneel.

(Bb; het ophalen van 't gord jn zit Yan midden
in de keuken neergehurkt, bezig met een lange touw tusschen
de reetjes van de vloer te verbergen. Zulma staat naast hem
en ziet onbewegelijk toe).
JAN, ZULMA

.

JAN . Hawel, ... haudt ou nou 'ne kier stille, en urkt r).
Peere en, Meere en meugen 't nie zien, da verstoa-e, of we
zoên keune kletsen op ons smoel krijgen ... Kijk : (H^; gaat
zich verstoppen onder het tafeltje,
e, naast den haard). Ik hauwe
mij hier stille lijk 'n muizeken, binst datte gij op de zulle 2)
stoat te wachten. As 't Peere of Meere zijn die g'iest zie
komen, ge kiert ou omme en zegt »Peere" of »Meere" en
ik hauwe mij koes. As 't den bastoard es, ge komt al gauwe
weerom in de keuken, en leupt noar de greute toafel. En van
as g' hem in 't deurgat ziet, roept-e : »Hè, Julken, kom ne
kier hier, 't es hier wa te zien 1 Moar hoast ou, hoast ou,
of anders es't wig l" Doarop komt den bastoard natuurlijk
gevlogen, en, binst dat hij over die keurde leupt trek ik ze
op. Paf! doar vliegt hij mee zijn smoel tegen de grond,
en gij komt noar hem geleupen om hem zeugezeid t'helpen
opstoan, binst da 'k ik de keurde wigtrekke en in mijne zak
stoppe, percies lijk of ik van niet en wist. We zillen verdomd veel leute 3) hên 1 Peisde 't euk niet ? (H^; wr jft zich

lachend de handen).
ZULMA .

(Koel), Nou, ... 'k en weet 't niet ...

JAN . Ala 1 veuruit ! Begin gij moar mee op de zulle te goan
stoan. Alle menuten kan 't ien of 't ander komen.

ZULMA . Och 1 loat ons da liever niet doen. Da kind en
hê ons toch nie misdoan.

i) Luistert. z) Drempel. 3) Pret.
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(Komt half van onder het tafeltje uit). Ha, nondedzju 1
wa zij-e gij 'n dwoaze-kalle ! Meuge we nou ne kier gien
beetse leute hên ?
JAN .

ZULMA . Bah toet ! i) Moar woarom moet dat op die maniere

goan?

(Staat op. Boos). Hè ? ... wa zegde doar ? (Geeft haar
een duw). Zij-e hoast op de zulle?
(Langzaam, in stilte huilend, gaat Zulma naar de deur en
doet die half open. ,dan kruipt weer onder 't tafeltje, de
blik gevestigd op Zulma. Enkele oogenblikken stilte).
JAN .

ZULMA . (Met moedelooze stem). Hij es doar.

JAN. Wie es 't er doar?
ZULMA . Hij ... Julken.
JAN . (Woedend). Hawel, verdome 1 woarom en goa je noar
toafel niet ? (Zulma gehoorzaamt, snikkend).
JAN . Wilt-e nondedzju 1 ophauen mee kwijlen of 'k sloa ou
de kop in 1

(,bulken verschijnt op den drempel. Bij 'tgezicht van Zulma,
die steeds huilt, bl jft hij verschrikt stilstaan).
JAN . (komt uit zijn schuilplaats gevlogen en geeft Zulma
slagen) : Ha 1 gij verdomde lafhertige slonse 1

(Zulma gilt en huilend vlucht -7ulken in de verste hoek
der keuken. Binnen vrouw Cloet en de buurvrouw).
Tweede Tooneel.
DE VORIGEN, JULKEN, VROUW CLOET, DE BUURVROUW.
VROUW CLOET . Wa es dat hier ? Wa gebeurt er hier

alweere ? (Gr^^pt heftig Julken bij den arm en schudt hem)
Wa stoa-e gij doar te tuiten ? 2) ( Tot ,jan en Zulma) En gulder,
doar 1 ... Zwijgen, zulle 1 (Héj^ dreigend de hand op, als om

te slaan) .
i) Jawel. 2) Brullen.
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JAN (wist naar Zulma) : ' t Es al 't schuld van die dwoazekalle, die veur mij noeit iets en wil doen.

ZULMA. 't En es gie woar, moeder, hij liegt 1 Hij wilde
mij Julken kwoad doen doen.
VROUW CLOET. Chut 1 ... zwijgen, zeg ik. (Wijst naar de
deur in den achtergrond). Voader es doar. Den iesten die
nog z'n muile roert krijgt 'n koaksmeete. (Gaat naar zulken
en rukt hem ruw de handen van voor het gezicht). En schiedt

er gij nou uit mee tjiepen, zulle, of anders goa je zonder
eten noar ou bedde.
DE BUURVROUW. Ik gao veurt noar huis ; 'k zie da ge

geried zijt om t'eten.
VROUW CLOET. (Gaat naar den haard, neemt er een ketel
van 't vuur en giet de dampende karnemelkpap uit in twee
schotels, een groote en een kleine, staande op de groote en de
kleine tafel). Ha moar blijf nog liever 'n beetsen. 'K ben

altijd blije as er 'ne vrendelijng in huis es. Anders ben ik
altijd schouw, en die jongens zoen mij de deud aondoen mee
ulder kijven en vechten. Ala toe toe, zet ou doar 'n beetsen,
bij de toafel, ge zilt 'r op ou gemak zijn.
DE BUURVROUW (gaat zitten) : Enfin, ... om ou plezier te
doen. Moar 'k en magge toch nie lange blijven, zulle. 'K ben
altijd schouw, as ik te lange wigblijve, dat mijne keirel, ge
weet wel... .

(De buurvrouw maakt het gebaar met de hand of zij een
oorveeg kreeg. Tegelijk gaat de deur in den achtergrond
open, en Cloet stapt loom binnen, met een spade op de
schouder. Zonder iemand aan te kijken noch een woord te
spreken, gaat hij zin spade in een hoek zetten en komt naar
het tafeltje bij den haard. Een zijner voeten raakt verward
in het door dan dwars over de keuken gespannen touw. Met
een doffe vloek bukt hij zich, rukt het touw los, rolt het op
en stopt het in zijn zak. Dan gaat hij zitten aan het tafeltje
naast den haard en begint te eten, driekwart met de rug
naar de anderen gekeerd. Algemeene stilte. Men hoort het
slurpen van Cloet's lippen in de houten lepel).
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Derde Tooneel.
DE VORIGEN, CLOET.
VROUW CLOET (tot de kinderen) : Ala ! allemoal aan toafel 1
(tot de buurvrouw) : Eet-e mee ? d'r es genoeg, zulle.
DE BUURVROUW. Nie, nie, merci, 'k hê al geëten.
VROUW CLOET. Anders ...
DE BUURVROUW. Joa, joa, 'k weet 't wel ... (Allen nemen
plaats aan de groote tafel en de maaltijd begint, in een volkomen stilte. Men hoort alleen het slurpen der lippen in de lepels).
VROUW CLOET. ( Tot de buurvrouw). Dat es toch 'n leulijk
weer, hè, die loaste doagen?
DE BUURVROUW. 't Es schrikkelijk. 'Ne meinsch leeft compleet in woater en in smeur i). Mijne veint zegt da den helft
van ons eirdappels noar den duvel zijn.
VROUW CLOET. Cloet es sedert moandag begost 2) mee
d'onze uit te doen, en ge zoedt toch schriemen en vloeken
as ze dà ziet : van de tien struiken zijn d'r wel nesse vurt 3).

(Op dit oogenblik gaat er een gekibbel op tusschen San en
Julken, die naast elkaar aan 't uiteinde der tafel zitten).
VROUW CLOET, Wa es da doar ? (Tot ,zulken). Ou stil
hauèn, zulle 1 Anders ... ( Wijst naar de deur van de slaapkamer).
JULKEN. (-7ankend). Moeder, 't es Jan die stanvastig irreweten 4) in mijn talleure.5) smijt. 'K en kan d'r nie mier van eten.
VROUW CLOET. Irreweten l ... Verdome 1 ... (Spotlachend).
Ha, ha 1 ... den dienen bekloagt hem nou da z' irreweten in
zijn talleure smijten 1 Wa zoeë dan willen hên, jongen ? Gebroadte kiekens ? 0 gij verdomde snotneuze die kloagt omdat
hij eten krijgt 1 Worde meschien zot, jongen ? Wie hêt er dat
oeit van z'n leven g'heurd : janken omda g' eten krijgt l
JULKEN. Joa moar, moeder, 't es zeu hard 1 't Zijn dreug'

irreweten.
1)

Mist.

2)

begonnen. 3) Rot. 4) Erwten. 5) Bord.
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VROUW CLOET. Watte ? ... ge durft tegenspreken 1 Kom
hier, verdome 1 (Roerloos, zin houten lepel in de hand, kikt

_7ulken met verschrikte ooggin zin moeder aan. ,dan en Zulma
staken insgelijks het eten. Alleen Cloet blaft door eten, met
slurpende lij5en).
VROUW CLOET. ( Tot zulken). Goa je komen, joa of nie 1
Moe 'k ou meschien bij 't vel van den nekke van ouwe stoel
hoalen ? (Yulken maakt een beweging op zin stoel en men

hoort zin klompjes op de vloer neervallen. Hij komt, schuwschoorvoetend, om de tafel heen bij vrouw Cloet).
VROUW CLOET. (Geeft hem een oorveeg). Doar 1 eet da,
verdome ! ... da zult-e meschien zochter vinden 1 (Snikkend

vlucht ,hulken weg.)
VROUW CLOET. (Staat dreigend op). Wilde zwijgen, ezel 1 ..
of ge krijg nog wat 1 (Bang gaan -7an en Zulma weer aan 't
eten. De buurvrouw schudt het hoofd. Zulma legt haar leiel
neer en begint ook weer, in stilte, te huilen. Cloet, die zin
schotel geledigd heeft, blaft even roerloos-onverschillig- zitten,
als een bruut. Vrouw Cloet keert het hoofd naar hem om,
staat op, schiet bereidwillig toe). Nog 'n beetse pap ? (Zonder
te antwoarden haalt Cloet zin pip uit en vult die met
tabak).
VROUW CLOET. (Neemt de schotel weg, gaat er mee naar
den haard, vult ze met pap, brengt ze weer o 't tafeltje).
Kijk ... en d'r es er nog as g' er wilt. (Opnieuw geeft Cloet
geen antwoord en de grootste stilte heerscht. Julken en Zulma
smoren hun tranen. Vrouw Cloet komt weer op haar plaats
en eet alleen voort. Eindelijk staat Cloet op, steekt zin pip
aan en verlaat de keuken).
VROUW CLOET. (Driftig-opgewonden tot de buurvrouw).
't Es om d'r zot van te worden 1 't Es om d'r roazend van
te worden ! 'K en kan 't nie langer mier uithanen 1 (Met
naar de deur in den achtergrond gebalde vuist.) Azeu 'n
bieste van 'ne man 1 (Met de vuist naar de kinderen). Azeu
sloebers van jongens 1 Ala 1 naar ulder bedde, nondedjzu 1
'K en kan ulder in mijn eugen nie meer zien.
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(Angstig vliegen de kinderen op, Jan en Zulma langs de
zoldertraft ; bulken naar de kamerdeur, rechts).
DE BUURVROUW. Es 't ie hij nou altijd azeu?
VROUW CLOET. Wie?
DE BUURVROUW. Cloet.
VROUW CLOET, Altijd. Da es nou weer al vier moanden
dat hij uit 't kot gekomen es, woar dat hij, lijk as ge weet,
vijf joar gezeten hêt veur de meurd van Rosten Tjeef, en
nog en hêt hij zijn muile nie ope gedoan anders as om t' eten
en te drijnken.
DE BUURVROUW. Ala dan l ... En wa zeid-hij as hij weere
thuis kwam ? Vertel mij da 'ne kier, ge 'n hêt mij doar nog
nie van gezeid.
VROUW CLOET. Wa dat hij zei? ... Gie woord. Ik, en de

jongens, we zeiën wij » goen avond, ge zij welgekomen," moar
da was percies of da we wij nie gesproken en hán ... Zonder
noar ons zelfs te kijken leit-ie hij zijn paksken en zijne stok op
'ne stoel, kwam noar de toafel, nam de paptiele wig en gijnk er
mee bij 't vier i) zitten, mee zijne rugge noar ons gekierd,
percies lijk cf ge gij hem doar van den aovend hêt zien zitten.
DE BUURVROUW. (HOofdSChUddend). Wel, wel, wel 1 't En
es hoast nie te geleuven 1 ... Joa moar toch, as hij . , . as hij
dan 't kind gezien hêt,' ... de ... de kleinen bastoard enfin,
wa hêt hij tons gezeid 1
VROUW CLOET. Niets, zeg ik ou, niets, absoluut niets ! En
't es percies doarvan da 'k zeu schrikkelijk schouw geworden
ben. 'K hê je 'k ik gepeisd, ewoar? dat hij mij half deud
zoe geslegen hên as ie weere thuis kwam, moar hij 'n doet
of hij 'n zegt-ie hij niets, en da es al veel irger veur mij ...
As-e 'k ik hem doar azeu zie zitten, da es percies veur mij
lijk of er doar 'n wilde bieste zat, die heur al mee 'ne kier
omme zal kieren en mij op 't lijf sprijngen. En da zal toch

i) Vuur.
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den ienen of den anderen kier gebeuren ... Ge moet gij nie
verwonderd zijn as ge gij ne kier op 'ne nuchtijnk t) heurt
zeggen dat-ie hij mij vermeurd hêt.
DE BUURVROUW. 01 'k en peist niet 1 'K en peist niet 1
'K peize dat er hij 'n reden van gemoakt hêt. Die loaste vijf
joar in 't kot zullen 'cm wel 'n beetse getemd hên. Meschien
'n loat zijn konsjense 2) hem nie g'rust noar die meurd?
VROUW CLOET. 't Es doar prijkel af 1 3) Ge kent hem nie
zulle ! as ge da peist. Ik die 'm moar al te goed 'n kenne
voel d'r heul wat anders achter. We zillen 't meschien noeit
weten wa dat er in zijne kop moalt, moar zij gij moar zeker
dat 't zijn konsjense nie en es die 'm kwelt.
DE BUURVROUW. En hoe goat da anders ? Sloapt-e gulder

te goare ?
VROUW CLOET. Wa zoên we 1 ... 's Aovonds as hij thuis

gekomen es, achter dat hij doar alliene, lijk 'n biest há zitten
eten, es hij opgestoan, en, in ploatse van noar de sloapkoamer, rechte noar de zoldertrap gegoan. D'r stoat doar boven,
onder de pannen, nog 'n oud versleten bedde, nog van in
den tijd as mijn scheunbroere bij ons inweunde. Hawel, van
as-e 'k ik zag wa dat hij gijnk doen, die gijnge 'k ik achter
hem, en 'k zeie : » Boas, 't en es doar niet da we sloapen, 't
es hier in de koamer." Moar 'k wil ha je da gezichte gezien 1
Hij bekeek mij mee 'n poar eugen lijk kogels en in ploatse
van joa of nien 't antwoorden, gijnk hij den trap veuder op.
'K stond er compleet deuzig 4) van geslegen. » Verdome wa
moe'k nou doen ?" peisde 'k in m'n eigen. 'K wachtte tot dat
hij boven was, en tons gijnk 'k euk boven. Moar 'k en was
nog oan de deure van 't zolderkoamerke niet of hij kwam d'r
al weer uit.
DE BUURVROUW. En wa zeid hij?
VROUW CLOET. Hieruit, schandoalt zeid hij. 'K verscheut

er van da'k hoast achterover van den trap vleug ... Da zijn
i) Ochtend. 2) Conscience. 3) Daar is geen kwestie van. 4) Duizelig.
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d'ienegste woorden die 'k hem sedert vier moanden hê heuren
zeggen.
DE BUURVROUW. Ha ! da es oardig, zulle ! da verwonder
mij toch ! Over 't algemien en zijn 't mannevolk ulder passie
toch nie miester. Ze sloan ou iest half deud en 'ne menuut
doarnoar moên z' ou toch weer hên. Ge zoedt percies zeggen
da da ulder goeste doe krijgen as z'ons e kier firin afgeranseld hên. Mee de mijnen toch es da altijd 't zelve spel.
VROUW CLOET. Mee de mijnen niet. Hij 'n geêt hij om
gie vrauwevolk. Hij sloat hij ou plat en 't es er mee gedoan.
DE BUURVROUW. Hij 'n kan nou pertan i) anders van
ou nie kloagen. Ge bedient hem lijk 'n meissen, en hij 'n
kan ou woarachtig nie verwijten da ge da kind van Rosten
Tjeef te geiren ziet.
VROUW CLOET. 'K en kan da kind nie geiren zien. Dat
doe mij telkens weer aan zuiken schrikkelijke dijngen peizen.
Alle kieren as 'k noar 'em kijkke zie 'k weer die wrieë meurd
gebeuren.
DE BUURVROUW. Da kind 'n kan da toch nie helpen. 't Es

het toch euk 't ouwe, zeu wel as d'andere.
VROUW CLOET. 'K weet-e 'k ik da wel ! moar 't en es doarom
niet te min woar da dat d'eurzoak es woarom da 'k mee
Cloet nie mier en kan overienkomen. Die jongen es mijn
straf en mijn torment. Zeulang of dat hij ons in de wig stoat
en zal 't er gien ruste mier zijn.
DE BUURVROUW. Zend 'm liever wig.
VROUW CLOET. Joa, joa, da es al gemakkelijk gezeid;

moar woar noartoe?
DE BUURVROUW. 't Es gelijk woar 1 Iest en veural rust en
vrede in huis. Oarme meinschen lijk of wij zijn, 'n keunen
ulder mee ulder jongens nie veele bezigháuen. Da es amoal
goed as ge rijke zijt.
i) Pourtant.

DRIEKONINGEN-AVOND.

30

VROUW CLOET. Joa, joa, da es al wel gezeid, moar 't en

helpt niet. 'K en hê je 'k ik gien geld genoeg om 'em ieverst i)
in de kost te zenden.
DE BUURVROUW. Ha joa moar kijk, ge moet doar 'ne kier

op peizen, ewoar ? Gent en Brugge en zijn op ienen dag nie
gemoakt. As Rosten Tjeef nog leefde, da zoe gemakkelijk
zijn, ewoar ? Ge liep mee hem wig en alles was zjuust 2).
Moar nou, ha joa, 't es het moeielijk .. .
VROUW CLOET. Och 1 ... 'k en weet nie of 'k mee hem
zoe wiggeleupen zijn. 'K zag-e 'k ik 'm wel geiren, da es zeker,
moar 't en zat toch moar weinig kroaze in 'm.
DE BUURVROUW. Woar zoe Cloet nou zijn?
VROUW CLOET. Joa, dàt 'n wee 'k ik niet 1 Doar ieverst in

den donkeren buiten leupen, zeker, lijk 'n bieste. Wij zien
wij 'em noeit anders of 't en zij as 't tijd es van t' eten of te
goan sloapen.
DE BUURVROUW. En zit hij doar azeu iederen dag alliene
t' eten, aan da toafelken?

VROUW CLOET. Iederen dag. Hij 'n wilt hij mee niemand

van ons gien gemiens mier hên.
DE BUURVROUW. Watte 1 ... zelfs mee zijn eigen kinders
niet 1 De die 'n hên 'em toch nie misdoan.

VROUW CLOET. 'T es verloren 1 3) Hij 'n spreekt hij nie
mier mee ulder as mee ons. Hij hoat hij ons allemoal om 't
miest. 't Es of hij 't huis zelve verdomde.
DE BUURVROUW. Goat hij nog pensejoagen?
VROUW CLOET. Noeit mier. Hij beult hij en hij zwoegt hij
lijk 'n bieste van den nuchtijnk toe den aovend op zijn land.
DE BUURVROUW. As-e 'k ik in ou ploatse woare, 'k gijn-.
ge mij van den aovend in zijn bedde leggen, ier dat hij veere
thuis es. Hij 'n zoe de kroaze nie hên om d'r ou uit te smijten.
i) Ergens.

2)

In orde. 3) Om 't even.
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VROUW CLOET. (Met een gebaar van schrik). 01 da't en
zoe 'k nie durven doen 1 Hij zoe mij deudsloan 1 hij zoe mij
noar beneen schuppen.
DE BUURVROUW . 'T es gelijk ; 'k zoe 't toch probeeren. Es
da 'n leven, lijk of ge nou hêt ? (Buiten, achter de deur, hoort

men het geluid van naderende voetstappen).
VROUW CLOET. ( Verschrikt, met doffe stem). Zwijgt 1 zwijgt 1
Hij es doar weere 1 (De deur gaat open en Cloet komt binnen.

't Gelaat somber, zonder naar iemand te kaken noch een woord
te spreken, gaat hij naar de schoorsteenmantel, legt er zin
^ijp op, neemt er een steenen blaker, steekt het licht aan, en
klimt met zware tred langs de trad naar boven).
DE BUURVROUW. (Stoot vrouw Cloet aan. Fluisterend). Ala
toe, ... reschiert i) ou.
VROUW CLOET . (Aarzelend opstaande; zelfde toon). 'K en
durve niet 1 ... 'k en durve niet 1

(Door de buurvrouw voortgeduwd, nadert zij evenwel de
trap en is op 't punt er op te stijgen, toen Cloet, omhoog gekomen, met een schop het trapluik dichtslaat).
VROUW CLOET . ( Verschrikt achteruitwijkend). Ho!
DE BUURVROUW. Wat es't er?
VROUW CLOET . Hij hê gezien wa da 'k wilde doen, en hij
schupt de valle 2) toe om 't mij te beletten. As 'k nou moest
durven boven komen zoedt hij mij deudsloan. (Een oogen-

blik stilte).
DE BUURVROUW. (De oogen naar de zoldering, waar men
Cloet zwaar heen en weert hoort looj5en). 'T es toch ne wrieë

keirel zulle ! Hij es nog irger as de mijnen 1 't Es waarachtig
percies 'n wilde bieste 1
VROUW CLOET. (Heftig opgewonden, met naar de kamerdeur, rechts, gebalde vuist). H à à à 1 ... ddr, zie 1 ... ddàr
ligt d' eurzoake van alles 1 Doar ligt de noagel van m'n
i) Van het Fransch werkwoord : Risquer. 2) Trapluik.
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deudkiste 1 (Komt naar de buurvrouw, sidderend, knarsetandend met gekruiste armen). Weet-e gij wa da 'k weinsche ? ...
(Strekt weer de hand uit naar de kamerdeur). Dat hij craveeren zoe 1 (Strekt de hand uit naar de zolder). En hij euk 1
(Strekt de hand uit naar de buurvrouw). En óuwe smeirlap
euk 1 (Slaat op haar borst). En ik zelf euk, verdome 1 (Met
een breed, cirkelvormig gebaar). En euk gij en al de hongerlijers van ons miseroabel ras 1 (Slaat herhaaldelijk en
driftig op haar borst). Dà weinsch ik, verrr ... dome 1
Gordijn.

DERDE BEDRIJF.

(Zelfde tooneelschikking als in het tweede bedrif. Buiten hoort
men bij tusschenpoozen het loeien van de wind en het slatten
van regen.)
Eerste Tooneel.
DE PASTOOR, VROUW CLOET.
DE PASTOOR. (Zit neer; spreekt langzaam.) Enfin, ... da
es toch 't gien da de meinschen zeggen. D'r zijn d'r hier op
'nen aovend twieë veurbijgekomen, dien 't kind heure schriemen hên, en ze zijn overal in 't durp goan vertellen datte gij
geprobeerd hêt om 't de keele toe te wurgen ... Ik en wete
nie wa da 'k er van geleuve moe. Gij die haudt stoan dat
't leugens zijn, en de bewijzen van ou schuld ontbreken... .
Moar, onthaud wel wa da 'k ou zegge : as ge gij woarlijk
geprobeerd hêt van die schrikkelijke misdoad te begoan, dan
zal God, die alles ziet en alles weet, ou vroeg of loate straffen,
as 't de meinschen nie en doen. As ge gezondigd het zult
g'r veuren boeten.
VROUW CLOET (opgestaan ; zeer ontsteld) : Moar, menier
de paster, g'hêt gij 't kind doar nou gezien. G'hê je 't gij
onderzocht en ondervroagd. Hêtte gij iets aon hem ondervonden van mishandelijngen of van sloagen ? Da kind es
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fleiw i) en ziekelijk, moar kan-e 'k ik da helpen ? 'K doe-e 'k
ik mijn best om hem te genezen, ge meugt da woar geleuven,
menier de paster, moar we zijn wulder 2) oarme meinschen
en 't en es het toch mijn schul niet as-e 'k ik hem nie Tederen
dag bouillon en eiers 'n kan geven, lijk aon 'n rijke-meinschenskind. 't Zijn leugens, menier de paster, 't zijn leulijke, greute
leugens wa da ze van mij verteld hên.
DE PASTOOR. Ik hope veur ou da ge de woarheid zegt;
en as 't azeu es 'n zillen euk de lasteroars aon de goddelijke
wroake nie ontsnappen. Al wa dat er 'k ik van zeggen kan
es 't giene da 'k van de meinschen g'heurd hê. Liegen ze
zulder 3) 'k liege 'k ik. D'r wordt verteld dat-e gij 't kind
iest ziek gemoakt hêt deur hem nie genoeg t'eten te geven,
en da ge tons 'ne kier op 'nen aovend geprobeerd hêt hem
in zijn bed onder de soarzen 4) te versmachten 5).
VROUW CLOET. Menier de paster, da kind hê hier altijd,
percies zeuwel as d'andere, zijn diel g'had in al wa da we
zelf han. 'T es het woar : 't en was het dikkels nie veele,
moar as ge gij oarm zijt ge moet gij ou kontent hauên mee
't gien da g'het. Aangoande van hem onder de soarzen te
wille versmachten, da es alweer 'n schandoalige leugen, menier
de paster. Al wa da er gebeurd es, es da 'k hem ne kier
op 'nen aovend onverwist 6) 'n heufdkussen op zijn heufd
gesmeten hê, omda 'k heul-de-gansch vergeten ha^ dat hij nog
in zijn bedde lag te sloapen. Van as 't hij begost te schriemen
ben 't 'k gewoare geworden en hê 'k 't heufdkussen wiggenomen.
DE PASTOOR (kikt haar een ruimen tod met een doordringende blik, die zij poogt te ontwaken, aan). 'T es meugelijk, ...

't es meugelijk, ... 'k en zal nie zeggen dat 't gie woar 'n es.
Ik hope veur ou da ge de woarheid zegt. D'r nog bij liegen
zoe ou misdoad nog veel irger moaken ... Moar 'k moe ou
toch weere doen opmirken, dat ou woorden nie overien 'n
komen mee 't gien dat er in 't durp van verteld wordt. De
i) Flauw, zwak.
der 't te weten.

2)

Wij. 3) Zullie. 4) Dekens. 5) Doen stikken. 6) Zon3
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meinschen beweiren da g'ou mee greut geweld op 't kind
hêt baten vallen, en da g'hem moar weere losgeloaten en
hêt, as ge gevoeld hêt dat hij nog veel stirker was of da ge
peisde ... Es hij nie seffens doarop uit zijn beddeke gesprongen en achter ou in de keuken gekomen, al schriemend
en al scheune-sprekende 1) da g'hem toch nie mier 'n zoedt
mishandelen?
VROUW CLOET. Hij was hij schouw en ziek, menier de
paster. Hij hê hij geschriemd zonder te weten woaromme.
Da es amoal heul veel overdreven.
DE PASTOOR. Enfin, 't mag zijn lijk as 't wilt, ge zijt en ge
blijf gij toch in alle geval 'n leulijke zondoaresse, en 't es
Gods rechtveirdegheid da ge de straffe van ou slecht gedrag
moet droagen. Ge zijt de vrijwillig' eurzoake van de deud
van de man die mee ou gezondigd há ; ge zijt de vrijwillig'
eurzoake van de schande van ou ongelukkig huisgezin. (Een
ooi ereblik stilte. Vrouw Cloet begint te huilen). Maar ach, ...
d'r es vergiffenesse veur alle zonden, hêt onz' Heer in zijn
almachtige goedheid gezeid, ... en, ... as ou berouw oprecht
es, wil ik nog wel iets veur ou doen.
VROUW CLOET. (Snikkend). 0, menier de paster, 't es zeu
oprecht 1 't Es toch zeu oprecht l 'K hê al zeu lank en zeu
veele geleên l 'K ben zeu ongelukkig l
DE PASTOOR. Eiwel, 't ieste da ge moet doen es weere

mee ouwe man overienkomen.
VROUW CLOET. 'Ken vroage 'k ik nie beter, menier de
paster, moar 't es-ie hij die d'r nie en wil van weten. G' 'n
keun gij da peizen, menier de paster, hoe kwoad dat hij op
mij es. Hij is in stoat om mij deud te sloan bij 't ieste woord
da 'k er zoe van spreken.
DE PASTOOR. Ge vergeet meschien da ge gij alliene de
schuldige zijt en dat euk alles nou van ouwe kant alliene
moe komen.
i) Smeekende.
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VROUW CLOET. Bah 'k en doe 1 i) menier de paster, 'k en
vergeet-e 'k ik da niet, 'k wil-e 'kik alles doen da meugelijk
es, as-ie hij moar 'n beetsen van zijne kant 'n wil meehelpen.
DE PASTOOR. 'T es van den oavond dat hij weere thuis

komt, ewoar?
VROUW CLOET. 'K peis-e 'k ik van joa, menier de paster,
moar 'k en weet-e 'k ik toch nie zeker. 't Es het nou omtrent
vijf moanden dat-ie hij ginder wirkt oan 't sas 2) van Lauwegem, en van al dien tijd en hê 'k ik hem nie mier gezien
noch van 'em nie mier g' heurd. Al wa da 'k ik wete da
es da 't wirk doar nou gedoan es, en da 't ander wirkvolk
van 't durp van den oavond noar huis komt. 'K peis-e 'k ik
toch wel dat-ie hij mee zal komen.
-

DE PASTOOR. Jao hij, .. , hij zal meekomen. Van den oavond

zult 'm zien.
VROUW CLOET. Hoe weet-e gij da, menier de paster?
DE PASTOOR. Omda 'k mee hem gesproken hê.
VROUW CLOET. Van doage?
DE PASTOOR. Ni e, ... passeerde 3) weeke, op 'nen achternoene da 'k 'ne kier noar die wirken ben goan kijken. 'K
wilde 'm absoluut ne kier spreken. Zeuwel veur ulder eigen
geluk as veur d' eere en de goeje reputoatie van mijn parochie, moet die vijandschap tusschen ou en ouwe man eindigen. Nie langer as van den oavond moet-e weere goeje
vrienden worden.
VROUW CLOET.

(Ontsteld). En hê je gij woarlij k mee hem

gesproken, menier de paster ? En wa het hij g' antwoord?
DE PASTOOR. Niets, ... hij hê mij aanheurd zonder e woord
te spreken en zonder z'n wirk te stoaken ... Moar 'k en hê
hem euk niets gevroagd. 'K en hê hem moar est 4) gezeid
wa da zijn plicht was, en euk wa dat ouw plicht was.
VROUW CLOET. En hij 'n hêt hem nie kwoad gemoakt ? ...
i) In 't geheel niet.

2)

Sluis. 3) Verleden. 4) Enkel.
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Hij 'n es nie beginne vloeken ? Hij 'n hê nie gezeid, ...
absoluut niets?
DE PASTOOR. Gie woord. Moar 'k hê gevoeld da m'n
woorden indruk op hem moakten. Veur de rest hangt alles
nou van ou af.
VROUW CLOET. Wa moe 'k doen, menier de paster ? Zeg
mij wa da 'k moe doen en 'k zal blindelijngen g'heurzoamen.
'K wil alles doen, alles 1
DE PASTOOR. Nederig zult ge hem wellekom hieten, as 't

hij binne komt.
VROUW CLOET. Da zal 'k doen, menier de paster, moar
't en zal d'r nie mee helpen. Hij 'n zal nie antwoorden,
hij 'n zal noar mij nie kijken.
DE PASTOOR. 'T es gelijk, ge moe 't toch doen ... Doar-

noar zilt 'em zijn eten geven.
VROUW CLOET. (Wijst naar de haard). 'T stoat al geried,
menier de paster, alhoewel da 'k hem nie zeker 'n verwachtte.
'K hê mijn loaste dertig stuivers uitgegêen om hem iets g'ried
te moaken dat hij heul geiren eet : 'n stikske van den buikschotel mee saveuïen en eirdappels. 'K hè euk bier.
DE PASTOOR. Heul goed, ... heul goed 1 ... Zeu veel as

hij d'r van wil zilt g'hem van dat alles bedienen.
VROUW CLOET. Da zal ik, menier de paster.
DE PASTOOR. En binst dat hij eet zilt g'hem zeggen da 'k

hier geweest hê.
VROUW CLOET. Da zal ik, menier de paster.
DE PASTOOR. Moar g' 'n meugt hem nog nie seffens van

overienkomste beginne spreken. Ge moet hem iest zeggen
da 'k hier gekomen ben om hem te vroagen of 't hij in 't
veurjaar 'n poar moanden in mijnen hof 1) zoe wille kome
wirken. 'K kan hem doar 'n aongenoam, gemakkelijk, wel
betaald wirk verschaffen.
i) Tuin.
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VROUW CLOET. 0 ! wa zij-e gij toch broave, meneer de
paster, en wa ben ik ou dankboar ! Ge redt ons uit d' oarmoê.
DE PASTOOR. 'K probeere sitoe om ou ziele te redden ; die
hêt 't heugst neudig. Doarom hoop ik euk da die schrikkelijke lesse veur ou nie verloren en zal zijn.
VROUW CLOET. Ho ! ... menier de paster 1
DE PASTOOR. Enfin, da zille we wel zien .. , Doarnoar dan,
achter dat hij zal geëten hên, 'n zal ou moeielijkste wirk nog
moar beginnen ... Woar sloapt hij?
VROUW CI OET. (Wijst naar de deur rechts). Ha, menier
de paster, in den tijd sliept-ie hij doar, mee mij, in de koamer.
Moar sedert dat-ie hij uit 't kot gekomen es en dat-ie hij
van mij nie mier weten en wilt (wijst naar de zolder) sloapt -ie
hij allien op de zolder.
I

DE PASTOOR. En de kinders ? ... Jan en Zulma, wil 'k zeggen?
VROUW CLOET. Ha euk...
DE PASTOOR. Op de zolder?
VROUW CLOET. Joa, menier de paster.
DE PASTOOR. Zijn z' al thuis?
VROUW CLOET. Nog niet, menier de paster, maar 'k verwacht z' alle menuten. Lijk ieder joar zijn ze zij Dertien-oavend
goan zijngen.
DE PASTOOR. Hawel, ge zilt ze van den nacht doar in de koamer
doen sloapen, en ge zilt zelve bij Cloet goan, op de zolder.
VROUW CLOET. (Met schrik). Hol menier de pastor, wa
peist-e l Da 'n es nie meugelijk l Hij zoe mij noar beneen
schuppen l Hij zoe mij deudsloan l
DE PASTOOR. Het moet wel meugelijk zijn. Anders 'n kèunde
mee mallekoar nie overeenkomen.
VROUW CLOET. Ho ! ...
DE PASTOOR. Ge zilt hem op de zolder volgen, al zond hij

ou wig, al gaf hij ou zelfs sloagen. Ge zilt er hem volgen
lijk of ge zijn sloave woart, en lijk 'n sloave zilt g' er hem
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om vergiffenesse vroagen, mee gevauwen handen, op ou
bleute kniens.
VROUW CLOET . Ho 1 menier de pastor 1 (Buiten hoort men

't loeien van de wind en 't kletteren van de regen.)
DE PASTOOR . (Opstaande). Da' zulde doen ; da moet-e doen.
En as hij, niettegenstoande dàtte, van gien overienkomst 'n
wil weten, komt 't mij dan morgen nuchtijnk zeggen. Dan
zal-e 'k ik 'ne kier heul serieus mee hem spreken.
VROUW CLOET. Ho!
DE PASTOOR . Adzju ! .. , Da God ou bijstoa en vergiffenesse

schenke. (Af).
Tweede Tooneel.
VROUW CLOET . (Alleen). Hij zal mij deudsloan ; 'k ken hem!
Noeit en zal 't hij mij 't gepasseerde vergeven (wist naar de
deur rechts) zeulank of da den dienen ons in de wig stoat.

(Zij luistert, met gespannen aandacht naar een klagend geluid,
dat uit de kamer komt). Wa es da'tte ? ... 'k geleuve dat hij
ligt te koarmen, ... of dat hij dreumt.... 't Was 'n gerucht
om d'r schouw van te worden 1 ... 't Was lijk iemand die
zoe stirven 1 ... (Tw^^felachtig). 0, 't en es meschien nie anders
as de wind die in de schauwe bloast ... 't Woaait zeu hard
van den oavond ... (Opnieuw klagend geluid in de kamer.
Vrouw Cloet hevig schrikkend). Och Hier, och God, wa es
da toch 1 'k worde schouw 1 ... Es-ie hij dat ? Of es 't iemand
anders ? ... Es ... es da meschien de giest van Rosten Tjeef
die weere komt 1 ... Dat 'n gelijkt op zijn stemme nie mier!

( Vrouw Cloet maakt twee passen in de richting van de
kamerdeur. Dan blaft ze stilstaan, angstig, aarzelend. En op
hetzelfde oogenblik hoort men een verdofd geluid van voetengetrappel achter de deur in den achtergrond; en gedempt, met
een nuance van melancholie, weerklinkt het spelen der harmonica en het gezang der kinderstemmen:)
Het is vanavond Driekoningen-avond
En t is morgen Driekoningen-dag.
Enz. enz...... .
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VROUW CLOET. (Half omgekeerd; met stille stem). 'T es

woar, ... 't es vandoage Dertienoavend 1 ... 'k há 't al hoast
vergeten. (Luistert.) Wa zijnge ze zachte, van den oavend ...
(In gedachten). Dertienoavend ! ... 't es percies vijf joar geleên,
as van den oavend, ... dat hij Rosten Tjeef vermeurd en
mijzelf hoast deud geslegen hêt.

(Plotseling houdt 't liedje op en men hoort verward geraas
van stemmen).
VROUW CLOET. (Komt weer in 't midden van de keuken;
verschrikt). Wat es datte ? ... Zoedt hij doar al zijn ? ... Of

zijn 't de kinders?

(De deur gaat open en de buurvrouw treedt op).
Derde Tooneel.
VROUW CLOET, DE BUURVROUW.
DE BUURVROUW. 'K hê ze wiggejoagd. 'K hê ulder gevroagd
of da ze nie beschoamd en woaren van te kome zijngen aan
de deure van oarme meinschen, woar dat er e kind op stirven
ligt. (Geheimzinnig-). Hoe goat 't mee hem?
VROUW CLOET. Nie goed, geleuf ik. 'K miene da 'k hem
doar straks heure koarmen hê. 'K wierd er schouw van. 'T
klonk zeu oardig, zeu wried 1 ... 'T es best da ge die jongens
wiggezonden hêt. Zet ou 'n beetsen.
DE BUURVROUW. (Vertrouwelijk). Zie, ... 't es meschien
leulijk da 'ne mensch da zegt, moar 't zoe toch wel 'n
greut gemak veur ou zijn as ge doarvan (wist naar de
kamerdeur rechts) verlost woart.
VROUW CLOET. Joa 't, ... en toch ben-e 'k ik alliene de
schuld van al wa dat er gebeurd es. 0, jong, 'k hê doar zeu
schouw geweest 1 'K stoa d'r nog van te beven 1 (Met een
angstblik naar de deur rechts.) 'K geleuve da 'k zoe wiggeloopen zijn as ge gij nie gekomen 'n woart. Moar zet ou dan
toch, zet ou 'n beetsen.
DE BUURVROUW. (Neemt een stoel). G' hêt 't bezoek g'had
van de paster ? 'K hê hem zien wiggoan.
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VROUW CLOET. (Gaat insgeljks zitten). Joa ik, ... en peist
e kier : hij Wil mij absoluut weere mee Cloet doen overeenkomen 1
DE BUURVROUW. Hij hê gelijk. Es da 'n leven lijk of ge

nou hêt ?
VROUW CLOET. Joa moar, peist e kier : hij wil da 'k van
den nacht bij Cloet goa sloapen, al was 't mee geweld. 't Es
m'n deud, hij zal mij deudsloan !
-

DE BUURVROUW. Tut, tut, tut, en zij ne kier zeu dwoas
niet. 't Moest al lank gedoan zijn. 't Zal amoal al veel beter
goan of da g'n peist.
VROUW CLOET. Ho, jong, 'k ben d'r zeu schouw van 1 'K
ben d'r toch zeu schouw van.

(Een korte stilte. Eensklaps hoort men weer het klagend
geluid, in de kamer, rechts. Vrouw Cloet staat verschrikt op).
DE BUURVROUW. Wa es dátte ? es da de kleinen ? Es hij

zèu ziek?
VROUW CLOET. (Met schorre stem). Joa 't, j oa 't', 't es hem 1
't Es weer da zelve geruchte 1 (Gaat aarzelend naar de kamerdeur). Wacht, ... wacht, ... 'k moe toch ne kier goan zien ; ...
'k en hê gien ruste mier. (Zij verdwijnt in de kamer. Op het

zelfde oogenblik komen dan en Zulma, nat van de regen,
langs de middendeur binnen.)
Vierde Tooneel.
DE VORIGEN, JAN, ZULMA.
DE BUURVROUW. Ha 1 dat es broave, da g`azeu te goare

thuis komt 1 en zeu goed op ulderen tijd 1 Moeder zal kontent zijn.
JAN. Joa maor, wil-e 'k ou wa zeggen ... 't en was de
moeite nie weird om langer uit te blijven, zulle l 't Weer es
te slecht om d'r nen hond deure te joagen, en g'n krijgt toch
hoast niets. (Keert zich om naar den haard.) Hm ! wa riekt
er hier zeu goed ? Wa es er doar in ? Woar es moeder?
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DE BUURVROUW (wy* *st naar de kamerdeur) : Doar binnen,
bij Julken. ( Tot Zulma, die bibberend haar voetjes warmt
aan het haardvuur) : Hê je zeu kaud dan, mijn kind?
ZULMA. Jao ik, buurvrauwe. 0, 't es zeu kaud en mijn
voeten zijn zeu nat ! (Buigt voorover.) Hm l joa 't, da riekt
hier goed. Hm I ... 't woater komt er van in mijne mond.
Hoe goat 't mee Julken, buurvrauwe ? Es 't hij nie 'n beetsen
beter?
DE BUURVROUW, Bah nien hij, geleuf ik. ( Tot vrouw Cloet,
die weer binnen kont) : Newoar ? ... 't en goat er het nie al
te best mee?

VROUW CLOET. Hij ligt hij nou stille, ... 'k en heure 'k
hem toch nie mier koarmen. 'K hê 'k hem woarkes i) ingedekt en 't kijnkeetsen 2) 'n beetsen ingedroaid. 'K geleuf ik
dat-ie hij nou sloapt. ( Tot de kinderen) : Hawel, hoeveel
hêtte mee?
ZULMA (gaat in haar zak en geeft geld aan vrouw Cloet) :
Drei fran en twie en twintig cens, moeder.

( jan gaat, een deuntje fluitend, naar de haard).
.

VROUW CLOET. Es 't al? Hêtte nie achterg'hauen ? (Zulma
schudt het hoofd. Tot _7an, met nadruk) : Gij euk nie, Jan ? (dan
schudt ,fluitend zijn hoofd. Tot de buurvrouw) : 'K en betrauwe de keirel nie veele, moet-e weten. ( Tot Yan) : Ala,
schiedt er nou uit mee schuifelen 3), hê, en komt eten. En
van den oavend sloapt-e doar in de koamer, zulle 1 (Gaat

naar de haard, neemt er een paar schotels, en brengt die
op tafel). En omda ge nogal broaf hêt geweest, zal ek ulder
ne kier wa gêen da goed es : 'n stikske van den buikschotel
mee eirdappels en saveuien.
JAN en ZULMA .

(Te gelik; verrukt). Hm 1 ...

JAN . 'T es dat da hier zeu goe riekt!

(Z^^ beginnen te eten, Jan gulzig, Zulma bedaarder).
i) Warmpjes. 2) Quinquet. 3) Fluiten.
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(Lachend). Dà es keunen eten, ewoar?

'T es plezierig om te zien 1
VROUW CLOET. (Loopt heen en weer in de keuken, een en
ander schikkend). 'T zoe nog al veel plezieriger zijn as 't

zeuvele nie en kostte.
Jan. (De mond vol; wist met zin vork naar de kamerdeur).
Moeder, ... moeder, ... woarom moên we doar sloapen van
den nacht?
VROUW CLOET. Omda, ... omda ulder bedden op de zolder
moên gekuischt i) worden.
ZULMA. En woar goat-e gij tons sloapen, moeder?
VROUW CLOET. G' 'n moet gij ou doar nie mee bekommeren ; 'k zal ik wel 'n ploatse vinden.
JAN. (Tot Zulma). Ha ! ... woar zoe ze sloapen ? ... In
voaders leeg bedde, natuurlijk.

DE BUURVROUW. Hum 1 hum 1
VROUW CLOET. Chut ! ... Zwijgen en veurt eten. 'T wordt
al loate. Ge moet gauwe noar ulder bedde.
JAN. (Met volle mond). 'T es het mij percies gelijk woar
da 'k ik sloape as den bastoard mij moar nie en embeteert
mee zijn ronken. 2) Hij kan ronken, die keirel 1

ZULMA. En gij niet, zeker 1 As 't er ienen es die 's nachts
laweid moakt ge zij 't gij wel 1
JAN. (Minachtend). Verdome 1 ... en gij dan 1 Ze ligt almets 3) te roepen lijk of ze vermeurd wierd 1

VROUW CLOET. Wilde gulder ne kier beginne zwijgen en
gedoan moaken mee eten 1 Den iesten die nog zijn smoel
roert krijgt 'n koaksmeete.

(Eénige oogenblikken stilte. Dan hoort men in de slaapkamer een geluid als 't kraken van een deur of raam. Allen
wenden het hoofd om).
1)

Schoongemaakt.

2)

Snurken. 3) Somtijds.
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DE BUURVROUW. Wa was dat doar in de koamer ? 't Was

lijk of er iemand door 'n veister inbrak of wigliep.
VROUW CLOET. (Angstig luisterend). 'T en es niets, ... 't
es de kleinen die hem in zijn bed ommekiert.
DE BUURVROUW. 'K en geleuft niet, ... 't was heul-de-

gansch anders.
VROUW CLOET. 'T es meschien de regen, ... of de wind.. .
-

(Men hoort het loeien van de wind) urk 'ne kier wat 'n
leulijk weere.
DE BUURVROUW. 'T en es toch da niet, ... 't en es toch
da niet, 't was heul anders.

(Op dit oogenblik hoort men buiten het luguber huilendblaffen van een hond).
ZULMA.

(Houdt op met eten). Moeder, 'k ben schouw...

d'r es doar iemand in de koamer.
De BUURVROUW. 'K geleuve 't euk, ... 'k word euk schouw.
VROUW CLOET. (Hevig ontsteld en boos). Ha, ge wor gulder
zot, geleuve 'k ik ! 'T es 't zieke kind, zeg ik ulder 1 'K wee
ik toch wel wa da 'k zegge 1
JAN. 'K en ben-e 'k. ik gien beetse schouw, Ikke 1 Ge meug
gulder mij in 't midden van de nacht alliene baten, t es mij
percies gelijk woar of wanniere.

(Een oogenblik stilte. Allen blijven onbewegeljk en kaken
luisterend elkander aan. Dan klinkt het eensklaps, buiten voor
de deur, melancholisch-slepend, zonder begeleiding van harmonica, en zonder dat men eenig voorloopig geluid van voetengetrappel heeft vernomen).
Het is van avond Driekoningen-avond
En 't is morgen Driekoningen-dag ...
ZULMA. (In tranen losbarstend). Moeder, ... 'k ben schouw!
'k ben wrie schouw 1 'K en durve 'k ik in die koamer nie
sloapen.
VROUW CLOET.

(Woedend). Wa'tte g' 'n durf gij niet 1
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Watte 1 ... ge wil gij ons hier allemoal schouw moaken 1 We
tillen 'ne kier zien wie dat er hier miester es.
( Vrouw Cloet tracht Zulma vast te g r»5en. Scherpgillend
-

vlucht het meisje door de keuken. _7an lacht haar uit. Aan
de deur houdt het gezang plotseling op).
DE BUURVROUW

(tot vrouw Cloet) : Tut, tut, tut, ... loat

heur g'rust. Wa es er doar aon te doen as ze schouw es.
Loat ze van den nacht bij ons kome slaopen, d'r es ploatse.
ZULMA. 0, joa, moeder, as 't ou belieft loat mij meegoan?
'K ben toch zeu schouw ! 'K ben toch zeu schouw 1
VROUW CLOET. Hawel l ... moakt ou uit de voeten as 't
azeu es, en 'n komt in m'n eugen nie mier 1
DE BUURVROUW. Goa gij moar, Zulmatje, ... 'k komme
seffens achter.
ZULMA. Mag 'k alliene goan, buurvrauwe ? Kan 'k alliene
binnen?
DE BUURVROUW, Joa, jao, g ... en zegt aan mijne man,
da'k seffens achter kome.
ZULMA (weggaande) : Sloap wel, moeder 1 Slaop wel, Jan!
VROUW CLOET. Sloap wel, ... en hoast ou moar wig ; ge
moest er al zijn. (Zulma af).
JAN (opstaande): Slaop wel, alle moal. (Gaat, zich uitkleedende, naar de kamerdeur). Ge zult 'ne kier zien of da'k
ik euk zeu schouw ben. Binnen vijf menuten lig ik te ronken
lijk- 'ne poater. (Af.)
VROUW CLOET. Ha 1 'k miende dat-e gij nie 'n ronkte 1
DE BUURVROUW (lachend)

: Dat es 'ne keirel, die Jan 1
Den dienen zal zijne wig wel moaken in de weireld. (Kijkt
naar de klok en staat op). Joa moar, verdome, 'k moe-e 'k
ik euk wig, zulle ; 't es al over half acht en Cloet kan alle
menuten komen. Ala 1 slaop wel, en veul leute.
VROUW CLOET. Ha

moar toe, blijf nog 'n beetsen. 'K en

ben weeromme gien beetsen op mijn gemak deur da spel
doar mee Zulma. Ala toe toe, zet ou nog watte, nog 'n
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poar menuutses, 't en zal doar nie op aankomen ; we zillen
te goare 'n dreupelke pakken. (Haaltjeneverfleschenglaasjes

uit de kast).
DE BUURVROUW (gaat weer zitten) : Joa moar, 'k bene 'k ik
euk schouw, zulle 1 Mijne keirel die sloat t'hard as 't hij begint.
VROUW CLOET. (Schenkt de glaasjes vol). Ala, toe, toe,

hij 'n zal hij nog nie thuis zijn.
DE BUURVROUW. (Klinkt aan). Ala 1 op ouw gezondheid.
VROUW CLOET. Op d' ouwe.... Nog 'n beetsen?
DE BUURVROUW. 'N klein beetsen, , .. nie nie, ... nie vul,

'k zoe zat i) zijn.
VROUW CLOET. Wa geeft datte 1 ... ge goat sloapen.
DE BUURVROUW. (Ondeugend). En gij dan 1 ... Sapristi 1.. .

Hoe lank es 't euk gelêen ?
VROUW CLOET. Watte?
DE BUURVROUW. Ala toe toe, ... 'n geboart ou nie on-

neuzel l ... Vijf joar, hè?
VROUW CLOET. (Ernstig ). Nou, ... as ge gij peist da 'k
doarom ... 'K wil dat 't al lank veurbij woare....
-

DE BUURVROUW. 'T es het wel woar ; ... 'ne meinsch lacht

er mee moar 't es het veur ons 'n heul affairen.... Verdomel ... achter vijf joar 1 ... 't es het firn gevoarlijk 1 ...
(Slurpt haar glaasje leeg). Ala 1 nou ben ik wig, zulle 1
VROUW CLOET. (Slurpt ook haar glaasje leeg). Wacht 'n
menuutsen. 'K goa nog 'n kier kijken in de koamer, en 'k
goa tons toe aan den hoek van de stroate mee ou mee.

(Zij gaat in de kamer. Terwijl zij er is hoort men weer in
de verte het luguber huilend-blaffen van de hond. Een
regenbui barst los ; de wind doet deuren en vensters schudden
en kraken).
DE BUURVROUW. Brt... wat 'n weere l
i) Dronken.
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VROUW CLOET. (Komt weer in de keuken gehold, bleek,
verwilderd, met schorre stem). Buurvrauwe 1 buurvrauwe 1 Och

Hier, och God kom toch zien 1 'T es wried 1 't' es wried 1 Hij
es snieuwwit en kaud 1 Hij es deud 1
DE BUURVROUW. (Schrikt verwilderd op). Wat es 't er?

Wa zegde ? Wie es 't er deud?
VROUW CLOET. Hij 1 ... hij 1 ... de kleinen 1
DE BUURVROUW. De kleinen 1 ... Julken?
VROUW CLOET. Joa 1
DE BUURVROUW. Hol
VROUW CLOET. 0 1 kom toch 1 ... Kom toch kijken 1

(Beiden loopen naar de kamer. Op 't zelfde oogenblik komt
Cloet langs de deur in den achtergrond binnen, een pakje in
de hand, een spade dwars over de schouder. Even blaft hij
onbewegeljk staan, als verbaasd daar niemand aan te treffen.
Dan zet hij zin spade in een hoek, legt zin pakje op een
stoel, aarzelt weer even, gaat naar de tafel, dan naar de
haard, dan weer naar de tafel, als om zichzelf van eten te
bedienen. Vrouw Cloet en de buurvrouw komen weer in de
keuken. Bij 't zicht van haar man blaft vrouw Cloet j5lotseling

stilstaan.
Vijfde Tooneel.
DE VORIGEN, CLOET.
VROUW CLOET. ( Tot Cloet, met schorre stem). Hij es deud 1 ...

hij es doar pas gestorven 1 ... Moar 't es woar, ... g' 'n keun
gij da nie weten, ... g' 'n wis gij niet dat hij ziek was 1 ...
Ge zij welgekomen, ... zet ou ... Moar hij es deud 1 zulle 1 ...
Hij es doar pas gestorven.
CLOET. (Kijkt haar strak aan, met harde, barsche blik.
Een oogenblik volkomen stilte). Wie ? ... wie es't er deud?
VROUW CLOET. (Wijst naar de kamerdeur). Hij 1 ... hij 1 ...

de kleinen ! ... Julken ! ...

(Roerloos, met gefronste, lage wenkbrauwen, blaft Cloet een
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oogenblik in 't midden van de keuken staan. Angstig wachtend
01 een antwoord staart zijn vrouw hem aan. Hij geeft geen
antwoord. Schuins gaat zin blik naar de haard. Eindelijk
neemt hij een bord van tafel en gaat er mee naar de haard).
VROUW CLOET. ( Toeschietelijk). Nie, nie, loat mij dat doen,
en goa gij zitten. Ge zij gij moe. 'K zal-e 'k ik wel zurgen
da ge gij niet te kurt en hêt. (Zij bedient hem). Kijk, doar
es e scheun stik van den buikschotel mee eirdappels en
saveuïen ... En hier hêtte breud en koantjesseisse i ). .
(Sprakeloos gaat Cloet aan tafel zitten en begint te eten).
DE BUURVROUW . (Ha^ffuid, tot vrouw Cloet). Ik moe wig,
-

zulle. 'K goa noar huis, moar as ge mij neudig hêt om hem
t' helpen afleggen, en moete-e moar komen.
VROUW CLOET (als boven) : Merci. Slaop wel. 'K zal ou
meschien wel neudig hên.
DE BUURVROUW (vertrekkend) : Hawel, ge moet moar komen.
(Tot Cloet) : Sloap wel, Cloet.

(Zonder het eten te staken, knikt Cloet nauw merkbaar met
het hoofd, en bromt iets als een doffe groet. De buurvrouw
af. Een oogenblik stilte) .
VROUW CLOET (gaat om de hoek der tafel zitten, 'tgezicht naar de deur der kamer, waar het doode kind ligt.
Met schorre, hortende stem) : Menier . de paster hê hier geweest ... (Een oogenblik stilte. Cloet eet aldoor voort; haar
angstige oogen staren op de kamerdeur) : Hij hê hier van den
oavend geweest en hij hê gezeid ... dat hij ou ... in 't veurjoar ... wirk kan geên ... in zijnen hof ... as ge doar
veuren zijt.
(Onduidelijk gebrom van Cloet, die aldoor eet, zonder het
hoofd op te richten. Geluid van wind en regen buiten. Verwijderd gehuil van de hond).
VROUW CLOET . Zeg, ... nou dat hij deud es, ... zille w'hem
toch moeten afleggen, newoar ? ... 't Spijt mij da'k de buurvrauwe loate wiggoan hê ... Wil ik ze weere goan hoalen ? ... .
I) Kaantjessaus.
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(Cloet, de oogen op zin bord, eet somber voort zonder te
antwoorden. Dan klinkt opeens achter de deur, het lied, nu
door één enkele, zwakke kinderstem, en zonder begeleiding
van harmonica gezongen).
Het is van avond Driekoningen-avend
En 't morgen Driekoningen-dag.
Enz. enz......

(Beiden Cloet en zin vrouw blijven even roerloos en sprakeloos. Maar Cloet, die gedaan heeft met eten, kikt somber
rechts en links over de tafel, als of hij iets zocht).
(Voorkomend). Wa zoekt-e ? wa wilde ? ...
Nog 'n beetsen van den buikschotel ? Nog 'n beetsen eirdappels en saveuïen?
CLOET . (Met holle, doffe stem). Hê je nie wa te drijnken?
VROUW CLOET . (Snelt naar de eetkast). Och, Hiere 1 'K há
't vergeten 1 'K hê zuik 'n goe gloas bier 1 (Neemt een kruik
van de eetkast en schenkt er een glas bier uit). Kijk, ...
proef'n kier van da bier!
(In één lange teug drinkt Cloet het glas leeg . Dan staat
hij op en gaat sprakeloos naar de zoldertrap. Vrouw Cloet,
eerst roerloos van verbazing, volgt hem).
VROUW CLOET . (Met een snik). Ho 1 ... zeg, ... moete w'
hem nou toch nie afleggen?
CLOET . (Reeds op de onderste treden, keert zich om). 'T es
mij gelijk, ... doe d'r mee wa da ge wilt.
VROUW CLOET . (Met een gebaar van schrik). Hol...
(Zij werpt een laatste angstblik op de kamerdeur. Dan
komt zij vastberaden naar de zoldertrap en begint er op te stagen).
CLOET . (Houdt stil en keert zich om). Wa goa je doen dan?
VROUW CLOET . ( Vastberaden). Ou volgen, ... de paster
hêt 't mij g'hieten.
(Met strakke ooggen staart Cloet haar even aan. Dan haalt
hij krachtig adem en st^gt verder op. Vrouw Cloet barst
plotseling in hevig snikken los, en volgt hem langs de trap.)
Gordijn.VROUW CLOET .

HEGENSCHEIDT'S STARKADD
DOOR

ALBERT VERWEY.

I.
Zooals een huis somtijds zijn lichte vensters over het donkere
land toont, en daardoor alleen de gastvrijheid van zijn vriendelijke vertrekken vermoeden doet, zoo maakt een gedicht
ons soms door hier en daar een schoon vers of door een
enkele bekoorlijke bladzij de innerlijke deugden kenbaar die
we zonder hen niet hadden gegist.
Het gedicht waarvan ik hier spreken wil Starkadd door
Alfred Hegenscheidt is zeer zeker niet zonder zulke
deugden. Ook is het waar dat wij, in Noord-Nederland, ze
niet anders zullen naderen dan aangelokt door dat licht
als uit een enkel venster, dan geleid door dien lichtstraal
als uit een sleutelgat.
In Noord-Nederland zeg ik, omdat het in Zuid-Nederland
niet zoo was. Daar, waar men de persoonlijkheid van den
dichter voelde voor men deze zijn uiting zag ; daar, waar
men de gevoelssfeer waarin hij leefde, de lijnen waarnaar
hij bouwde, de gestalten die hij verwerklijkte, kende voor
het kunstwerk gewrocht werd dat hen alle vereende, daar
kon men het binnengaan vanuit die verwantschap van leven
en in zijn geheelen bouw, in-eens begrepen, de buiten hen
gestelde verwezenlijking bewonderen van een in hen sints
lang broeienden geest.
Voor enkele vlaamsche jonge mannen en vrouwen was de
landstreek om Verrewinkel dat geen uur buiten Brussel ligt,
4
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in den zomer van 1896 het kader geworden waarin zij hun
levens voelden opbloeien en in ernstigen scherts een akademie
oprichtten wier stevigste statuut wel hun jeugdige levensliefde
was. Een van hen heeft in een fijne en sierlijke bladzij die
in hun tijdschrift Van Nu en Straks gestaan heeft een beeld
gegeven van zulk een Verrewinkelschen zomerdag, en daarin
het portret, breeder en vlaamscher, zou ik zeggen, dan
al het andere dat ik hier overneem.
» In 't midden der groep pronkte genoegelijk de zotste
en de wijste onder hen, de oudste en de jongste, hij dien
iedereen, jongens en meisjes, gemoedelijk » menonkel" noemden, hij die allen die vreugd had ingeboezemd welke door
hen jubelde. Dik en vet als een pater, maar gezonder,
breeder, fleuriger, scheen hij zijn vertrouwen en zijn geluk
te hebben doen deelen aan al die jeugd thans meegevoerd
op den maatgang van zijn wezen. Hij lachte goedig en gul
zijn neven en nichten toe, hij lachte hen toe met zijn wijdopen mond, met zijn heldere oneindig doorschijnende oogen,
hij lachte hen toe met den frisschen lach van een kind."
Dit was Hegenscheidt.
Jonge mannen en vrouwen dus, in een zomerlandschap,
gelegerd rondom hun dichter. Die zomer mocht voorbijgaan
als alle andere, de vrienden mochten uiteengaan en zich verspreiden naar alle windstreken, -- zij hebben een levensseizoen
gemeen gehad dat hen levenslang verbinden zal, en waarvan
de geur en de adem overal door hen zullen worden verstaan.
Eenmaal zagen zij hun droom van Dichter in een vriend
verwerkelijkt : al wat die dichter voortaan schrijven zal, zal
als geschreven zijn uit hun gemeenschappelijke ziel.
Dit is de reden waarom Aug. Vermeylen, nu hij den
Starkadd te bespreken kreeg, zich niet ophield bij van dit
werk het uiterlijk voorkomen. Nauwelijks zelfs hield hij zich
bij zijn schrijver op. Hij ontwikkelde eenvoudig uit zichzelf
het onaantastbare en aan geen uiting gebonden beeld van
den algemeenen Dichter. Hij voor zich had zijn dichter-beeld
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nu Hegenscheidt een groot werk
gezien in Hegenscheidt ;
schreef was het natuurlijk dat hij dat dichterbeeld weer uit
zich te voorschijn riep en zei : ziedaar Hegenscheidt, ziedaar
Starkadd.
"Ik wijs in de eerste plaats op van dit feit de belangrijkheid.
Ook als die jonge menschen in hun bewondering alleen
blijven ; ook als kan worden aangetoond dat Vermeylens
dichter een andere is dan Hegenscheidt, en Hegenscheidt
niet vereenzelvigd mag worden met Starkadd ; ook dan
is het feit dat deze jongelieden, die toch in elk geval van
hun ras in onzen tijd niet de minsten zijn, hun dichterdroom
verwerkelijkt en hun voorstelling van een goed gedicht verwezenlijkt gevonden hebben, van de grootste belangrijkheid.
Bij monde van zijn jongste woordvoerders biedt het vlaamsche
ras ons aan wat het, op dit oogenblik, meent te mogen
houden voor een volwichtige uiting van zijn Dichterschap.
II.
Als Saemund, de listige vijand van Starkadd, nadat hij
prins Ingel tot den moord op zijn vader Koning Froth heeft
aangezet, nu ook om Helga, Ingels zuster en de bruid van
Starkadd werft, zegt die gewezen goudsmid, thans kamerheer,
tot haar het volgende:
Zie, zooals ik mijn woorden sierlijk kies
Om u met aangenaam geluid te omvangen,
Zoo maak ik ook met de eigen hand sieraad
Dat uwe weeke schoonheid licht verhoogt;
Met ingetogen blik tracht ik te vatten
De rondheid van uw arm, het effen voorhoofd,
Hoe licht uw boezem 't blanke linnen vult;
Ik kies het puurste goud en de êelste steenen,
'k Roep uw gestalte voor mijn geest en graag
Doomt zij voor mij, met al haar zoete vormen 1
'k Aanbid en werk en 'k pas den gouden band
Om uwen arm, op hoofd, op borst, op hals,
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En 'k smeed en buig en 'k werp hem spijtig weg
Wijl 't hard metaal den lieven plooi niet neemt.

Dit is het lichtste van de vensters waarvan ik gesproken heb.
Nog andere lichte plaatsen zijn er, en terwijl wij door hen te vereenigen de vormen van het donkere gebouw zullen gewaarworden,
kunnen we in hun helderheid misschien ook het inwendige zien.
Even te voren gaf Saemund de volgende karakteristiek
van zijn weerpartij:
hij is zoo stuur
En wild, en weet van fijner zeden niets.
Hij kan slechts slaan en wilde liedren zingen.
Want in zijn land in 't noorden drongen niet
De zeden uit het zuiden die verzachten.
Sprak hij tot u met woorden fijn gekozen?
Tracht hij voor vrouwenoor zijn spraak te sieren?
Neen, ruig en recht zegt hij zijn ruw gevoelen
En woest zou hij zijn wild gevoel ook uiten 1
Lees deze twee plaatsen en u daagt al de tegenstelling.
Die tusschen den fijnen kunstvollen goudsmid-hoveling Saemund
en den ruigen held en wilden liederenzanger Starkadd.
Later, als deze dooder van tweeduizend Friezen is teruggekeerd en Froth wreken zal, nadat aan den laatsten noodlottigen maaltijd een in fluweel gekleed minnezanger zijn
liedje gekweeld heeft, en voordat hij, Starkadd, met een
harpslag op zijn kop Saemund neer zal slaan, breekt hij uit
in een zang die het best zijn karakter uitdrukt, en het schoonst
is in de volgende strofen.
Zie, 't feesten aan tafel is 't felle gewroet
Der jichtige jeugd die eens zeeën doorjoeg
Met u, o frissche Froth,
Ze plengen den wijn moedwillig ter aard,
Den wijn die eens weten en willen gebaard
Heeft bij u, o edele Froth.
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Zij luist'ren naar 't lied dat verlammend lekt
Aan de zwijmende zenuw die vettig zwicht
In 't luie lijf dat zich rekt,
Ik hoor reeds den horen uit 's vijands hand
Hoe hij luchtig lacht om het lokkende land
En om uw veste, o verre Froth.
Merk wel op dat ook déze zang zeer kunstig is. Merk
wel op dat de woorden waar Saemund den in fluweel gedoschten zanger mee prees:
't Is veeleer honig, veeleer zoete melk
Die wij inslurpen, zonder 't minste toedoen dat in dien lof een zeer fijne spot genoten wordt, en dat
ook in zijn minachten van Starkadd altijd bedoeling ligt. En
maak u dan duidelijk dat hier twee aan elkaar gewaagde
beginselen, twee gelijkelijk-onverwoestbare levensmachten
tegenover elkaar staan, elkaar vernietigende op grond van
hun, menschelijke, onvolkomenheid.
Het drama, schreef Vermeylen, is wat omgaat in de ziel
van Starkadd. Neen, dat is geen drama. Het drama is de
strijd die klaarblijkelijk gestreden wordt. Het drama is
Saemund-Ingel, het verbond van kunstenaars-wijsheid met
menschelijke zwakheid, tegen Starkadd-Froth, het verbond
van dichterlijken hartstocht met menschelijke goedheid. Neem
aan de eene zijde de zwakheid, aan de andere de goedheid
weg en ge houdt Saemund en Starkadd over als twee natuurkrachten die zonder elkaar niet bestaan kunnen, die zonder
elkaar zich niet uiten kunnen, maar die aan zichzelven overgelaten het lot lijden van de menschelijke neigingen waaraan
zij verbonden zijn.
Saemund, de goudsmid, de kunstenaar, is een dichter : alleen
waar hij zoo spreekt als tot Helga is hij een levend wezen,
en waar vindt ge in de woorden van Starkadd inniger en
fijner gevoel van die levens-schoonheid die men alleen kent
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door haar lieftehebben ? Starkadd, de held en skald, de begeesterde, is een kunstenaar : waar vindt ge in Saemunds woorden
een zang als zin tafel-zang, een z66 kunstige?
Beide deze gestalten staan als gelijk-gerechtigde machten
over elkander, en hun lot is afhankelijk van hun menschelijk
optreden. Ingel, zwak in zijn nijd, Froth, zwak in zijn goedheid bepalen hen, en overeenkomstig met de neigingen van
die menschen zijn hun eigen zwakheden.

III.
Nu wij, afgaande op zijn enkele lichten, de omtrekken van
dat gebouw dat ons dan een drama bleek in hoofdzaak konden vaststellen, wil ik, voor ik het u in bizonderheden kennen leer, iets schrijven over zijn algemeene
beteekenis.
De tegenstelling Starkadd-Saemund hebt ge nu in haar
grootste algemeenheid al doorgrond. Ze is die van het
Onbewuste Leven en de Menschelijke Rede, wel de alleralgemeenste tegenstelling die in ons aanwezig is, en die altijd
vatbaar wordt noodra Innerlijke Drang en Regelende Geest
zich niet kunnen verstaan. Ze is dezelfde die door Nietzsche
in zijn gaafste jeugdjaren achter de Grieksche Tragedie gesteld
is : in haar tweeheid maakt zij den Geest der Muziek uit:
de Dyonisische Drang en Onbewustheid, de Apollinische
Rede en Regeling : uit deze, zegt hij, is de Geboorte der
Tragedie.
Ziet ge hoe de draden van de europeesche gedachten zich
verslingeren ? Algemeen menschelijk is de tegenstelling in
haar eersten aanleg ; maar waar zij tragisch wordt vinden wij
haar terug als modern-europeesche gestalte, geschetst door
Nietzsche, — bij Hegenscheidt de, ja Dionysische Starkadd,
en de, welzeker, Apollinische Saemund.
Uit den geest der Muziek de Tragedie. „Dit drama"
schrijft Vermeylen over het werk van Hegenscheidt „is muzikaal. Niet omdat de verzen welluidend zijn, neen, ik bedoel
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dat het geheele onstond uit eene eenheid, uit een brandpunt
dat zich in den innerlijken mensch ontwikkelde, in die „tweede
wereld" der liefde dat het natuurlijke midden der muziek is."
„Uit die eenheid" gaat hij voort „werden logisch dit
is, met de eigen spontane logiek van het kunstwerk alle
onderdeelen afgeleid. Vandaar dat gelijke gedragenzijn van
het geheel, die mildheid, die kuische macht die er door vloeit
overal ; alles hier ongedwongen, breed, op zichzelf
levend, maar met vaste betrekking tot een middenpunt van
leven." Dit is, men merkt het wel, en Vermeylen merkte
het ook, niet anders dan men van ieder goed werk zeggen
kan ; maar toch is er een reden waarom men zich geneigd
voelt het, evenals bij andere werken van onzen tijd, vooral
te zeggen bij dit werk. Nietzsche (en Wagner) is niet voor
niets erin. Menigerlei zijn de gevoels- en geestes-elementen
waaruit kunstenaars werken samenstellen : het gevoel voor de
gedachte, het gevoel in muziek zijn onbewuste wezen openbarend, is een ervan. Geen kunstwerk dat er niet door leeft,
geen kunstwerk dat, al het overige afgerekend, daar niet uit
bestaat. Maar de gedachte dat dit zoo is herkent men
niet in ieder kunstwerk. Dat is een bij uitstek moderne
gedachte. Dat is de gedachte van een geslacht dat alle
gedachten-vormen hebbend afgestroopt is komen te leven
in een tweede, een niet oorspronkelijke, maar historisch-gewordene, zeer verfijnde, onbewustheid. Van een geslacht, dat
in de kunst de primitieven zoekt, in de wijsbegeerte Die
Philosophie des Unbewussten heeft doorgemaakt, in de moraal
van Nietzsche geleerd en van Wagners muziek niet alleen
het bloed der aandoening gedronken, maar ook den ouwel
gegeten heeft van zijn alleen-zaligmakende leer.
Deze gedachte in proeve van dramatische belichaming is
de Starkadd van Hegenscheidt.
Geen symbolen, zegt Vermeylen, zoeke men. Maar wat zijn
symbolen anders dan teekenen van gedachte. Het geheele
drama, als niet alleen, wat elk kunstwerk is, gevoels-belichaming,
maar als belichaming van de gedachte van dezen gevoelsoorsprong, zal ik u oplossen in symbolen.
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Volk en Zee, symbolen van Onbewust Leven, omspoelen
de handeling. Starkadd, de Held van dat Leven gaat er den
strijd aan met Saemund, zijn natuurlijke weerpartij : de Rede
die voor zichzelf bestaat. Zinnelijk teeken, symbool van de
heerlijkheid waar beiden om strijden is de Kroon, die door
het heele werk aanwezig is. Zelf het uitgesproken doel van
Saemund die, op grond van zijn aard zelf, in het Teeken het
Wezen ziet, maar toch koninklijk genoeg voelt om den
Koning te bewonderen die door Ingel vermoord den dolk
in de hand neemt om den schijn van dien moord te ontnemen
aan het Koningschap, Kroon, die Saemund zelf smeedde
en begrifte met tooverteekens om ze aan hem te binden, -die hij na Froths dood in de hand weegt en op zijn hoofd
zet al is het maar voor een oogenblik ; Kroon die als
Wolf, Starkadds dienaar, Ingel doorstoken heeft, van diens
hoofd gerold, door den neergeslagen duizelenden Saemund
half waanzinnig haast gegrepen wordt ; -- Kroon die Starkadd
niet opzet, al smeekt er hem Helga om, maar die hij in
stukken breekt, waardeloos teeken voor hem die het levende
symbool van het koningschap in Froth bemind heeft zijn
eenige, zijn vage liefde : zelf het opperst symbool van
gemeenschappelijke Strijd en Streving blijft op het tooneel ze
gebroken achter, symbool ten laatsten male nu van gebroken
levens.
Kroon èn sieraden. Sieraden die Saemund smeedt
voor Helga, die Helga verwacht van Starkadd, die geroofd
worden, die bemind worden, die het teeken en zinnebeeld
zijn van Geluk en Liefde voor het Kind dat tusschen
beiden staat, in beiden gelooft, door beiden omworven
en vertreden wordt : Helga, zelf zinnebeeld van het niet
begrijpende (zooals Hilde, Inges vrouw, van het begrijpende)
Aardekind.
Zei ik teveel, dat dit een drama van symbolen is?
Van een Gedachte en haar Teekens ? Mij dunkt, als het
geheimschrift en zijn sleutel staan hier de symbolen en
hun gedachte voor ons van dezen modernen germaanschen
mensch.
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IV.
De tegenstelling hierboven omschreven, heeft nog een ander
beeld, ontleend aan de nieuwere europeesche geschiedenis.
Het is dat van het Noorden en het Zuiden, van Germanen
en Romanen. Dit is het beeld waar Stefan George zoo
graag van spreekt, die de noordelijke duitsche geesten in
voortdurenden pelgrimstocht naar het kunstvoller zuiden ziet
en zijn eenheid zoekt in het Heilige Roomsche Rijk der
Duitsche Natie. Ook dit beeld is in Hegenscheidts voorstelling
opgenomen : Starkadd is zelfs in den vorm van zijn lied,
de skald uit het noorden, waarheen, naar Saemund zegt,
de verzachtende zeden uit het zuiden nog niet doordrongen.
Heeft men dezen trek aan het drama opgemerkt, dan ziet
men het, in de eerste plaats, in zijn menschelijke algemeenheid, in de tweede plaats in zijn europeesche negentiendeeeuwschheid, en, ten derde, in zijn verwantschap met den
germaanschen stam.
Niets belet ons dan ook nu wij het geheel zoo overzien
hebben, nategaan hoe het in bizonderheden is uitgevoerd.
Gedeeltelijk deden wij dat al. Juist van de allerbeste verzen
heb ik er aangehaald, en terwijl wij in het gevlei van Saemund
het fijne gevoel voor de dingen-schoonheid bewonderden,
genoten we in het lied van Starkadd het weerbarstige zee-zilt
in den klank, en de beweging van golven in den maatslag:
en zoo werden ons niet enkel door de dingen die zij zeiden
maar ook door de geluiden die zij slaakten hun karakters
openbaar.
Door de lichte vensters waarop wij zijn aangegaan hebben
wij het geheimenis van het huis erkend, en nu kunnen wij
zien of wat de vrienden van werk en dichter hadden meegevoeld overeenstemt met onze erkentenis. De schrijver van den
Verrewinkelschen zomerdag, merken wij dan, heeft voor die
dingenliefde oog gehad, Vermeylen daarentegen in zijn beoordeeling van den Starkadd meer voor het zee-gevoel. Zijn
„eeuwige beminde" schrijft hij daar, „wier stem door het
geheele werk bruischt en zingt".
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Wij mogen tevreden zijn met die saamstemming. Door deze
twee eerste, de muzikale uitingen van zijn gevoels-wezen,
erkennen wij nu werkelijk dezen dichter in zijn oorspong en
grenzen, en hem, zoo erkend, hebben wij niet minder dan zijn
vrienden lief.
Deze Hegenscheidt, die niet alleen door Starkadd maar ook
door Saemund wordt uitgesproken, en niet enkel door Starkadd
en Saemund maar door al de hen omgevende personen en
machten want wij zouden hem onrecht doen door te meenen
dat hij niet al zijn gestalten met gelijke liefde en om hunszelfs wil had voortgebracht : deze Hegenscheidt als de
dichter die in éen grenzenlooze levensliefde èn éen teederheid
voor al het bizondere zijn wezen verdeeld voelde en in muzikale
stemmen en gestalten dat in zich verdeelde wezen deed uitwellen ; deze Hegenscheidt, zeker zoo te zijn, en strevende
zoo te doen, is de mensch en kunstenaar dien wij in Starkadd
te erkennen kwamen en zijn werk zal beter zijn naarmate hij
er meer als een werkelijkheid in wordt erkend.
Door de gedachte al verwant aan het geloof in een gevoel
door muziek zijn onbewustheid ontraadselend, is het geen
wonder dat dit gedicht allereerst als klank geschreven is. In
de beste plaatsen, zagen wij al, is die klank volkomen persoonlijke uitdrukking : ik zeg onmiddelijk dat er in het gedicht
van zulke zeer goede plaatsen zeer weinig zijn. Toch zijn er
goede, verscheidene, en die als men ze bij elkander stelt
sommige hoofdzaken van het drama al vrij goed doen uitkomen.
Zoo, in de eerste plaats, de alleenspraak van Saemund, nadat
hij Ingel heeft trachten te belezen dat Froth sterven moet.
Ingel hoe langer hoe meer te verwarren was zijn voorloopig
doel geweest, en in vertwijfeling had die uitgeroepen:
Wat windt, o Saemund, uwe koude taal
Mijn arme, radelooze hersens op!
Ik kan die groote dingen niet meer denken,
Zij zijn te groot, en mijn gedachte woelt
In hen en kan hun grenzen niet bereiken.

HEGENSCHEIDT'S STARKADD.

59

Als hij weg is, zegt Saemund:
het was bijna te veel
Voor u, nu gaat uw arm brein weer doorpeinzen
Wat kwaad en goed is in die slechte daad.
Een slechte daad,
waarom een slechte daad?
Wat kan wel slecht zijn als 't een krone geldt?
En de arme, hij wil koning zijn, en hij
Heeft een geweten, en 't spreekt hem niet vrij
't is een armzalig ding
Van goed en kwaad,
Zoo een geweten voor wie koning zijn wil.
En toch zal dat gedacht van hem niet wijken,
Uit zwakheid zal hij 't kwade doen en 't weten
En 't zal hem neerslaan en voor steeds vernielen,
En de' afgetobden heb ik in mijn hand.
Waarom is zij voor hem dan slecht, die daad,
Waarom moet hij daardoor ten ondergaan?
Het moet toch zoo ; zoo heb ik 't ook voorzien,
Wijl 't mij als eene deugd verheffen zal,
Tot haar, mijn doel, die gouden koningskroon.
Dit is goed, dit is zuiver ; toch voelt men al dat het niet
sterk is : dat er onder deze rustige deining een zwakheid
loert. In zekeren zin is het waar wat Vermeylen zegt van
die mildheid, die kuische macht die overal door het werk
heen-vloeit : het is een werk vrijwel zonder gedwongenheid
kleine onbeholpenheden door onervarenheid daargelaten ,
eens in den toon blijft zijn taal lenig en hoe laag ook nooit
machteloos. Toch voelt men waar de zwakheid is : ze ligt
niet in gevoelsdroogte die schraal en hard zou maken : ze
ligt niet, bedoel ik, in afwezigheid van dichterlijke aandoening;
maar ze ligt in een zekere kleinheid, een zekere onbeduidendheid van het gevoels- en voorstellingsleven dat zich onder
die dichterlijke aandoening beweegt. Die dichterlijke aandoening kon de atmosfeer om een sterke, stralende wereld
zijn : de aandoening van den dichter is werkelijk de sfeer
die aan kracht en gloed wint door de hitte en sterkte van
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het verbeeldingsleven waar zij de uitstrooming van is ; maar
ietwat mat en flauw beweegt ze zich over een weinig rijk
en onuitgegroeid bestaan. Deze armoede, deze innerlijke
geringheid, moet een eerlijk oordeel, juist waar het al het
goede en schoone van dit werk erkend heeft, nu opsporen.
Het is billijk, ook tegenover den Maker.
Wat is, afgezien van den geheelen bouw dien wij ons in
volle grootheid voorhielden, de steen waarop hij rusten zal?
Wat is van het geheele drama nu de gevoels-tegenstelling
in menschelijke gestalten belichaamd is —, de innerlijke beweegreden ?
Het is, in één trek gegrepen, de liefde die Starkadd aan
Froth verbindt. Daardoor zijn die twee saamgebracht. Daardoor zullen beiden door Saemund gehaat worden. Daardoor
zal de nijd van Ingel worden opgewekt. Daardoor de moord.
Daardoor de wraak van Starkadd. Daardoor en daardoor alleen
het bestaan, de gang en de ontwikkeling van het heele drama.
Zien we, hoe die aandoening verhaald en gemotiveerd
wordt, hoe ze zich voordoet, hoe ze werkt op hen die haar
voelen, hoe ze daadrijke levende schepsels maakt van hen,
die door haar bezield, de tragedie durven dragen die het
Onbewuste Leven heenvoert over Menschelijke Berekening.
Starkadd vertelt ervan. Voor hij naar Friesland gaat ter
bestrijding van Froth's vijanden, onder den indruk van Froths
dankbaarheid, op het oogenblik dat al de betrokkenen op
elkander staan vol afwachting en angst om den schok te
ontvangen die het noodlot van elk zal zijn, zegt hij het
volgende:
'k Stond op een zachten avond aan den steven
Verzonken in die zelfde mijmeringen
Waarin 'k zoo hopeloos verloren ging;
Mijn mannen wisten dat zij ongestoord
Mij moesten laten in die oogenblikken,
Want, of het nog zoo pijnlijk was, ik minde
Dat wroeten in mijn eigen leege borst.
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Ik staarde in de opgewoelde zee en voelde
Mij half wellustig op en neer gaan met
De kiel die stijgrend door de baren boorde.
'k Was weggezonken in een stomp niet-denken;
Als uit de verte kwam tot mij de stem
Eens deenschen zangers dien wij gastvrijheid
Aan boord geschonken hadden en wiens zang
Mijn volk vermaakte door zijn vreemde wijs.
En ik verstond zijn lied : van koning Froth
Ging hoog zijn zang en zijn begeestering.
Hij zong hoe na den roem der jeugdge daden
Ge uw volk te binden zocht door 't milde hart,
Hoe in uw daden en uw deugden, steeds
Het milde hart het eerste en laatste woord sprak;
0 koningslied, hoe hadt ge een heldren klank!
En toen 'k vernam hoe 't noodlot u vervolgde,
Hoe ramp na ramp u dreigde te verdelgen,
Toen brieschte de oude moed weer in mijn borst.
Terstond wendde ik den steven naar dit strand,
Want eenen vriend, een vader moest ik redden.
Ik vond u en het lied had waargezegd:
Een vriend, een vader heb ik mij gered.
Nu viel het woord, mijn koning, wees genadig.
Ik glimlach, o vrienden die het symbolische van dit drama
niet aanvaarden woudt, nu ik zie waar onze studie ons heenvoert. De Wiking en Skald, de Zee-zoon, niet voldaan door
een leven vol daden en roemruchtigheid, krijgt van een Dichter
zijn bevrediging. Het werkelijke leven is daar om de waarheid van het Lied te bevestigen. Door de opgewoelde zee
richt de held die het Ideaal van den zanger ontvangen heeft
den steven naar de Burcht waar de Koning woont, de fiere
en milde, die hem Vader en Vriend zal zijn. Een schoon
symbool is dit dat geheel de wonderbare vaart uitdrukt van
den jongeling op zoek naar het leven. Maar is deze dichterlijke verzinnebeelding, van zoo treffend- dekoratieve werking,
het motief waarop men een drama bouwt ? Waarlijk, ik
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geloof dat dit drama ál te symbolisch is. Want niet anders
dan de mededeeling dat Starkadd in Froth een vriend en
vader gevonden heeft blijft hier over als de rëeele beweegreden. De mededeeling van een zeer fijn, zeer dichterlijk,
maar zeer-weinig-algemeen-menschelijk gevoel. Men versta
wat ik bedoel, want op het wel begrijpen van deze bewering
komt het verstand van de zwakheid van dit drama aan. Wel
als symbool, als symbool van die aanvaart van het jonge
onbewuste leven is het gevoel van dezen Starkadd algemeenmenschelijk. Maar dat een jeugdige Wiking, door een lied
begeesterd, met een goeden en wijzen ouden koning zoozeer
dweept dat hij hem te hulp snelt en verlost van zijn vijanden:
algemeen-menschelijk is dat niet als feit.
De fout — en ziehier ons afgedaald in het onbarmhartige
hart van ons oordeel de fout is dat een symbool van
al te uitsluitend dekoratieve schoonheid hier is komen dienst
te doen als een werkelijk dramatisch motief. Als zoodanig is
het zwak, is het machteloos. Onder de dichterlijke aandoening
die zich uit in symbolen als deze, beweegt een gevoels- en
voorstellings-leven dat vaag en onbeduidend is.
Want een holheid van werkelijk leven is het die zoó dit
symbool in de lucht doet hangen boven alleen maar de aanwijzing van een haast niet grijpbare menschelijke verhouding.
En wanneer dit van het hoofdmotief van dit drama gezegd
mag worden dan is het haast overbodig de overeenkomstige
zwakheid aan andere deelen ervan te doen zien.
Toch zou ik ze kunnen aantoonen ook aan Starkadd's
verhouding tot Helga. Als Ingel het afscheid bederven
kwam door Starkadd te beschimpen en Froth hem onmiddelijk daarop ter vergoeding Helga tot bruid geeft, dan treedt
ook deze verhouding in het volle licht, maar noch geeft
Starkadd, al gebruikt hij de liefste en dichterlijkste beelden,
ons den indruk een werkelijk minnaar te wezen, noch doet
Helga, al stelt zij zich zoo kinderlijk aan als denkbaar is, ons
gelooven dat zij een kind is uit Gods vrije natuur. Beiden
blijven dekoratieve, beiden blijven als werkelijke wezens
onuitgegroeide gestalten.
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Onmogelijk ook om een waardige werkelijkheid aan de
dichterlijke grootheid van Froth onder te schuiven, was het
Hegenscheidt, toen hij dien koning moest voorstellen aan den
avond van dien dag in gesprek met Helga en Hilde. Er is
in de natuurlijkheid waarmee die grijsaard ervoor uitkomt dat
het gedrag van Ingel hem geschokt heeft, in zijn verbazing
wat Ingel wel tot zulk een taal verleiden kon, en in de
openhartige verklaring dat hij hem dien middag niet meer
herkende, iets dat meer aan een goedigen predikant, vader
van een ondeugenden student, dan aan een koning zich uitlatend
over den troon-opvolger denken doet.
Waarlijk, de dichter van dit drama moet mij toestaan de
maat van mijn wreedheid vol te meten met de verklaring dat
er dichterlijke naïveteiten zijn die bedenkelijk veel van werkelijke onnoozelheden weg hebben.
De beste figuur, juist als werkelijk, lijkt mij Saemund.
Komt het doordat hij zich van nature beweegt in een
werkelijke wereld? Van hem voelt men tenminste doorgaans
dat hij er op zijn plaats is, dat hij dus in een drama op zijn
plaats is. En, hoewel niet over-oorspronkelijk, en hoewel
ook hij geen groote ruimte van werkelijke verhoudingen om
zich te scheppen weet, is er fijnheid in zijn spreken tot Ingel
zoowel als tot Helga, en wordt hij zelfs groot als hij wenscht
te sterven als Froth.
Mooie trekken zijn er overigens in dit werk. Zoo van Ingel,
als hij niet door Froth's baard heen durft steken ; zoo het
heele tooneel als Froth aan de deur van zijn kamer komt,
Ingel herkent als den moordenaar, zich neerzet en met zijn
laatste kracht zichzelf den dolk in de wond tracht te stooten
om den nieuwen koning te redden voor de schuld van den
moord. Schoons is er zoo ook in het laatste banket, waar
Starkadd zingt en de katastrofe volgt.
Zonder onrechtvaardigheid kan men dit drama niet veroordeelen, al is ons oordeel nu ook, en volkomen terecht,
geloof ik, hard geweest.
Volkomen terecht ook was het dat wij het uitspraken.
Niets is duidelijker dan dat nu, langzamerhand, in Zuidt
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Nederland uitingen ontstaan van dat gevoels-leven, dat geheel
Europa, dat ook Noord-Nederland heeft verjongd. Duidelijk
is, dat die niet ontstonden zonder invloeden uit Noord-Nederland. Duidelijk, dat hier de gelegenheid is, waarnaar wij
jaren hebben uitgezien, tot gemeenschappelijke krachtsaanwending door twee stammen van een zelfde ras. Wij voor
ons zijn daartoe van harte bereid. Maar fataal zou het zijn
indien de Vlamingen, alleen uiting gevend aan hun bewondering, hun arbeid zagen buiten verband met het oordeel van
Noord-Nederland. Indien zij zich vastzettend in hun overtuiging dat de Vlaming een guller, een van gemoed dieper
wezen is dan de Hollander, smaalden op onze geestes-fijnheid
en onze kunst. Wij weten wel, niet voor niet zijn wij de
erfgenamen van de zeventiende-eeuwsche beschaving, en zeer
zeker zullen wij geen afstand doen van het recht dat onze
voorouders ons overgeleverd hebben, in kunst en geest de
gelijken van Europa te zijn ; maar zoozeer hebben de beschavingen van de laatste eeuwen geen verwantschappen kunnen
dooden, dat ook nu de gemeenschappelijke natuur ons niet
liever zou zijn dan de alleenzame leer.
Bovendien is geen grens meer wat ze vroeger was. Er
is geen reden niet een in de kunst te zijn al zijn wij twee
in het staatkundige. Er is geen reden niet ook europeesch
te zijn, hetzij men Vlaming heet of Hollander. Wij zagen
het ook aan Hegenscheidt : de europeesche gedachten dringen
door alle poriën van het gemeenschappelijk bestaan. In deze
omstandigheden zijn de schuwheid van het zuiden en de
hooghartigheid van het noorden gelijkelijk verouderd. Kinderlijke provincialismen zijn ze die we zullen afzweren in onze
gedachten, zooals we er ook wegwerpen uit onze taal. Indien
zij goeds hadden ter bewaring van het eigene, dan zal hun
werking op ons karakter nablijven ; maar niet ter scheiding
of bestrijding, maar ter vereeniging en versterking van het
verwante zal hun kracht worden aangewend.
Ik verzoek u, mijn vlaamsche vrienden, zooals gij uit uw
taal niet alle gewestelijke woorden zult verwijderen, maar de
goede en krachtige houden opdat die uw werk oorspronkelijk
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en deugdzaam maken, behoudt zoo van uw schuwheid
tegen het noorden alleen zooveel als noodig is ter bewaring
van uw persoonlijkheid, — maar, voor het overige, sluit u
erbij aan, maakt u eraan gelijk.
Behalve dat gij dien goeden ouden dichter Guido Gezelle
hebt zijn er nu onder u verscheidene jongeren die gebroken
hebben met de vlaamsch-retorische opgewondenheid en die
door verzen en proza hun verwantschap met ons hebben
getoond. Eerste daad van oprechtheid en gastvrijheid jegens
hen leek mij nevens de uiting van mijn genegenheid de
onomwondenheid van dit Oordeel; — en zoo hoop ik dat
gij het zult verstaan. —
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VII. KUNST EN INVLOED

VAN JAN VAN DER NOOT.

Jan Van der Noot, na de onpersoonlijke Rederijkers, is een
individu. Heel bepaald zien wij zijne trekken, vatten zijn eigen
geestesleven. Er is in hem . de bijzondere gevoeligheid van
een modern mensch. Uitdeeler der onsterfelijkheid, grootschfatsoenlijke »Patricius van Antwerpen", acht hij zich afgezonderd van de gemeenschap rond zich, veracht het volk,
waarop hij zoo ongelukkiglijk rekende, kijkt laag neer op die
arme menschen, die maar altijd als hanen in een korf vechten,
... te wyl' dat onverdroten,
De cock, d'een voor, d'een nae, uytgrypt en strax gaat kelen.
Maar den dichter blijft de vertrouwde natuur over:
Erghens by eenen poel, beexken, oft stillen colck,
Verde van 't ghirigh, sot, en achter-clappigh volck,
Gaen ick u schoonheydt groot soo levendigh afbeelden
In myn sile, schoon Lief, die deur u wesen soet,
In•wendighlyck soo wel ver-heugdt wordt en ghevoedt,
Dat ick heb' rechten smaeck van der hemelscher weelden.
Ontvankelijker voor vreugde, en door smart lichtgeraakt, lust
het hem, zichzelf met zijn stadige liefde terug te vinden in de
eenzaamheid der natuur, waar hij met zijne schoone en stil-gelukkige ziel spreken mag. Zoo voelt hij niet meer zijne betrekking
tot de menschen, maar zoekt in zichzelf zijnen troost en steun.
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Doch die individualiteit van een modern mensch
en dit
bemerkt men al eenigszins bij Petrarca draagt nog niet in
zich al hare voorwaarden van evenwicht. Afgezien van het
overdreven glorieus zelfgevoel waarin hij zich hult, en
die wat ziekelijke ongerustheid om vervolgingen waarover hij
gedurig klaagt, zal Van der Noot altijd iets missen, om een
volledige persoonlijkheid uit te maken. Er is in hem een
zonderling mengsel van distinctie en onbeschaamdheid, dat
we dikwijls in de Renaissance aantreffen. De trotsche en
eigen schoonheid van vele zijner zangen, hoe brengen wij
die overeen met zooveel onzelfstandigs in zijn karakter ? Die
stem van harmonie stijgt uit een leven dat eigenlijk toch
niet schoon was. Op sommige oogenblikken had Van der
Noot een mooie ziel, maar een werkelijk groote, zichzelf
steeds gelijke ziel bezat hij nooit. Begrippen, woorden en
daden vloeien bij hem niet uit ééne bron.
Wat hij droomt kan hij niet willen, wat hij doet is wat
anders dan wat hij zegt. Hij bazuint zijn hooge opvatting
der dichtkunst uit, en verkoopt al bedelend zijn werk aan
den eerste den beste. Hij stelt den poëet als goddelijk
boven de menigte, en schijnt zelf afhankelijk van de geringste
uiterlijke omstandigheden. Hij prijst de deugd en is een type
van karakterloosheid. Hij herinnert aan Filelfo die in eenzelfde satire (IX, 9) de armoede prijst, en om geld bidt. Er
is in hem gebrek aan eenheid.
Een geheel van leven tot schoonheid geworden kon zijne poëzie
dus niet zijn. Bij zijn zuiverste gedichten staan er, die eigenlijk tot de kunst niet behooren, en veel van zijn oorspronkelijk
en goed werk beweegt zich niet in een zeer breeden gevoelskring. De machtige noodzakelijkheid der groote kunst gaat
er niet door. Wat is 't dan, dat hem in die i 6de eeuw eene
zoo buitengewoon uitstekende plaats verzekert ? Eenvoudig,
dat hij, hoewel een tweederangsdichter, toch een dichter is,
in den reinsten zin van 't woord, wat in die eeuw iets heel
nieuws was : een dichter die alleen van aandoening en schoonheid leeft. Hij is zelfs onze eerste »moderne" dichter. Proef
maar die spontane en frissche waarneming, onmiddellijk uit-
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gedrukt, dat gevoel der mooie vormen, die poëtische zinnelijkheid die de lieve beelden schept, dien zin voor deining
van zachte sierlijkheid : al is zijne kunst niet eene, die alle
betrekkingen herknoopt en samenvat, niet eene die ons een
wereld brengt, toch is er een gratie van hooger in, en toch
is Van der Noot de eerste nederlandsche zanger, die persoonlijk lyrisme in persoonlijken rythmus uit, een rythmus
waarin zijn eigen stem klinkt.
Het geschiedde zeker wel eens grootendeels een gevolg
der kunstopvattingen van de Renaissance dat zijn vorm
maar een overgenomen conventie was, gewichtiger dan de
willekeurige inhoud die er werd in gegoten. Maar dikwijls
ook is het de aandoening, krachtig en lenig en zuiver, die
haren vorm schept, afwisselend en zingend als de aandoening
zelve. Er is misschien geen nederlandsch dichter die zooveel
levende rythmen, zooveel oorspronkelijke strofensneden door
onze poëzie heeft laten ruischen.
» ... Il est devenu en sa langue, par ses perfections, graces,
et vertus, poëte tant bon, tant grand et tant perfaict, en toutes
sortes de vers et d'oeuvres poëtiques, luy tout seul, comme
entre les Latins Virgile Pest seulement es vers heroiques,
Horace es vers liriques, Ovide es elegies, Tibulle es epigrammes, et autres en autres sortes de vers." Het staat in zijn
werk te lezen, en hijzelf geloofde het. Wij glimlachen ; maar
welk vertrouwen in de nieuwe schoonheid veronderstelt die
kinderlijke eigendunk niet 1 't Is of Van der Noot zich een
Colombus voelde.
Voor de eerste maal treedt het literair bewustzijn zoo vastberaden ten onzent op. Zeker kan hij zijn ideaal nog niet
bepaald omschrijven ; maar zeer beslist wil hij met de overlevering afbreken, wil eene heel andere kunst invoeren, naar
uitheemsche voorbeelden opgebouwd. Hij verdedigt theorieën
en kenmerkt eene » school." Wat er voor hem was bestaat
niet meer : hij is de eerste brabantsche poëet.
Nu is die bewustheid, gelukkig genoeg, nogal betrekkelijk,
en men mag zeker door haar heel het werk van Jan Van
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der Noot niet gaan uitleggen. Ik gewaagde daareven van
een kunst naar uitheemsche voorbeelden opgebouwd, en
wij weten hoe gerechtvaardigd de navolging van dichters
scheen. Maar niemand kan plots het verleden in zich afschaffen,
en bij Van der Noot bleef er, buiten zijn weten, veel van dat
verleden- voortwerken. Renaissance-idealen heeft hij verwezenlijkt inzoover zij met zijn vlaamschen natuuraanleg overeenstemden, en zelfs waar hij navolgt is hij dikwijls zeer
oorspronkelijk. Daarbij bestond er, vergeten we 't niet, een
echte verwantschap tusschen zijn voelswijze en die zijner
meesters ; veel was reeds in hem ontloken, dat hij bij Ronsard
in fijneren vorm uitgedrukt vond. Over 't algemeen mag
alleen beweerd worden, dat het lezen der italiaansche en
fransche dichters zijnen zin voor schoonheid ontwikkelde,
zijn kunstopvatting bepaalde, en een invloed had op zijn
uitdrukkingsmiddelen.
Vooral de Pléiade komt hier in aanmerking, met eenige
poëten die in hare loopbaan wentelden, als Tahureau en
Olivier de Magny ; in tweeden rang Petrarca, en wellicht de
Spanjaard Boscan, die in de Poeticsche Werken dikwijls genoemd wordt, al kan ik op geene rechtstreeksche navolging
wijzen, en van wien er verscheidene uitgaven in Antwerpen
uitkwamen. Van de Oudheid heeft Van der Noot niet veel
meer dan wat klassieke beelden en mythologische herinneringen : haar onmidddellijke invloed bleef zeer gering, en zeer
uiterlijk. Naar 't gebruik van den tijd haalt hij vele gezagvolle namen van latijnsche schrijvers aan, bewerkt eens het
Exegi monumeníum of het Impavidum ferient ruinae. Maar
in de Poeticsche Werken van I 5 92 g4 citeert hij nog Horatius uit van Ghistel's onbeholpen vertaling der Satiren (Antw.
1569). De geest zelf der Oudheid is van weinig of geen beteekenis voor den algemeenen bouw zijner werken, en de
vorming zijner kunstbeschouwing.
Van Petrarca en vooral van de Pléiade heeft Van der
Noot zijn hooge opvatting der poëzie, als steeds hernieuwde
openbaring van boven, een opvatting die hij zelf, de hoogmoedige zanger der ode aan Marcus van Wonsel, diepgevoeld
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heeft. Koning, door Gods gená, van 't rijk der gedachte,
» vates" en » profeet", is de dichter eene stem van 't Eeuwige.
Est Deus in nobis, agitante calescimus illo. Ronsard had die
gemeenplaats dikwijls genoeg hernomen, b. v. in zijn ode à
Calliope (Blanch. II I 34) :
Dieu est en nous, et par nous fait miracles,
Si qu'un poëte et ses vers furieux,
Ce sont des dieux les plus secrets oracles,
Que par sa bouche ils montrent à nos yeux.
En waar Van der Noot aan Torrentius, den bisschop van
Antwerpen, uitlegt wat een dichter is (P. W. i 588), vergeet
hij natuurlijk dat motief niet:
Godt is, en leeft in ons, hy gaet ons opwaert dryven,
Hij (en niet wij) doet ons schoone veerschen beschryven.
In zijne »Apologie" noemt Ackermans de dichters kinderen
Gods, »ende eertsche oft sterflyke Goden", en prijst Van der
Noot wel eens zichzelf, zoo volgt hij »de beste Poëten", die
het altijd »veur een maniere ghehadt hebben heur selven, oft
(om beter te seggen) Godt die in heur woont ende werct,
te prysen" ...
Wil de lezer nu den diepen zin vatten van wat die hemelsche zwanen zingen, dan hoeft hij ook goed, zuiver en godbegeerig te zijn. Het hoogste doel der kunst is dus de wijsheid, eene theorie, welke dien trek naar het nuttige, die den
Vlaming eigen is, wel bevredigde. Geen schrijver der i 6de eeuw
kon zich een schoonheid denken, die afgescheiden van de
deugd zou bestaan : die traditie gaat eigenlijk door onze
geheele letterkunde. De fabel en de beelden zijn het hulsel,
dat de edele geesten breken om de kern van wijsheid en
waarheid te proeven. De dichters handelen zooals de artsen,
zegt Grenerus in zijn »Apodixe", die, als zij »den kindern
wormkraut geben wollen, dasselbig mit honich und zucker
bestreichen, also durch die süssigheit des zuckers mit genuchten die gesuntmachung in bekommen".
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Tengevolge zal de allegorie een overgróote rol spelen, wat
weer heel goed overeenstemt met de vlaamsche overlevering.
Grenerus schijnt hier wel de denkbeelden van Jan Van der
Noot zelf weer te geven : » Die Nature begert für den unverstendigen verborgen zu sein. Und der Götter wesen und
gestalt lest nit zu mit blossen worten in den unsauberen
jrdischen menschen ohren zu gehen. Derwegen haben sie
es gethan, umb der groben und prophanen verstandt, vor
der würdigkeit solcher hoher und schoner meysterien (durch
misztröstung solches zu begreiffen) hinder sich und abzutreiben. Und darwider, die guten und Göttlichen geister, durch
den lust das verdunckelt zu verstehen (und durchs verwondern,
wenn sie das verborgen gefunden und verstanden haben) an
zu locken und zuerwecken. Dann (gleich Socrates zeuget)
die schwere sachen seindt die schönsten." De kunst wordt
dus als esoterisch beschouwd, en haar passende middel van
uitdrukking is de allegorie, die teekens van 't eeuwige laat
glanzen onder schitterend en boeiend uiterlijk.
Doch : dat was de theorie, niets meer ; en gelukkig genoeg
heeft Van der Noot die al dichtend meermalen vergeten.
Het is juist bij hem een kenmerkende trek, dat hij, met meer
bewustheid dan wie ook voor hem, vaste begrippen omtrent
het wezen en het doel der kunst behartigt, terwijl toch zijn
kleuriger, beeldenrij ker en fijner gemoed, onbewust, spontaner
rythmenbeweging door zijn vers laat leven. Hij volgt stelselmatig de Franschen na, maar blijft zeer vlaamsch. Hij meent
dat verbeelding en gevoelskracht alleen mogen uitloopen op
een hooger ideaal: de deugd, maar, wordt hij heden nog
door zoovelen genietbaar gevonden, dan is het wel omdat
hij (en wie buiten hem in onze 16de eeuw ?) een liefde had
voor de dingen zelf, en dikwijls de schoonheid verwezenlijkt
heeft, eenvoudig omdat zij schoon is, zonder zich om wat
anders te bekreunen. Hij wil eene poëzie voorstaan, slechts
voor ingewijden bestemd, maar zie, zijn frissche natuur ging
toch haren gang, en thans mag al wie maar open oogen en open
ziel bezit, onbekommerd wandelen door het lustige boschje
dat Jonker Jan Van der Noot op onzen grond liet groeien.
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Overigens, in zijne poëtiek, zooals hij die van de italiaansche
en de fransche dichters overnam, is er iets, dat den samenhang met de r Ede- eeuwsche volksliteratuur verzekerde, iets
dat recht tegen de humanisten inging, en eindelijk de oudheid
zelf moest terugdringen : het gebruik der moedertaal. Van
der Noot, hoewel bedreven in Fransch en Latijn, dicht in
't Nederlandsch, iedermaal een dichterlijk gevoel hem tot
uitdrukking noopt. Wellicht wist hij, instinctmatig, dat een
dichterlijk gevoel slechts door de eigen taal -- geen willekeurig iets ! -- volledig kan weergegeven worden, dat zij
alleen den »zang" der woorden kan doen uitkomen, buiten
alle conventie der beteekenis, en als de eenige atmosfeer
uitmaakt waarin de eigen rythmus, die dieper is dan alle
woorden en maten, natuurlijk kan opdeinen.
Er is zeker wel iets van Jan Van der Noot's zelfgevoel in
den trots, waarmede hij de taal van zijn volk verdedigt, en
die zoo hoog stelt als welke andere, eenvoudig omdat zij de
zijne is.
Het begrip der nationaliteit was bij ons nog maar weinig
ontwikkeld. In zijn »Striit des Gemoets" (I 590) verontschuldigt zich Philips Numan nog, omdat hij »soo hoogen saken
(als die der salicheyt aengaen) in duytsche Poesye oft Rethorijcke" verhaalde. Doch in de voorrede der »Twee eerste
Musyckboekskens" van Tielman Susato (15 5 i) wordt al gewaagd
van » vaderlandsche musycke" (Kalff, i Ede eeuw II 448), en
dat de taal het beeld is der volkseenheid wordt gevoeld,
waar de » Twe-spraack der Nederduitsche Letterkunst" (15 84)
spreekt van de »beminders haers Vaderlands ende taals".
Waarom zouden wij 't zelfde niet pogen als de Italianen,
Spanjaarden en Franschen, welke »hun spraken die bij de
onze te verlyken (behouden hun ghunst) schuymtalen zyn,
verryken, opproncken, cierlyk ende bevallyck maken." Doch
de eenheid der taal was nog verre van voltrokken : »De
Brabander zal zegghen de vriendelyckste taal te hebben, de
Hollander de zuiverste, de Vlaming zal 66ck de zyne willen
voorstaan, de Stichtse en Gelderse desghelyken om dat zij
het Hoogduyts wat naarder komen, de Vries zal zyn spraacx
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oudheyd bij brenghen." Van der Noot zelf kende geene
andere nationaliteit dan » Brabant," en schrijft het » Brabantsch" :
van Vlaanderen en Vlaamsch, laat staan van Nederlandsch,
is er bij hem geen enkel maal sprake. Zijn dialect scheen
hem het zuiverste »duytsch", voor Brabant wilde hij volbrengen wat Petrarca voor Italië volbracht had en Ronsard
voor Frankrijk.
Doch zijne denkbeelden, door zijn bewonderaars verspreid,
zullen niet zonder invloed gebleven zijn op het groeiend
bewustzijn van ons volk. Hoor Hendrick Ackermans, in
zijne »Apologie," tegen de vijanden van zijnen dichter optrekken : »T'en is geen minder deugt het Vaderland te
vereeren ende syns moeders sprake te ver-ryken, te ver-ciren
ende van alle barbare, grove ende onaerdige redenen ende
woorden te reynigen, dan het is met den sweerde de palen
des Vader-lants te vermeerderen ende de boosdoenders daer
wt te verdryven." De heele tirade is belangrijk, en verdient
te worden aangehaald : »Soo hebben wy nochtans gesien dat
d' onwetende goetdunckentheyt ende opgeblasentheyt, sominiger verwaender, afgunstigher, grover ende cleynhertigher
menschen heur soo verhief ende opstack t' seghens d' eerste
gheluyt synder schriften, dat het schene dat syn ontstervelijcke
glorie (die tijt noch beginnende te groeyen) gantschelijck
wtgeblust soude hebben gheweest, deur heur eeselslijck gheroep, ende Midialisch' oordeelen : d' een (ontdeckende syn
eygen onwetentheydt ende ongeleerdtheydt) beschuldigde hem
dat hy te diepsinnigh, ende te misterialyck schreve. D'ander
seyde dat hy te vrymoedigh ende te stoudt was in nieuwoorden te maken : en dat constant beter Brabandts was
dan standtvastich, plaisant beter dan behagelyck, abondant
beter dan over-vloedigh ; dierghelycke abandonneren beter
dan begheven, consoleren beter dan vertroosten, ende duysent
dier ghelijcke.... Andere te seer cleyn-hertigh, seyden dat
men niet en can noch ooc niet en behoorde kunstighlyck
oft gheleerdiglyc te schryven, dan in Griex oft in Latyn, en
dat sy wel over-weghen ende verdoeldt syn, die heur onderwinden in d' Nederlandts anders oft beter te schryven, dan

74

LEVEN EN WERKEN VAN

sy lie ghewendt syn te doene, niet kunnende sulke afgunstige,
waenhopige, cleyn-hertighe, oft onwetende (al waren sy oock
groote Meesters in t' Hebreeusch, Griecx, oft d' Latyn) boterbeesten en tweevoetige esels bedenken noch verstaen dat de
veurschreven Griecsche ende Latynsche spraken met den
eersten oock barber, grof ende ongheschict gheweest syn,
ende gebleven souden hebben, ten ware dat godlijcke ende
gheleerde Poëten ende Oratoren ...." enz. enz.
Van der Noot heeft op krachtdadige wijze aan de verzuivering der taal geholpen : »Hy die ons moeders tale, namendtlick onse Brabantsche ofte Nederlandtsche sprake (daer wt
roeyende veel-derley gheschuimde woorden, binnen den tydt
van 2. honderdt jaren herwaerdts, ontleendt van vreemde
spraken die gheen gemeynschappe medt d' onse en hebben,
ende in haer plaetse weder om brengende de goede, oude
Brabantsche woorden, ende daertoe noch bequame, nieuwe,
ongeschuymde woorden vindende ende makende) soo heerlijck
ende rykelijck verclaerdt, ende vercirdt heeft, dat sy heur
niet en derf schamen bij de beste spraken vertoondt ende
geleken te worden."
Niet alleen Van der Noot werkte in die richting. In zijn
»Tresoor der Duytscher Talen" 055 2- 53) poogde de Antwerpenaar Jan van de Werve de bastaardwoorden uit onze
taal te roeien. De »Twe-spraack der Nederduitsche Letterkunst," Coornhert, Simon Stevin, de » Nederduitse Ortographie"
van Pontus de Heuiter, lieten de waarde van 't Nederlandsch
inzien, wilden haar verlossen van al het fransche onkruid,
dat ze zoo erbarmelijk ontstelde. Maar op dat gebied heeft
de dichter meer macht dan de geleerde : hij alleen kan zijn
wenschen als daden uitzenden. De taalbeelden, in zijnen
stijl vergroeid, blijven. Wanneer hij zijne taal wel voelt,
volbrengt hij wat anderen begeerden, en zijne hervormingen
worden dan opgedrongen onder den vorm van schoonheid en
van leven. Zijn de behoeften van zijn volk in eenklank met
de zijne, dan wordt hij de echte bevrijder der taal.
Men vergelijke de gedichten van Jonker Van der Noot met
die der rederïjkers die hem zijn voorafgegaan : de vreemde
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wanvormen zijn verdwenen ; hier en daar, nog een enkele
die voortdobbert, maar overal is 't als een stroom van eigen
taalschoonheid en eigen taalkracht die opwelt. De verzen
mogen dikwijls nog onhandig en stram zijn : zij klinken in
eerlijk »Brabantsch," men voelt er het jonge groene zelfstandige
Nederlandsch in worden. Het is in Vlaanderen de leerling
der Franschen, die het meest gedaan heeft voor 't verdrijven
der fransche woorden.
Hij volgt de Pléiade zelfs niet na, waar zij die vreemde
woordkoppelingen naar 't Grieksch of 't Latijn schept, die
we later, misschien meer onder den invloed van Guillaume
du Bartas dan van Ronsard, bij Spieghel en Karel van
Mander zullen terugvinden. Gelukkig genoeg voor de poëzie
van Jan Van der Noot was de ontwikkelingstoestand van het
Vlaamsch een geheel andere dan die van 't Fransch. Hij
mag oden van Ronsard met hun verzenverdeeling overnemen,
de innerlijke vorm van zijn gedicht is toch oorspronkelijk,
kleur, rythmus, wendingen zijn wel van hem : na hem kan
er nog andere, leefbare, volgezonde vlaamsche poëzie uit
komen. In de vertaling treft ons soms een onmiddellijker
werkelijkheid, en wat ze aan edelen snit verliest, wint ze dan
aan naïef beid en ronde gulheid. Men vergelijke, in de uitgave
van A. Verwey, waar zij tegenover elkaar gedrukt staan, de
bewerkingen naar Ronsard met den Franschen tekst. „Ronsard," zegt Verwey, »heeft de koele schittering, de gladde
sierlijkheid, in het algemeen de verstandelijke zuiverheid van
zijn al in begrippen geslonken moedertaal. Ik geef de voorkeur aan het veel krachtiger en beeldender Brabantsch waar
Van der Noot de wilde ranken nog in voor 't snoeien had.
Voel wat ik bedoel door vergelijking van Van der Noots
Vrueghtydt met Ronsards Chanson waar ze naar bewerkt is.
Ronsards sierlijke maar kille schetslijnen halen niet bij de
soms verrukkelijke kleurige taalgroeisels van Van der Noot.
Zijn vertaling van Ronsards beroemde Mignonne, allons voir
si la rose is een jong vers. Ronsard heeft daar al zijn schittering, al zijn onfeilbaarheid van enkel-woord-artiest, maar er
schuilt meer wezenlijke aanleg in het naïve de dingen zelf
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voelende, het heele geval dramatiseerende stuk van Van der
Noot." De tegenstelling is hier wel wat te scherp, en een
enkel-woord-artiest mag Ronsard niet genoemd worden. Van
der Noot is niet zoo veelzijdig en lenig, noch zoo verheven
kiesch, en heeft weinig of niets van die zacht glimlachende
melancholie der zinnelijkheid, aan Ronsard eigen, die vluchtige
aandoening die bij hem door 't albast van een vers als een
lichte vlam bloost. Doch met dit voorbehoud mogen wij
Verwey's opmerking gerust onderschrijven. Om te toonen hoe
Van der Noot een tekst van Ronsard gebruikt, wil ik nog
eenige strofen van een » Ode aen Olympia" (P. W. 1592-94)
afdrukken nevens eene »Ode à Cassandre" (B1. II, 389) die
ze feitelijk ingegeven heeft:

Schoon Jonghvrou, teerder vele
Dan eenigh rooscnop versch en root,
Di de rosier, als dele,
Voordi brengt t'smorgens eer d'licht
wort groot,
Di in des daeghs verhooghen
Veur allen menschen ooghen
T'gants ciraet van den Hove
Wordt t'heuren love,

0 pucelle plus tendre
Qu'un beau bouton vermeil,
Que le rosier engendre
Au lever du soleil,
D'une part verdissant,
De 1'autre rougissant

Vaster dan d'Leyloof groene,
D'welck voordi cruypt, en dan zoo vast zit,
Met goey manier van doene,
Om den Abeelboom hoogh' en wit,
Vlechtende goedertiren,
In veelderley maniren,
Om den boom, zijn gruen ermen,
Medt recht ontfermen,

Plus fort que le lierre
Qui se grippe 'a Pentour
Du chesne aimé, qu'il serre
Enlassé de maint tour,
Courbant ses bras epars
Sur luy de toutes parts,

Soo slaeght (Meestersse schoone)
U ermkens oock om mijnen hals:
En wordt mijnder ghewoone,
En ick uws, in liefden onvals:
En medt suet eerlijck kussen
Laet ons ons lusten blussen,
In eendrachtigh verblyden,
Lief, t'allen tyden.

Serrez mon col, maistresse,
De vos deux bras pliez;
D'un noeud qui tienne et presse
Doucement me liez;
Un baiser mutuel
Nous soit perpetuel
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Daer ontdeckt, sonder misten,
De loecht, t'schoonste weer dat ooyt was:
En d'loos serpent, vol listen,
En schuyldt daer niet onder t'groen gras,
Maer de Voghelkens cleene,
Vercierdt medt pluymkens reene
Singhen daer sonder truren
Lief, tallen uren.

De sute Winden sweven
Daer altydt, met een suet gheluydt,
En de Lauriren gheven
Bequame schaduwen op t'cruydt :
De bloemkens suet van gheure,
Houden daer telcmans keure,
Vol heunighs, sonder sterven,
fleur versche verven.
. . . . . . . . . . . . .
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Là le beau ciel décueuvre
Tousjours un front benin,
Sur les fleurs la couleuvre
Ne vomit son venin,
Et tousjours les oyseaux
Chantent sur les rameaux;

Toujours les vents y sonnent
Je ne scay quoy de doux,
Et les lauriers y donnent
Tousjours ombrages moux ;
Tousjours les belles fleurs
Y gardent leurs couleurs.
.
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Buiten de enkele stukken die rechtstreeks kunnen teruggebracht worden op een gedicht der Pléiade, zijn er bijzondere
sporen van haren invloed in heel het werk van Jan Van der
Noot verspreid. Zijn Olympia is een tweede Cassandre, en
om niet bij deze achter te blijven geeft zij haren naam aan
een bloem. Hoe dikwijls speelt de dichter niet met Cupido's,
wier pijlen door zijn oogen den weg naar zijn hart vinden,
een gemeenplaats die tot in de provencaalsche letterkunde
reikt. Waar hij zij ne liefste beschrijft herneemt hij de geijkte
vergelijkingen van zooveel fransche petrarchisten, en men
zou heel eene lijst van beelden kunnen opstellen, welke hij
van de Pléiade houdt : b.v. in het daareven aangehaalde
brokstuk : Vaster dan d'Leyloof groene ... Hij gebruikte
het zeer dikwijls, en men zal wel geen twintig bladzijden
van Ronsard of Bellay lezen, zonder het minstens éénmaal
aan te treffen.
Van de dichtvormen, die Jan Van der Noot overplantte,
komen de ode en het sonnet in aanmerking. Hij heeft maar
enkele zoogezegd »pindarische oden" gedicht : op den Slag
bij Grevelingen (Bosken, en P. W. 15 81— 8 5 ), aan de Vrouwen
van Brabant (P. W. I 5 8 9 — 9 I) ; 't gebeurt ook wel eens dat
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hij de verdeeling in strophe, antistrophe en epode op het
sonnet toepast (Aan Grillo, P. W. 1 593 94). Maar doorgaans
vermoeden we niet waarom sommige zijner stukken »ode"
betiteld worden, andere weer »elegie", en het schijnt wel
dat hij van 't innerlijk wezen dier dichtvormen niet veel
gevat heeft. Zijn »oden" zijn meestal strofische gedichten,
die geenszins van het gewone »lied" afwijken ; tot verzachtende omstandigheid zij hier alleen bemerkt, dat Ronsard zelf
die kritiek lastig ontgaan kan. Op één uitzondering na (de
Slag bij Grevelingen), vinden we nergens die kunstige verzenbouw, waarvan alle rijmen verbonden en door elkaar geweven
zijn, derwijze dat de geheele stroof samenhoudt als een gewelf; maar dikwijls toch, en meer mogen we niet verlangen,
die natuurlijk deinende ontwikkeling der gedachte door rythmen
die afwisselen en regelmatig terugkomen, als golvingen van
één harmonie.
Het aankweeken van het klinkdicht in de vlaamsche poëzie
kon niet anders dan den zin bevorderen voor logisch-mooie
samenstelling, de veerkracht der taal ontwikkelen, psychologische verfijningen en schakeeringen tot bewust leven nopen.
Of Jan Van der Noot nu de eerste vlaamsche sonnetten
schreef? Men noemt er enkele uit den » Hof en Boomgaerd
der Poësien" (1565) van Lucas de Heere. Maar, afgezien van
de vraag of zij wel vroeger vervaardigd werden dan die van
't Bosken, zijn die zoogezegde »sonnetten" er eigenlijk geen:
de rijmenopvolging gelijkt er nog op die van 't refereyn, de
inhoud is epigrammatisch, en de verdeeling in »viereinen" en
tercetten is al te willekeurig, on-gevoeld. Van der Noot, integendeel, dichtte met bijzonder geluk een groot aantal sonnetten, wier inhoud den sonnetvorm vereischte. Bemerken we,
dat hij gewoonlijk niet het italiaansche schema volgt, maar
dat, welk de fransche dichters in zwang brachten : abba abba
ccd eed-, of cdd cee. Reeds in het Bosken zijn er, op i 9
sonnetten, maar twee die op ccd dee sluiten, en twee op
cde cde.
Wat de metriek betreft bekent zich Van der Noot (aan
Walcourt, P. W. 1581-85)
-
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Als die aerdighlyk ierst in d' Brabandts sanck
Heerlyke veerschen schoon, hoogh van gheclanck:
Oock Ghemeyn veerschen suet : en dies ghelycken
Liricsche veerschen licht, in woorden rycke...
Het zijn de fransche termen, en Ackermans zal ons die
uitleggen : »D' eerste bestaende de manlijcke in 1 2. de vrouwelijcke in 13. sillaben, hebbende beyde sekeren snede, pause
oft steunen op de seste sillabe. De tweede manire van veerschen, hebben de manlijcke io. en de vrouwelijcke i i sillaben, ende hebben beyde de pause, snede oft steunen op de
vierde sillabe. Dit advertere ick oock daerom datmen elcke
snede wel distinctelijck ende bescheydelijck moet pronuncieren, anders diet onwetdlijck distingueren, verachtent wt haer
selfs onwetentheyt, en ten is gheen wonder dat sy dan daer
gheenen smaeck in en vinden. De derde maniere syn van
2 . 3. 4. 5. 6. 7. 8. oft 9. sillaben, na dat de wyse, sangh',
oft Harmonie is, der Hymnen, Oden oft der Lyrikens diemen
maken wilt. En soo elck veersch des iersten stocx is, soo
moet oock elck veersch van al d' ander stocken des selvighen
ghesangs wesen."
Hadden de metrische hervormingen van Jan Van der Noot
niets meer geweest dan Ackermans ons weet te vertellen, dan
zouden zij van geringe beteekenis blijven. Maar door die
»heerlyke, ghemeyne en liricsche" verzen leefde en sloeg de
nieuwe rythme. Wij hebben genoegzaam aangeduid wat de
jambe voor ons is : de eigen vorm der nieuwe kunstgevoelens. 'Inzoover de fransche dichters die kunstgevoelens ten
onzent ontwikkelden en den smaak verfijnden, ontstaat die
rythme onder den middellijken invloed hunner gedichten.
Maar heel de wording onzer poëzie zocht in die richting, de
eigen betoning onzer taal leidde er natuurlijk toe, en wellicht
was de werking van de vlaamsche muziek en 't vlaamsche
lied voldoende om 't jambisch vers zijn eigen wetten te laten
vinden. Zeker is het, dat de regelmatige afwisseling van staand
en slepend rijm grootendeels aan die werking te danken is,
en niet uitsluitend aan fransche navolging. Hetzelfde was ge-
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beurd in de fransche poëzie. Marot, kort na Jean Bouchet en
Charles Fontaine, liet de staande en de slepende rijmen regelmatig afwisselen, voornamelijk in zijne psalmen, »afin," leert
ons de Deffence et illustration van du Bellay, »que plus facilement on les put chanter, sans varier la musique pour la
diversité des mesures qui se trouveroient à la fin des vers."
Dat gebruik werd algemeen na 't voorbeeld van du Bellay en
Ronsard, en deze wettigt het op de volgende wijze in zijn
Abbregé de l'Art poetique (Bl. VII 320) : » Apres, à 1'imitation de quelqu'un de ce temps, tu feras tes vers masculins et
foeminins tant qu' il te sera possible, pour estre plus propre
à la Musique et accord des instrumens, en faveur desquels il
semble que la Poësie soit née."
Voor Van der Noot wordt die afwisseling aangenomen door
Datheen en de Heere, in hun vertalingen van Marot's psalmen,
en later in vele stukken van Coornhert's Liedtboeck, voornamelijk die, welke op een psalmwijze geschreven zijn. Weliswaar zong men vlaamsche liederen wel eens op een zonderling manke maat : men weet dat het muzikaal accent dikwijls
op doffe lettergrepen viel, derwijze dat de klemtoon heel
anders gelegd werd op het gezongen dan op het gesproken
woord. Maar nu begon de smaak daartegen op te komen,
en allengskens ging men pogen om verzen te schrijven, waarin
de woorden op de muziek zouden passen, zonder hun natuurlijken klemtoon te verplaatsen, en zoo raakte men vanzelf tot
jambische verzen. Wanneer Marnix in i 5 8o zijne psalmen
liet verschijnen, had hij reeds vele verzen in dien zin verbeterd, zooals bewezen wordt door de vergelijking met den
vroegeren, onuitgegeven tekst, die onder de handschriften
der Universiteits-Bibliotheek van Gent berust. De »Twespraack der Ned. Lett." roept insgelijks de aandacht op het
bestaan van »lange" en » korte" lettergrepen (geaccentueerde
en niet-geaccentueerde worden hier bedoeld) verder van »twijfelinghen." »Maar onder ons," lezen we daar, »ist zo heel
vreemd, dat wy Rymers naulyx óyt daar af hebben horen
spreken, ick laat staan, dat wy in ons dichten daar op zouden
achten. Maar in de Liedekens zyn wy gedwongen, tselfde
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(dickwils onwetende) waar te nemen ; want sullen die ghevoechlyck ghezongen worden, zo moeten de silben na de noten
ófte de noten na der silben voeten ghevoeght worden. Oock vintmen dat sommighe Rymers hun gedichten zoet, der anderen
wreed vallen (dit komt doort wel ofte misstellen ende voeghen
der silben : Colyn van Ryssel in zyn Spieghel der Minnen
schynt uyter naturen (òf mogelyck met voordacht) op veel
plaatsen zoet vallende silben waer ghenomen te hebben. Daar
zynder óóck huydensdaeghs, dieër op beghinnen te achten ..."
Inderdaad, Jan Van der Noot was niet de eenige, die »er
op begon te achten," en het ware niet juist, uitsluitend aan
hem de invoering der nieuwe maat toe te schrijven. Onze
dichtkunst zelf voelde de behoefte aan vastere rythmen. Andere
individus, in Noord- even als in Zuidnederland, zochten hetzelfde als hij, althans op 't gebied der techniek, en vonden
het tegelijkertijd : Jan van Hout, Coornhert, Marnix.
Als onmiddellijke voorganger van Jan Van der Noot wordt
gewoonlijk Lucas de Heere voorgesteld ( 1 534 -1 5 8 3). Een
voorgevoel der Renaissance heeft hij zeker gekend. Hij had
in Frankrijk en Engeland geleefd, stond in vriendschappelijke
verhouding tot schilders en humanisten, ging met Marnix om,
en volgde liever, zooals hij zelf beweert, latijnsche, fransche en
hoogduitsche voorbeelden (waarom hoogduitsche ?) dan » den
ouden vlaemschen treyn van dichten, die (om de waerheyt
te zegghen met oorlove) in veel zaken te ruut, ongheschickt
en ruum is gheweest." En de uitgever van Den Hof en
Boomgaerd der Poësien laat ons weten » dat den Autheur
jeghenwordich in zijn dichten ghebruuct heeft reghels mate,
dat is (op datt verstaen die van der conste niet en zijn) alle
de reghels, oft versen van een Referein, oft ander werc, zijn
van eender mate van syllaben."
Maar daartoe bleef eigenlijk zijne rol beperkt. Hij steekt
nog diep in de rederijkerij, die ceremoniemeester aller openbare plechtigheden te Gent. Hij verdedigt wel het gebruik
der moedertaal tegen de humanisten, maar poogt weinig, om die
taal van hare gedrochtelijke bastaardwoorden te reinigen.
6
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Hij volgt fransche dichters na, maar 't is toch nog altijd Marot,
en inzonderheid den Marot, die nog ver van de Renaissance
staat. Zijne »sonnetten" verdienen nauwelijks dien naam, en
dat hij sommige verzen » ode" of » elegie" betitelt, heeft weinig
betrekking met hun innerlijken vorm. Zijne »Refereynen"
zijn gansch van den ouden stempel, en daar klinkt nog de
stem der Middeleeuwen : » Swerelts samblant, is als drijfzant,
niet zonder God." Hij telt de lettergrepen van zijn vers,
maar eilaas, hij weegt ze niet, en zoolang zij geteld en niet
gewogen worden kan er van een nieuwe rythmiek geen
spraak zijn.
Heeft Lucas de Heere nu invloed uitgeoefend op Jan Van
der Noot ? Den Hof en Boomgaerd is van 1565, en de
enkele stukken, waarin men eenig trachten naar de jambe
vermoedt, zullen niet veel vroeger vervaardigd geweest zijn,
b.v. de ode aan » Adolf van Bourgoignen" (in de P. W. 1594
ook door Van der Noot bezongen) die zeer waarschijnlijk in
15 63 geschreven werd. Maar veel, in het Bosken, dagteekent
van voor r 565, en de ode op den slag bij Grevelingen, die
al veel verder gaat dan al wat de Heere ooit voortbracht, is
van 1 5 5 8. Wat mocht Van der Noot toen van den gentschen rederijker weten, die reeds in I 5 54 op twintigjarigen
leeftijd naar Engeland vertrokken was, en eerst in z 5 59 in
Vlaanderen terugkwam ? De twee poëten zullen elkaar eerst
in 1568 te Londen aangetroffen hebben, en het schijnt me
dat toen de Heere veel meer te leeren had van Jan Van der
Noot — die maar eenige jaren jonger was dan Jan Van
der Noot van hem. Het stukje dat de Heere voor het Theatre
schreef, en waarin hij betreurt dat de dichters van den tijd
nooit dergelijke verzen »wt den Gheest" dichten, »in de plaetse
van schalen en kannen," is gemakkelijker en vloeiender dan
Den Hof en Boomgaerd, en zulks is wellicht aan de lezing
van Jan Van der Noot's werken te danken. Al wat men
beweren mag is dat Lucas de Heere vaag gedroomd heeft
van wat Van der Noot tegelijkertijd volbracht. Dat is al
iets, terwijl zooveel andere rederijkers, Fruytiers (Ecclesiasticus
1565), de Deene (Warachtig e Fabulen tier Dieren 1567), van
-
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Ghistele (Horatius' vertaling i 569) en Houwaert (Milenus
Clachte i 577) tot boven de ooren in de rijmelarij maar aldoor
bleven vastzitten.
Doch in Holland repte zich iets. Wij zien er, te Leiden,
en wel waarschijnlijk onder den invloed der humanisten, de
literaire hervorming plotseling doorgedreven, bijna zonder
voorbereiding. 't Is in de jaren, toen Van der Noot al zijne
Olympiade voltooide. Zou 't echter de rechtstreeksche werking
van zijn eerste boeken zijn, die zich in 't Noorden zoo beslist laat voelen ? Het valt moeilijk te bewijzen.
... > En bevinde oock seer goet, en wel luydende," zegt
Karel van Mander in de voorrede tot zijn Grondt der
edel vry Schilder-const 1604) » datmen zijn tweede syllabe
altijts hardt oft langh neme, en d' eerste cort, ghelijck
sulckx in onse sprake eerst in het ghebruyck is ghecomen door den grooten Dichter d' Heer Jan van Hout,
Pensionaris der Stadt Leyden, die uyt Petrarcha, Ronsard
en ander, sulcx van in zijn jeught waer ghenomen, en ghevolght heeft."
Die Jan van Hout, die niet pensionaris maar wel secretaris
der stad Leiden was, van r 564 tot 16o9, met uitzondering
van enkele jaren, is de schrijver van den felsten aller aanvallen tegen de Rederijkers, in zijn Opdracht der vertaling van
Buchanan's Franciscanus : daar wordt de poëzie streng gescheiden van de rhetorica, en in den scherp misprijzenden
toon voelt men heel het bewustzijn van een nieuw kunstleven.
Dat Jan van Hout zich zoo ver voelde van al wat naar de
kamers van rethorycke rook, wordt ons begrijpelijk wanneer
wij zijne gedichten lezen. B.v. de ode op de verlossing van
Utrecht (gedicht in i 5 77) :
(

Al ist dat men het leeuken naeckt
Van jonghs op voet en huislick maeckt,
Zijn leeuwen-aert en sal daarom noch niet verflauwen:
Want als men hem ten lesten terght,
En tot verstorenisse verght,
Bruickt hij straks sijn geweld, sijn tanden, steert en klauwen ...
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Of beter nog, die vertaling van de horatiaansche ode : Eheu
fugaces, Posthume 1 57 8 ):
Eylaes, eylaes, hue vliegen zo
Zeer snellic voort (o vrunt van Loo)
Mit vlercken van de wint de scielic vliende jaren:
Want de un-betemde doot vertrect
Geensins, of eerlic zijn bedect
Mit rimpels diep tgesicht, den cop met grize haren;
(

Al waert ooc dat op elcken dach,
Gi offer-duende, dedet slach
Ten hundert stieren vet, om d'altaers te verlaeyen
Des swarten Pluto, die niet pleecht
Van tranen brac te syn beweecht,
't Gemuet is hem versteent, gi zult hem zo niet paeyen ... .
Men hoort het, de nieuwe maat gaat hier zonder aarzelen
of rondtasten, zoo beslist mogelijk. Misschien reeds al te
beslist. Mogen wij Jan van Hout beoordeelen naar de enkele
stukken die van hem overblijven, dan schijnt hij humanistenpoëzie in 't Nederlandsch geleverd te hebben : niet meer zoo
rechtstreeks gevoeld, zoo spontaan gekleurd en bewogen als
die van Jan Van der Noot, maar met iets geleerds en kouds
erin. Die verzen zijn een voorspelling van Daniël Heinsius
meer dan van Hooft.
Er is, geloof ik, meer leven uitgegaan van dichters, die de
literaire traditie minder bewust verbraken, en door hun mannelijk gemoed altijd ver van alle dilettantisme gehouden
werden, van alle liefhebberij van » den vorm om den vorm
zelf". Ik bedoel Dirick Volkertsz. Coornhert, en Marnix. Beiden
zijn scherpafgeteekende individus, staande buiten het ouderwetsche gedoe der Kamers. Wat baten ons » rethorisienen" ?
roept Coornhert uit in zijn vertaling der Odyssee (1561):
Sulcke nueswijsen moet ick vraghen,
Door wat recht sy de vrijen plaghen,
Met huer wetten dwaaslijck vercoren ? ...
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En in de » Rymerien", die de Comedie van Lief en Leedt"
voorafgaan (gedrukt in i 5 82) :
... want ick noyt Camer
En heb gehanteert, daer de const van reden-ryck
Geplecht wert, met vele wetten verscheydelyck:
Van woorden, cesuren, en alreley maten,
Met suick eygen behaech, dat sy alt werck haten
Welx vrye voet niet danst na den pijp van haer wet ...
Bij Coornhert is er veel van de Renaissance in den breeden
zin : de zucht naar zelfstandigheid, naar zelfkennis, de ruime
waarneming der dingen, maar hij treedt op tegen 't valsch
klassicisme dat met mythologische namen speelt, en zijne kunst
is wel in zijn eigen grond geworteld.
Uitgeweken naar Duitschland, om zijn onafhankelijkheid te
vrijwaren, ontmoet hij er Jonker Jan, en teekent platen voor
Zijne Olympiade. Coornhert was toen bij de vijftig, Van der
Noot wat boven de dertig jaar. Of zij later nog verdere betrekkingen met elkaar hadden weten wij niet. Evenmin, of
Marnix, die ongeveer denzelfden ouderdom had als onze
poëet, hem in de jaren '8o te Antwerpen gekend heeft.
Waarschijnlijk, — al heeft Van der Noot den calvinistischen
burgemeester nooit bezongen. Wat er van zij, de kunst van
Marnix en van Coornhert welde uit een heel andere
bron dan de zijne, leefde in een andere atmosfeer. Maar
men voelt er hetzelfde trachten in naar vaster maat en reiner
geluid.
Van 1561 dagteekenen al goede jamben van Coornhert in
zijne vertaling der Odyssee, en in zijn Liedtboeck van 1 575
(sommige liederen zijn van veel vroeger) passen meestal regelmatige rythmen op de wijzen:
Als aanden troon klaar en doorluchtelicken
De gouden zon met helder licht verschijnt:
Dan moet het licht der bleycke sterren wycken,
Voor 't meeste licht altijd het minst verdwijnt.
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In 't groene woudt als laeuwe Westerwinden
Beweghen 't lof, dan plucktmer rooskens root,
Maar als het zuyd zijn stormblaas wil ontbinden,
Verwelckt de bloem, dan vintmer doornen bloot.

Wij zagen hoe de muzikale wijs ook Marnix er toe bracht
zijne Psalmen (van 15 76, verschenen onder verbeterden vorm
in 15 80) op trotsklinkende zuivere jamben te laten heenstappen. In zijne sonnetten aan Lucas de Heere 0576) is het
ontwikkelingsproces van het alexandrijn volvoerd. Zoo droeg
hij hem zijne Psalmen op, terwijl hij hem een zilveren beker
schonk:
Godt houdt in syner handt den beker der gerichten,
Daer wt, hy bitt'r oft soet eenn' yegelyck en schenkt,
Na dat syn wysheyt groot verordent end gehengt,
Maer gheensins by gheval also de dwasen dichten.
Nu moet syn kerck' altyts (want hys' int cruys wil stichten)
Drincken den eersten dronck met bitterheyt vermengt,
Maer tgoddeloose volck dwelck vry te wesen denckt,
Den droessem drinken wt, end' soo den bodem lichten.
Wat willen wy dan doen Lucas in tegenspoet?
Sullen wy truerich syn, end geven op den moet?
Neen, neen : maer wel getroost den beker met den dranck
Nemen van Godes handt gewillich end in danck
End met dees Psalmen soet syn bitterheyt vermenghen,
Die ick u t' samen wil met desen beker brengen. 4
In 1585 zendt Coornhert gedichten uit Boëtius aan de
kamer In Liefd' Bloeyende. Het zijn er weer die gezongen
werden. Is dit minder gedragen dan welk lied ook van Jan
Van der Noot:
Want ick heb veren vluchtigh,
Daar met ick vlieghe luchtigh
Van d' Aard ter luchtwaarts hoogh en klaar,
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Wanneer het snel ghemoede
Die aan doet rasch met spoede,
Veracht het d' Aardsche goeden swaar.
Het stijgt dan verde boven
De Hemels hoogh om loven,
En siet te rugh de wolcken dicht.
Het vlieght snel boven 't vuyre,
Beweeghlyck van natuyre,
Wiens wermt de vochte lucht verlicht.
Tot dat het sonder merren
Oprijst in 't huys der sterren,
En neemt syn wegh by Phebum schoon:
Voort stijghet na den ouden
Saturnum voocht der kouden,
Het hoogste licht an 's Hemels troon.
Daar vlieghet op en neder
Al waar het klare weder
Des luchts klare ooghen glinstringh maalt,
Tot dat het zat van kijcken
Van daar opwaarts gaat strijcken
Na Godt daar al 'tschoon licht van straalt...
Men ziet het : wie de ontwikkeling onzer dichtkunst van
Houwaert tot het klassieke tijdperk wil begrijpen, hoeft van
Jan Van der Noot èn Jan van Hout, van Coornhert èn Marnix
uit te gaan, niet uitsluitend van één dier dichters.
Het beste van hun werk is al klassiek, wat den vorm
betreft. Door hen is de taal gezuiverd, het vers bezield. De
dichters die na hen komen, en in dezelfde richting zoeken,
zullen niet verder gaan, tot eindelijk Hooft en Vondel zich
oprichten.
Hoef ik er nog op te wijzen, dat in die ontwikkeling van
't vers, niet de regelmatigheid van het metrum ons van belang
schijnt ? In 't Bosken reeds, zijn er alexandrijnen, zoo ordentelijk en fatsoenlijk jambisch als 't maar kan. Jan van Hout
levert er, zonder veel beproeven, die bijna onberispelijk zijn.
Bij andere dichters duurde de evolutie langer : Coornhert,
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b.v. en van Mander, komen er vanzelf toe, langzamerhand.
Maar wat baat ons die strenge schoolsche tucht der jambe?
De dichter zal die breken, en Hooft zal die veel minder nakomen dan Jan van Hout of Daniel Heins. Wat is 't dan,
dat we voor zoo gewichtig houden, in die wording van 't
klassieke vers van Houwaert tot Hooft ? Alleen wie verzen
voelt kan het vermoeden. Het is een rythmus, een geheimzinnige sierlijkheid der bewegingen : iets van die bijzondere
gratie, die 't geringste werk afgerond en op zich zelf volledig
kan maken, zonder dat daarom de samenhang aller dingen
zich daar hoeft te weerspiegelen ; het is die hoogei atmosfeer
waaruit de dichter niet treden zal, harmonie van 't brandend
geluid der passie even als van 't makkelijk minnedicht ; het is
de onbepaalbare innerlijke maat van al wat in schoonheid
leeft, en die werd ons door de Renaissance gebracht. Die
maat is er soms bij Van der Noot, en zeer dikwijls bij Hooft.
Maar Spieghel heeft ze niet, Roemer Visscher heeft ze niet.
Is 't wel uit hun poëzie dat de schoonheid van Hooft kon
opbloeien ? Spieghel heeft wel een eigen stem en een persoonlijk gebaar, en, alom geëerbiedigd, mag hij den achttienjarigen Hooft een woord van vereering ontlokt hebben : toch
kan men hem bezwaarlijk een rechtstreekschen voorganger
van Hooft noemen.
Ik vrees wel, dat een geleerde, die geen kunstenaar is, die
zienswijze niet spoedig zal deelen. Maar toch mogen wij
hopen, dat het eindelijk uit is met dat al te eenvoudige
terugbrengen van onze wordende klassieke letteren op de
groep Coornhert-Spieghel-Visscher, welke die wording niet
voldoende verklaren kan. Zoo autochtoon is de hollandsche
7d eeuw niet, en in Vondel zelf vinden we de vlaamsche
natuur nog volledig uitgesproken. Men weet hoe de uitwijkelingen, die zich voor Spanje terugtrokken, Noord-Nederland
gingen bevruchten. Zij stichtten er talrijke kamers, waaronder
de Orangie Lelie van Leiden, de Witte Angieren van Haarlem,
't Wit Lavendel van Amsterdam, waar, in 16 r 2, Vondel met
zijn Pascha optrad. Het is ook vastgesteld dat Cats en
Heins, voor hunne betere versificatie, veel aan vlaamschen
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invloed verschuldigd waren. Maar wat ons vooral belangrijk
schijnt, is dat het, buiten Coornhert, Vlamingen zijn, welke
aan Holland dien rythmus leerden voelen, waarvan ik even
gewaagde, die »maat" der Renaissance, dien zang, die vrijheid
van beweging en ruimte van gebaar, dat luchtige en schoone
en levende iets, zonder hetwelk geen klassieke letterkunde
mogelijk is. En die klassieke letterkunde had waarschijnlijk
in Vlaanderen haar eigen organen tot stand gebracht,
wellicht in dat Antwerpen dat Michel de 1' Hospital in 15 8o,
toen het al aan 't kwijnen was, nog de rijkste stad van
Europa noemde, zonder de politische omstandigheden die
alle frissche krachten uit ons land roeiden : alle elementen
waren rijp, en eene dichtkunst had hier kunnen opbloeien,
kleuriger misschien, sappiger en guller en vrijer dan de
hollandsche.
In 't voorbijgaande zij echter bemerkt, dat niet veel gewicht
te hechten is aan de rol, welke men soms den Leuvenaar
Jacob Duym toeschrijft. In zijn Gedenck-Boeck (I 6o6) beweert
hij »de Fransoische maet" te volgen, die hem nog een
nieuwigheid lijkt. Daarom misschien geeft Snellaert hem op,
als den eerste, die de heldenverzen in Holland geregeld
invoerde, wat nog o. a. door Stecher herhaald wordt. Doch
de meeste alexandrijnen van Duym zijn mank en onbeholpen,
met niets van de Renaissance, en zijn eigen bewonderaars
hadden 't al veel verder gebracht.
Onder de Vlamingen, die na Van der Noot, en heel op
't einde der eeuw, de Hollanders tot een harmonischer en
opener poëzie voorbereidden, is vooral Karel van Mander te
noemen. Eene plaats onmiddellijk nevens Van der Noot,
komt hem eigenlijk niet toe, nog veel minder die eens voorgangers van onzen poëet. Hij was tien jaar oud, toen Van
der Noot al zijn ode aan Carloo dichtte, en zijn ontwikkeling
schijnt niet een zeer snelle geweest te zijn. In zijne jeugd
levert hij veel rederijkers-gerijmel. De Gulden Harte is er
nog vol van, al werd zeker een goed deel van het boek in
Holland gedicht, dus na 15 83 (onder de gedagteekende stukken
is het vroegste van 15 84). Eerst in Haarlem brengt hij zijn
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beste werken voort. Doch met zekerheid kan men hun
datum niet vaststellen : vroeger dan i 595 heeft van Mander
niets uitgegeven, en veel verscheen eerst na zijnen dood.
Hij bekent zelf, in het Schilderboeck van i 604, dat hij
»over eenighe Jaeren", wanneer hij aan zijn »Grondt der edel
vrij Schilder-Gonst" begon te schrijven, »gheen recht verstandt
van de Fransche dicht-mate (had), dan evenwel geen behagen
in onse ghemeen oude mancke wijse. Ick segghe manck,
om dat wy de reghelen niet op eenderley mate en ghebruyckten : daerom volghd' ick de langhde van d' Italiaensche
Octaven" ... De uitslag was niet heel bijzonder : hij telde
eenvoudig de lettergrepen, zonder zich om den rythmus^ te
bekreunen. Het gebruiken van »de Fransche dicht-mate"
schijnt toen nog een uitzondering geweest te zijn ; ziehier
althans hoe van Mander er daar van gewaagt : »'Thadde
misschien den Dicht-verstandighen beter behaeght, dat ick
dit mijn ghedicht met Fransche Voeten hadde laten voorttreden : Dan 't hadde my swaerder, en de Jeught duysterder
moghen vallen. Ick bekenne wel, datmen Gallischer wyse,
op Alexandrijnsche mate wel wat goets soude doen : Dan
daer hoeft groot opmerck, en langhen tijdt toe, om vol
schoon stofte, en vloeyende te wesen." En in zijn vertaling
der Bucolica (I 5 97) gebruikt hij misschien voor de eerste
maal de jambische versmaat:
Nieu Fransche wijs ic volgh', hoe wel t' sal wesen
Voor veel wat vremts, om dat ment niet en plach.
Heeft Lucas de Heere een invloed op hem uitgeoefend?
De twintigjarige Karel bracht slechts eenige maanden op zijn
atelier door. Kende hij Van der Noot's werken ? Misschien,
schoon hij zelf Jan van Hout aanwijst als den eersten nederlandschen dichter die jamben schreef. Een man, geheel van
den nieuwen tijd, is van Mander zeker niet. Maar Italië
had zijnen geest tot de lauwere lucht der Renaissance geopend.
Later was hij veel aan Spieghel schuldig, met wien hij in
betrekking stond ; hij ontleende hem zijn bijzondere woord-
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vormingen, en me dunkt dat hij van hem leerde hoe 't alexandrijn te smeden. Maar bij den Vlaming, al streeft hij bewust
naar meer regelmatigheid en tucht, gaat er een zachter,
liefelijker beweging door 't vers ; zijne poëzie zal altijd warmer,
ruimer, bloeiender zijn, met iets van dien bevruchtenden
adem, die uit het kille Noorden een groote kunst zou doen
groeien. Luister naar die vertaling uit het ie boek der Iliade:
Hij nam zijn Huysvrouw soet, dus segghend', in zijn aermen,
De moeder Aerde groot begon allenx verwaermen,
En met den lenten nieuw, te worden nieuw alom,
Wt haren schoot herwies al ipenich cruyt en blom.
T' cruyt Loto bloeyde root, tSaffraen goudgeligh gloeyde,
Den schoonen Hyacinth van purper verwe bloeyde.
T'cruyt bloeyde dick, en sacht, en sy te saern gherust
Omhelsden int hoogh bedde elckander daer met lust...
Of uit het 5e boek van Lucretius:
Alsoo den Westen windt blaest soetlijck in de rieten,
En doetse als binnens mondts een sacht gheluydt ghenieten,
Heeft hy t' begin gheleert, een voysken op de Fluyt
Met vingher snel ghedans te spelen overluydt,
Hoog, middel, op en neer, en droeve clachten maken .... enz.
Karel van Mander had in Holland heel een kring van bewonderaars en volgelingen rond zich, waaronder Abraham
van der Mijl wel de talentrijkste zal geweest zijn. Uit dien
kring verschijnt, vier jaar na van Mander's dood, Het .tVederduit
sche Helicon (16io), waarin men den invloed nagaat dien hij
op de noord-nederlandsche letteren uitoefende, al is in dat
boek de geest der Renaissance nog zeer vermengd met vroegere, onzuivere bestanddeelen.
Maar reeds waren de grooten van 't klassieke tijdperk opgestaan, en verrukkelijke liederen van Hooft opgenomen in
Den Nieuwen Lusthof van 1607, in Den Bloem-Hof van de
Nederlandscheeught van i 6o8 en I 6 I o.
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In het Nederduitsche Helicon wordt de naam van Jan
Van der Noot nog tweemaal gemeld. Maar de nieuwe Republiek vergeet spoedig den vlaamschen apostaat. Al zijn we
geneigd het wel te gelooven, wij weten niet of Hooft hem
gelezen heeft. En Vondel ? Er is een gedicht van Jan Van
der Noot, dat aan de Burgemeesters en Schepenen van Antwerpen (P. W. 1594), dat treft door eenige overeenkomst met
den beruchten brief, dien de achttienjarige Hooft in 1600 uit
Florence aan de Kamer In Liefd' Bloeyende zond. Maar voldoende is die overeenkomst niet, om een werking van 't eene
gedicht op 't ander vast te stellen.
In deze vluchtige schets kunnen wij alleen de algemeene
beteekenis van Jonker Jan Van der Noot aanduiden. Hij is
onze vroegste Renaissance-dichter, de eerste heraut wier stem
de I7 de eeuw voorspelt. Hij is de grondlegger eener klassieke
letterkunde, die zonder den val van Antwerpen veel spoediger
had opgebloeid, als hoogste openbaring van den geest van
Groot-Nederland. Hij heeft de breede lijn gekend, en 't hel
geluid van Hooft, en dien »zwier" van den nieuwen tijd.
Lang voor Hooft heeft hij 't zelfde gepoogd als hij, naar hetzelfde land van schoonheid uitgezien, en het soms bereikt. En
al kunnen we geen rechtstreekschen invloed nawijzen : toch
is 't grootendeels aan Van der Noot te danken, dat onze
verreinde en leniger taal een orgaan van rijker leven werd,
en dat zich in onze dichtkunst eene ruimer atmosfeer verspreidde, waarin Hooft en Vondel zich met kalmer gemak
mochten bewegen.

VAN DE ARMEN
DOOR

IS. P. DE VOOYS.

I.

I.

Een bruigom, lief, voor jou en 't jonge leven
was ik,
als zon in d'ochtend deed ontwaken
den stouten droomenstoet, of 't warmte-blaken
van middag mij verlangen teer kon geven
naar zachte rust in je armen, om te waken
in avondduister over blij gedreven
stil toegelachte plannen, die ik even
nog los van werk in 't zomerzijn kon maken.
Ik ging met bloemen en met bloemgedachten
langs d'avondweg in 't koele stille donker;
wat droomt en ruischt er in de zomernachten?
Bij 't snel bewegen van de voeten dronk er
mijn borst de koelte, en 't oor het trillend zachte
van 't late vogellied, dat eenzaam klonk er.
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2.

Een vreemde kwam ik in het herfstig land
van Brabant, toen al lag verbloeid de hei
met lichten paarsen nagloed, toen voorbij
d' oogst was op d' akkers, ledig in 't vierkant
van elze- en eikenstruiken, en 't gerij
van beeten-karren 't west'lijk rijker land
want
bedrijvig vulde op veld en wegen
tehuis was enkel ik op Hollands wei.
Ik dwaalde zoekend door de dorpe' en steden
te luist'ren of een stem zou spreken gaan
die mij gemeenzaam klonk.
Ik had vermeden
bij breeden horizont het menschbestaan
en vroeg alleen om vreugde.
Wat geleden
door velen werd hoorde ik en heb verstaan.

3•
Want toen nu de aarde 't blije kleed verloor
van groen geboomt en bloemen, toen de regen
door guren westewind gedragen, wegen
beslikte en groefde diep met wagensporen,
toen hei verbruinde en najaars luchten zwegen
voor
dan plots met kraai of eksterkrassen,
de zon alleen in enk'le dagen gloor -rijk lichte kleuren droegen, meestal tegen
den avond schoonst, wen zon was weggezonken,
toen leerde ik zien hoe menschen samenleven,
hoe stoere en slijtende arbeid wordt gedaan.
En bij dat werken heeft geen lied geklonken,
als hadden allen zwaar en veel misdreven,
ik voelde zuchtend hen aan d' arbeid gaan.
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4.
De lente kwam : ik juichte luide tegen
het groen, dat mij zou zien een bruidegom;
de zon ook, die aan hemel hooger klom,
tot waar zij lachend breeden lichtenzegen
zou dalen doen op haar en mij, in drom
van lieven en van vrienden langs de wegen
van 't zomer-Holland rijdend, met verkregen
het langgedroomde heerlijk heiligdom.
Maar hoe er binnen mij de vreugde brandde,
een vale grauwe rook bleef bange hangen
om dicht bebouwde steden, op de landen
in dorre droogte. 'k Zag de ruwe wangen
met klammen gloed en droef ontstemd verbande
de wereld van mijn ziel de bruidsgezangen.

5En toen het groene leven, 't zonnekind
op d' aarde, weer ging sterven, 't kleed
des witten rouws de gronden dekte, wreed
in groote flardenreepen ruwe wind
het scheurde en hemel regenleekend deed
den weeken grond vergrauwen, werd gezind
mijn ziel tot schreien, daar ik oovral vind
zoo bittere armoe, die ik nooit vergeet.
Maar zacht teruggedrongen werden tranen
en stille weemoed wachtte zonder klachten,
al kon mijn ziel zich niet gelukkig wanen.
De dagen werden zwaar van machtgedachten;
ik zag verlangend als in diepe lanen,
wie toch de luidgesmeekte hulpe brachten?
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II.
I.

Hoe ligt de wereld voor mij als een heide:
het dorre bruin bedekt het gele zand
van wilde vlakte, een eenzaam somber land
waar ginds in poel een drenk'ling mij verbeidde.
En ik stond stil geroerd met loome hand
te staren in het teere kleurverblijden
der luchten ;
hoorde ik niet hoe luide schreide
tot God een menschestem mij nauw verwant?
Ik was niet wreed, in stilte voelde ik beven
een wil om uit te barsten lichtend breed
in vlammengloed van liefde. 0, om het even,
hoe arm, afzicht'lijk, zondig ge allen deedt,
uw leven is mij lief, ik wil u geven
mijn ziel, die pijnde in wonden om uw leed.
2.

Maar gij, die niet in arm'lijk huis geboren,
gegroeid zijt als een plant uit zuidklimaat
met teere zorg van elken dag, gij praat
zoo rustig in uw kring, waar niet komt storen
de kreet van honger, woede om 't wreede kwaad
der onontwijk'bre zorgen.
'k Moet behooren
tot u, in 't eigen lief en leed verloren
dat mijn ook is, en dat dus gij verstaat.
En velen uwer heb ik lief, de stemmen
van 't blije mooi zijn weerszijds resonant.
Hoe voel ik toch bij u een angst mij klemmen;
't wordt wilde vrees bij andere arrogant
zich stompend wegen banend langs mij heen
en groeten wiss'lend of ik vriend hun scheen.
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3•
Langs oud kasteel op 't sling'rend smalle pad
met elzenstruiken onder laantjen eiken
liep ik mijn werk in angst te vergelijken
met zwaren taak der armen, want ik had
zoo juist fabriek verlaten, en bereiken
kon nog het rat'len mij, gedempt wel wat y-van 't rusteloos getouw, en 't oog vergat
het dorre grauw lokaal niet. Wel ontwijken
kon ik 't om aan het Buiten rust te vragen,
maar niet die manne', in 't ruiten boezeroen,
die turen op de draden lange dagen.
Ik wilde voor mijn leven boete doen,
en pijnend werd het ademfrisch behagen
in 't eenzaam dwalen bij het herrefstgroen.
4In leege deftig kalme straat, met boomen
nog jong in dubb'le rij en kiezelzand
het midden, streng begrensd door steenen rand,
zag ik en hoorde een karrekoopman komen.
De platte bak op wielen, vuil met krant
bedekt, vol grove beeldjes, duwde in bomen
en kreup'len gang,
een beeldje in hand genomen
met wijzend roepe'
een man, die boetgezant
mij scheen. 't Doorpijnde bleek gelaat, het lijf
verwronge' in vuile en stuk gesleten kleeren
riep schor d'ellende van het wreed bestaan
der armen, en hun vreugdeloos bedrijf,
door straat, waar zonnig wonen rijke heeren
die met versnelde stappen langs hem gaan.
7
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5.
Een bonkig donk're hemel dreigt met regen
en door het zwoegend Tilburg blaast er guur
de wind langs grijze straten, leeg dit uur
nu rondom ratelt in fabriek 't bewegen
van 't levend ijzerlichaam. Langs den muur
in donker stoffig muf lokaal staat tegen
het licht een grijzend arbeider, verlegen
nu ik hem vraag naar 't werk en een blessuur
van zwaar in raderwerk beklemde hand.
Een makker spot hoe hij geen kousen heeft,
om 't lijf alleen de blauwe kiel en broek.
Ik hoor in bitt'ren lach het wreed verband
hoe koud die oude man daarbuiten leeft,
en 'k beef voor 't weten, killer dan ik zoek.

III.
I.

De grintweg lag, een streep van bleekend geel,
door bruin van 't ruige dek der vlakke heide,
waar riet in gril'ge geele lijnen scheidde
een bleeken waterglans van bultfluweel.
Een forsche wind kon hemel niet bevrijden
van 't wolkendek, al brak het vaal geheel
en streek in scheuren gulden gloed. Te veel
nog drukte 't grijs mijn eenzaam ochtendrijden.
En daar in 't breed alleen ontwaakte 't leven,
het trotsche hoogverheerlijkte eigen zijn,
door menschgewoel zoo diep teruggedreven.
Verwijtend, juichend, schreiend vreugde en pijn,
ging 't uit in vlakte als leeuwrik boven dreven
naar d'eersten glans van morgenzonneschijn.
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Toen brak een schoone dag zich open, knop
van bloem gelijk, gewekt door lentelicht
dat schemert aan den hemelrand, tot schicht
van gouden gloed het blauw verdiept, en op
de jonge groene boome' en velden sticht
een rijk van jubelglans; een blije klop
doortintelt 't pas ontwaakte lijf, en op
gaat rijzen vreugd, die dof te slapen ligt.
Vervreemd aan zorg en leed, van donk'ren dag
gescheiden door de rust en stil gedroom,
is blij de morgen als van vredig leven.
De oogen die als verjongd in d'ochtend zweven
vervullen 't hoofd, als lente kalen boom
met blad, met groete, en stillen blijen lach.

3.
Op blijden tocht ligt kronkelend omhoog
de weg, omzoomd door groen op witte berken;
de trossen loover wuiven, menschen werken
op d' akkers aan den kant, in bosschen vloog
en floot gevogelt. Plots met zwaai en sterke
versteiling sta 'k boven op berg, en boog
omlaag zich 't land. Verwonderd speurt het oog
de al afgelegde baan als streep langs kerken.
Gedachten gaan terug hun eigen wegen
en zien nog ginds de droeve dagen staan.
Is dan niet immer vreugd omhoog gestegen?
Het vreemde leed is heen. Had ik gedaan
mijn eigen smart in 't beeld der armenscharen
en zal 'k in hen nu eigen vreugd ontwaren ?
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Wel scheen de vreugd aan eerste zon geen einde
te kennen, maar bij warmer middagbranden
toen wolkenheuvels kwamen aan luchtranden
en 't breed gezicht op aarde zich verkleinde,
verdrong bedreigde lente over de landen
naar voren 't eigen leven, waar omlijnde
een streng gedenk de zorgen, tot dan heinde
en ver de wereld draagt het pas verbande.
En d' uren vloden die ik blij kon wanen
ik heel alleen gelukkig in mij zelven
en toch de aarde betredend overal.
0, dat ik vluchten wil en blijven zal,
en immer ducht de lage kerkerwelven,
waaruit geen arme zich een weg kan banen.
IV.
I.

Er klinkt door dezen tijd verward geluid
van stemmen, die in strijd de klanken jagen.
Ik luister strak en scherp of één zal dragen
het blij geluid dat mij de wereld duidt.
En schijnbaar kalm, ga 'k nedrig allen vragen
wier wil zich heft naar hoog, als blij gefluit
van leeuwerik in zonnemorgen uit
den dauw gestegen hemelwaart ;
maar klagen
zou 'k moeten, daar ik wanhoop ooit te vinden
één die mij vrede brengt en niet zal breken
mijn roerlooze aandacht. Nu is droef verblinden
het werk van velen mij, dat gaat verbleeken
als uitgebloeid verdorde bloem, verplant
van hen in mij, waar groot verlangen brandt.
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Die mannen hoor ik vaak, die zien en weten
den eeuw'gen samenhang van stroom der dingen
in groei van 't menschenbosch, waar samendringen
wortels, stammen en kronen. Wel vergeten,
verveend is 't vroeger woud, maar wisselingen
van groei op zelfden grond zijn hun te meten,
en zekerheid wordt hun 't begrip dat heeten
profetisch zij het »komen". Zegeningen
van licht en liefde en schoonheid zien zij dagen
wel ver nog als het scheem'ren in den morgen
aan zwaar met wolkengrijs behangen lucht.
Wie die als ik met schrik van menschen vlucht
en om zijn liefde zwaar zich pakt met zorgen,
heft d' oogen niet als and'ren licht zien dagen?

3•
En weten doe ik dat hun kennis hopen
eens was, verlangen naar hetzelfde licht
dat ik nog zoek, en hun ook was ontwricht
als mij de sterkgespierde hand, die open
tot grijpen wachtte op werk dat blij verricht
meer brood en lust voor velen zou doen koopen.
Ik zie ze gaan, door straat en stegen loopen,
den blik meewarig
woedend soms
gericht
naar ruw verweerd gelaat, gekromden rug,
van d' ouden moeverwerkten, naar de deuren
gëopend voor een leeg en vuil vertrek.
En staren zij met blijden glimlachtrek
om den verwijtensmoeden mond, en treuren
niet d' oogen in geleden leed terug, --
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dan komt in mij zoo zacht bewond'ring weeken
het stug verwijt dat mij het leven doet,
en had ik garen ellek licht begroet
dat hen verrukt de handen uit doet steken;
dan wilde ik juichen met den breeden stoet
waarin zij krachtig 't vaandel zelf geleken,
zooals hun gloeiend hoofd een weg gaat breken
door stomme macht met hellen strijdensmoed.
Maar luister ik als hunne stem gaat klinken
en spreken zij hun zek're kennis uit,
wordt mij de wereld wijder dan hun strijd;
en somber bromt weer op het oud verwijt,
de stormen in mijn ziel zijn niet gestuit ligt soms de wind, de golven rijze' en zinken.
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De fout van G h e t t o i) is, dat de figuur Rafaël uitgewerkt is
in een stijl welke niet past in den algemeenen stijl van het stuk.
Een tooneelstuk moet in één stijl geschreven zijn, even als
een gebouw in één stijl gebouwd. De inzetting der figuur
Rafaël in een aan het drama vreemden stijl brengt nu een
gelijksoortigen indruk te weeg als een brok kermis-draaimolen
in een eeuwen-oud en donker kerkje doen zou.
De oorzaak van deze door den auteur zelf niet bemerkte
fout is dat hij zich zonder het zelf te weten tot zijn figuur
Rafaël in een andere verhouding heeft geplaatst dan tot de
andere figuren.
Hij beeldt niet af Rafaël als een geëmancipeerden jongen
jood op de zelfde wijze als hij van diens omgeving meer
orthodóxe Oude joden maakt.
Zijn afbeelden der oude joden heeft van het begin af aan
den stijl van het stuk bepaald, hij geeft ze namelijk objektief,
zonder tegen hen partij te trekken, zonder ze ook zelf met
lyriesch pathos eene levensbeschouwing of levenswijze te laten
verdedigen. Indien ze een levensbeschouwing of levenswijze
verdedigen, geschiedt het door dat de auteur de gewone dingen
van hun daaglijksch leven bizonder karakteristiek doet uitkomen.
Met Rafaël wordt het anders. Van dien is niet de hoofdzaak dat hij op zekere wijze leeft en daardoor contrasteert
met de anderen. Van zijn leven zien wij weinig, hij doet
niets dan theoretizeeren met lyriesch pathos.
I) GHETTO. Burgerlijk treurspel door Herman Heyermans Jr. Amsterdam,
S. L. van Looy, 5899.
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Dien ten gevolge vertegenwoordigt zijne figuur als kunstmotief niet eene waarde, welke al of niet opweegt tegen de
waarde, die de anderen vertegenwoordigen.
Daardoor ontbreekt de waarlijke Drama-strijd en kan het
orthodoxe hier evenmin met het geëmancipeerde strijden als,
bij voorbeeld, een regiment infanterie kan strijden met een
windvlaag.
Indien Rafaël alléén had zijn liefde voor de arme dienstbode Rose, zonder daarbij een soort van denker te zijn, en
die neiging werd in strijd gebracht met de neiging van hebzucht van den ouden heer, dan zoude de Drama-strijd er
zijn, dan zoude die namelijk gevoerd worden door zich op
gelijk terrein bevindende partijen.
De aanleg van dit Drama verbiedt ons er over na te
denken wie gelijk heeft, de oude joden of de jonge jood.
Wij bemerken van het begin af aan duidelijk, dat men ons
heeft uitgenoodigd deze levens-afbeelding te aanschouwen,
niet om partij te kiezen voor de een of andere levenswijze.
Ook indien dus het lyriesch pathos van Rafaël op zich-zelf,
uit het tooneelstuk gelicht, goed lyriesch pathos ware, zouden
wij, hoewel die deugd erkennende, de onevenredige plaatsing
daarvan in dit Drama betreuren.
Door onwillekeurig voor den jongen jood partij te kiezen
en aldus te misdoen tegen het wezen van het drama, is
echter de auteur er noodlottig toe gebracht slecht lyriesch
pathos te schrijven.
Van den éenen kant beseffende dat zoowel eene wetenschappelijke uit-een-zetting van een levens-stelsel als bepaalde
elegische lyriek al te zeer buiten de manier van dit treurspel
zou vallen en ook de volzinnen van Rafaël min of meer
in den gesprekstoon moesten gehouden worden ; van den
anderen kant niet bij machte om zijn figuur Rafaël even
objectief als de andere figuren te beschouwen, en niet kunnende verbergen dat hij, de auteur, het met Rafaël eens is,
geeft hij lyriesch pathos betreffende zekere levensopvatting
half en half in gesprekstoon, waardoor het leêg en hol lyriesch
pathos wordt.
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De aanleg van het Drama heeft ons van het begin af aan
gewend er mede te verkeeren als met het kunstwerk dat het
is, en onze waardeering ontstaat door de treffende juistheid
der levens-afbeelding er in gegeven.
Passen wij deze waardeering nu ook toe op de figuur van
Rafaël en vragen wij : wat is Rafaël in zoo verre als die
Sachel een prachtige hebzuchtige-oude-jood is, dan luidt het
andwoord: die Rafaël is een uitnemende halve-malle en duffegeborneerde-dweeper, maar hij is dit slechts in ontwerp, en
niet uitgewerkt tot een figuur zooals de andere figuren. Niet
luidt zoo het andwoord omdat wij voor de orthodoxie zouden
zijn en tègen de emancipatie, maar omdat een persoon wiens
bestaan zich alleen openbaart door een soort van opgewonden
dwaas gebazel, welk ook het onderwerp daarvan zij, aldus
het best gekenschetst wordt.
Nu hebben wij echter aan Rafaël kunnen bemerken,
dat de onbewuste bedoeling van den auteur geweest is ons
Rafaël geheel ánders te doen schatten dan hier werd aangegeven,
namelijk als de heldhaftige vertegenwoordiger
eener nieuwere, edelere, zienswijze betreffende het leven
en, wanneer wij ons nu daarvan rekenschap geven, blijkt de
omvang der vergissing.
Het is geöorloofd een tooneelstuk met eene leerstellige
strekking te schrijven. Het is geöorloofd de voorstanders der
orthodoxie en de voorstanders der emancipatie over hunne
inzichten te doen redetwisten in een letterkundig werk, en
aan dit werk den vorm van een tooneelstuk te geven. Alles
is geöorloofd. Alles is geöorloofd mids het goed gedaan
worde. Daarom is het niet geöorloofd binnen het geheel van
éen zelfde werk de eene partij ons te geven in den vorm
eener zeden-afbeelding en de andere in dien eener pathetische ontboezeming.
Willen wij voor Rafaël zijn, dan behoorde de auteur ons
tégen Sachel en de zijnen te maken. En dit doet hij volstrekt
niet. Men behandelt een onderwerp niet op deze wijze, indien
het doel is, den toeschouwer of lezer er tégén te stemmen.
Wij worden door den auteur evenmin tegen den ouden Saclhel,
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den vader van Rafaël, gestemd, als Rembrandt ons stemt
tegen de oude mannen en vrouwen, die hij afbeeldt en die
vermoedelijk even zoo over het leven dachten als Sachel en
de zijnen.
En zie nu hoe de kunst zich wreekt. Terwijl het de ik
herhaal : den auteur zelf onbewuste, maar door den toon van
bedoeling was, ons Rafaël als een
Rafaël zich verradende
edel denkend mensch te toonen, die gelijk heeft zich te verzetten tegen het bedorven leven zijner omgeving, keert de
werking der bedoeling,
om dat de auteur geene bedoeling
hebben mocht in de kunst, waarin hij zich had begeven,
zich tegen den auteur zelf en doet hem tot het tegenovergestelde komen van hetgeen zijn verlangen was.
De wijze, waarop Rafaël spreekt, veroorzaakt bij ons de
gedachte, dat het hier nog om iets anders te doen is dan
om het zien van afbeeldingen, dat wij ons ook even moeten
afvragen : wie van die drama-figuren den indruk op ons maakt
van gelijk te hebben.
En dan bemerken wij als onze globale impressie, dat de
orthodoxen gelijk hebben, en zien wij Rafaël half als een
geesteszieke, half als een ledigen bombastischen enthousiast,
het gewone betrekkelijk goede leven zijner verwanten verstoren en allen ongelukkig maken.
Dat hier een gewoon en ordentelijk levend joodsch huishouden verstoord wordt en ongelukkig wordt gemaakt door
het abnormale denken en doen van een half-mallen zoon, ziedaar den indruk, dien wij krijgen, nu de schrijver ons noopt
bij zijn treurspel aan nog iets anders dan aan kunst alleen
te denken.
De schrijver van G h e t t o is sterk als kunstenaar in het
waarnemen en weergeven van het werkelijke-leven, hij is uiterst
zwak en onbeduidend als profeet eener betere levensorde dan
de thands bestaande. Het is daarom, dat de lezer of toeschouwer
aan Rafaël volkomen ongelijk moet geven. Indien het mooyer
is de profeet eener betere wereldorde te zijn, dan een gewoon, naar de oude zeden, levend lid van een huisgezin, zoo
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is het toch mooyer een gewoon, naar de oude zeden, levend
lid van een huisgezin te zijn dan te zijn een half gare, weeke,
drieste en absoluut vage betweter.
Het is noodzakelijk bij dit bestand-deel van G h e t t o
lang te verwijlen, om dat de schrijver van dit treurspel ons
onlangs beloofd heeft eene nieuwe vertakking van het naturalisme te weeg te zullen brengen. Hij was zeer tegen de
(overigens voor velerlei uitlegging vatbare) leuze van »de
kunst om de kunst". Hij schatte het Fransche naturalisme
gering en stelde zich voor : eene kunst, die als inhaerent
bestand-deel zou hebben de bevordering van het verlangen
naar eene betere wereldorde.
Ik betoog hier thands niet de onmogelijkheid van zulke kunst.
Noch is mijn pogen door diepere ontleding de oorzaken bloot
te leggen, waarom een kunst of voorstellingswijze, als welke
wij in de goede gedeelten van G h e t t o aantreffen, in den
lezer alleen welbehagen in die kunst zelve kan gaande maken.
Ik betoog alleen dat, — nu G h e t t o zeker wel als een
voorbeeld der door den auteur aangekondigde kunst mag
worden beschouwd die kunst niet is tot stand gekomen
en de aankondiging zich tot dusverre niet bewaarheid heeft.
Want waar G h e t t o kunst is, stemt het ons niet tegen het
bestaande, en waar het ons tegen het bestaande tracht te
stemmen, is het geen kunst.
De auteur van G h e t t o is een groot talent, maar tot nu
toe nog niet de schepper eener nieuwe of in de hedendaagsche
letterkunde onvertegenwoordigde, zienswijze of schakeering
van zienswijze gebleken. De kritiek, die haar onderwerp overziet, bespeurt natuurlijk welke elementen in G h e t t o aanwezig zijn, en zegt dan tot den schrijver : 0, néén, indien
gij dat bedoeldet, dat gij uw sterk en fraai, min of meer
Ibseniaansch en hier en daar even door Maeterlinck aangetikt realisme, zonder innerlijk verband zoudt samenbrengen
met wat waardeloos afval van Multatuliaansche anarchistische
lyriek, — dan hebt gij het mis, dat ís niet een aanwinst en
eene nieuwe combinatie, dat is alleen een onzuiver-making
van uw sterk en groot realisme.
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Wat is de figuur Rafaël ? Wel verre van een t y p e van
nieuw leven, de incarnatie eener levens-opvatting, te zijn, is
hij een bleek en als uitgewischt karakter-beeld naast de forseh
en kleurig gekarakteriseerde Sachel, .Esther, Aaron en Rebbe

Haëzer.
Indien wij goed nakijken wat er voor vasts overblijft onder
de winderigheid zijner woorden vinden wij, hier aanwezig in den
toestand van zwak- en klein-realistiesch motief, een droomerigen,
sentimenteelen en opgewonden jongen, die veel van buiten,
van de vrije-natuur houdt en vindt, dat de menschen, liever
dan al-door in benauwde stadswijken te wonen en met slinksche streken handel te drijven, zonder met slinksche streken
handel te drijven buiten moesten wonen in de heerlijke vrijenatuur.
Hij vindt dat zijn vader te weinig doet aan het graf van zijn
moeder, waar hij, daarentegen, soms een halven dag bij blijft
mijmeren, ofschoon het niet eens de gewone gedenkdag is.
Nu kan het wel zijn, dat hij daarin geen ongelijk heeft,
misschien heeft in der daad zijn vader te weinig gevoel voor
die dingen ; misschien ook is het omgekeerd en is de zoon
overdreven in zijn opvattingen. Want dit kan ook zijn, niet
waar? Men kan ook ál te gevoelvol zijn en al is het aandoenlijk, dat een zoon zoo aan de nagedachtenis zijner moeder
is gehecht, men kan ook ál te lang bij een graf blijven
mijmeren.
De omstandigheid, dat wij op deze wijze dit drama-motief
kunnen bespreken, toont reeds de gebrekkigheid er van aan.
Zij bewijst, dat de meening van Rafaël over het graf zijner
moeder, ons hier niet gegeven is als gedeelte eener beeld
geworden levens-conceptie, maar als een der uitingen van een,
dokumenteel of om den wille van het verschijnsel gezien, toevallig erg gevoelig, overigens ordinair, joden-jongetje.
Menschen, die ontevreden zijn van aard, en als ze in de
stad wonen het buitenleven zooveel heerlijker vinden en ook
hun medeschepselen dát zouden toewenschen, zal men altijd
wel gevonden hebben. Terwijl het best kan wezen dat als
Rafaël buiten woonde, hij zijn tijd zou besteden aan droome-
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rijen over de heerlijkheid van het stadsleven. En een gevoelen
omtrent „God" zooals Rafaël dat heeft en uit, wordt door
duizenden met hem gedeeld die zich zelf niet meer dan gewone aanhangers van door Multatuli gevulgarizeerd pantheïsme achten en te verstandig zijn om . met een poehaërigheid, die er een schijn van originaliteit aan zou geven, dit te
komen napraten.
De meeningen en handelingen van Rafaël h e b b e n in dit
Drama h e t w e z e n v a n tot eene realistische persoons-beschrijving behoorende karaktertrekjes, dat wil zeggen:
zij staan er als om zich zelfs wille gegeven, zonder andere
dracht dan die hunner schilderachtigheid. Zij staan er dus
even als de meeningen en daden der andere personen er
staan, namelijk k a r a k t e r i z e e r e n d en anders niet.
r Zij hebben echter een anderen schijn dan hun wezen is, en
deze schijn is zoo fel aangebracht dat hun wezen er nauwelijks meer kenbaar onder is.
De schrijver, denkende de figuur van Rafaël te releveeren,
heeft, den aard zijner kunst miskennende, aan die figuur een
schijn gegeven, welke niet uit het wezen zelf der figuur voortkwam en daardoor het wezen der figuur weggedoezeld onder
dien lossen, niet aan het wezen verbondenen, en daarom
waardelozen, schijn.
Niet alleen door haar uiterlijk voorkomen leeft de omgeving
of het dekor met de figuren Sachel, Est/ter, Aaron en Rebbe
Haëzer mede ; de schrijver heeft haar buitendien een soort
van mysterieus leven geschonken, waardoor zij als een levend
wezen nu en dan met die personen schijnt mede te doen.
Van het begin af aan doet zoo de warmte mee en zoo doen
de geruchten en geluiden, die de oude blinde Sachel en Rebbe
Haëzer hooren. Een der beste plekken in het treurspel is uit
dezen factor ontstaan. Het is het 6e Tooneel van het IIe Bedrijf, waar Haëzer, na lang de goede joodsche huisselijkheid
en den goeden joodschen geest te hebben geprezen, aan Rafaël
voorhoudt wat hem gebeuren zal als hij wèggaat van zijn
tehuis:
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... En kom je bij christenen en is 't Vrijdagávond dan verlang je naar je soepje
èn je pudding -- én naar de kast — èn naar de lamp — èn naar de klok.
Zooals 'n klok thuis tikt, tikt ze nergens. Hoor -- En geef me nou nog 'n kopje
zegt hij. Na » hoor" is er even stilte in de kamer ...
Ook de gewoonte-geluiden, die niet bepaald woorden zijn,
die deze oude rabbijn laat hooren, doen zoo meê. Hij heeft
een manier van met den klinker a te werken, die onvergetelijk
achter blijft in onzen indruk, om dat zijn »ja-ja-ja" 's zijn
»La-la-la 's, zijn »Ha-ha-ha Tja-tja" 's, de stem zijner natuur
is, die spreekt zonder dat hij, min of meer bewust, woorden
vormt.
Terwijl deze bizonderheden het soort kunst bepalen, waarin
deze figuren zijn afgebeeld en, voor het uiterlijk, de xsthetische waarde, welke zij vertegenwoordigen, bepaalt, samen
daarmeê, de weemoed en liefde van Rebbe Haëzer het innerlijke dier aesthetische waarde.
Wilde dus, in onze waardeering, Rafaël het pleit winnen,
dan moest zijn figuur het in schoonheads- of kunstwaarde van
de andere figuren winnen. Want het is hier geen worsteling
van spierkrachtigen noch een twistgesprek van rechtsgeleerden, maar het zijn hier : levensopvattingen vertegenwoordigende figuren, die i n kunst tegenover elkander worden
gesteld.
Waar zijn nu de attributen van Rafaël, zijn zuchten, zijn
gillen, zijn treden, die de stem van de klok en de ongeartikuleerde geluiden van Haëzers natuur zouden staan? Waar
is de geur van lindenbloesem, die hij in zijn kleêren meêbrenge van het kerkhof, waar de zon-weerkaatsing van de
winkeldeur-ruiten of de opvlamming van de olielamp, die zijn
binnenkomst vergezelle ? Welke oogenglans of -verkleuring
wordt bij hem gesteld tegenover het blinde kijken van den
vader?
En welke zieners-verheffing of hoogere liefde zou bij Rafaël
de weemoed en liefde van Rebbe Haëzer slaan?
De weemoed en liefde wordt niet in de gedachten of woorden, maar in den toon van Rebbe Haëzer gevonden en deze
toon ontstaat door de wijze, waarop de gedachten en woor-
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den zich schikken om van zelve zijn door het leven gevormde
innerlijke natuur weder te geven.
Het sentiment van Rebbe Haëzer kunnen wij aan de materie
der woorden, waarin het zich uit, onttrekken en het proeven
en keuren zoo als de kenners het de stoffelijke zelfstandig
heden doen.
Vergelijken wij er dan het sentiment van Rafaël mede, dan
verhoudt dit zich er toe als niets tot iets.
De oorzaak hiervan is dat Rafaëls gedachten en woorden
niet voortkomen uit zijn innerlijke natuur. Hij heeft persoonlijk
slechts ontevredenheid en opgewondenheid aangebracht. Daarmeê hebben zich wat oppervlakkige, onverteerde gedachten
uit zijn lectuur vermengd, en deze samenstelling is natuurlijk
geheel iets anders dan wat men sporen eener profetische of
heldenmoedige innerlijke natuur zou kunnen noemen.
In kunst gaat de geestelijke waarde steeds samen met de
uiterlijke waarde. En evenzoo als Rafaël en Rose's hartstocht
voor elkaar en Rafaëls gedachten over het levens-ideaal van
véél minder gehalte zijn dan de gehechtheid aan elkander en
aan hun soort leven van Sachel, Esther, Haëzer en Aaron,
zien wij, in hun hoedanigheid van stukken kunst, Rafaël met
zijn liefje als wegzinkende oleografiën, waar de anderen als
uitnemend schilderwerk in ons geheugen blijven staan.
,

Opmerkelijk is, hoe zich in het 6e Tooneel van het Ie
Bedrijf een eigenschap van het drama verraadt, die met de
reeds behandelde hoedanigheid verband houdt.
Rafaël is thuis gekomen en kondigt zijn besluit aan om
het vaderlijk dak te verlaten.
De vader vindt het vreeselijk, nooit in zijn leven heeft hij
zoo iets verschrikkelijks gehoord. Woest wil hij de reden
weten. Nu zal Rafaël hem die doen kennen.
En hij vertelt hoe hij eerst zielsveel van zijn vader hield,
hoe ontzettend hij 't vond dat vader blind was en dit zijn
liefde nog vermeerderde, als hij hem tasten zag door den
winkel, door de bergplaatsen ... tot eens op een goeden
dag, terwijl hij aan de mogelijkheid van zoo iets zelfs nimmer
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gedacht had, hij plotseling ziet, dat zijn vader den voet op
de bascuul houdt toen er balen gewogen werden en op die
wijze in zijn voordeel zijn handelsgenoten bedriegt.
Dit is een geweldige ontdekking voor Rafaël. Hij vindt
het onoverkomelijk. Zijn vader is een... dief. De liefde voor
den vader bezwijkt onder deze ontdekking.
Deze bizonderheid bevestigt, naar mijne meening, mijn
inzicht in het ware wezen van Rafaël, en is daarom ook in strijd
met de schijn-geaardheid door den auteur hem verderop gegeven.
Deze overgroote afkeer van diefstal toch, komt mij voor
volkomen .... burgerlijk, niet socialistiesch of anarchistiesch
namelijk, van aard te zijn.
Rafaël kan de ontdekking van den diefstal alleen dàn
zulk een ontzettende verrassing vinden, indien hij acht, dat
deze daad fel contrasteert mét de overige levenshandelingen
van zijn vader, zoo als hij die kent.
In de dweepers-natuur nu, waarmede de auteur hem heeft
omkleed, past het gevoelen, dat, even als de andere groote
bestanddeelen der bestaande wereldorde verkeerd zijn, ook
álle handel diefstal is.
In de waardeering van iemant, die alle handel diefstal
acht, kan er nauwelijks eenig onderscheid zijn tusschen de
meer gewone daden van handel en die welke door de
voorstanders der tegenwoordige samenleving diefstal worden
geheeten.
In plaats van te denken : »de verkeerde levensorde houdt
in dat ook mijn eigen vader wel den heelen dag bedriegen
en stelen moet. Dat hij nu zijn voet op de bascuul zet om
het gewicht 'van de balen grooter te doen schijnen verschilt
inderdaad weinig van het verzwijgen der slechte hoedanigheden van te verkoopen waar om de waarde grooter te doen
vindt. hij
schijnen, hetgeen elke koopman dagelijks doet
juist het onderscheid ontzettend.
Dit bewijst zijn leven in gevoelens, die in de socialistische
terminologie wel eens burgerlijke gevoelens worden genoemd.
Het verloop der gesprekken en gebeurtenissen in het
treurspel doet ons weten dat Rafaëls afkeer van de be", w----
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staande levensorde dagteekent van deze vreeselijke ontdekking. Zijn gedachte-gang is nu deze : »hoe slecht moet niet
eene levensorde zijn, die de menschen tot zoo ellendige daden
brengt".
De fout wat betreft de algemeene bedoeling van dit treurspel, in deze redeneering, is dat de handeling van Rafaëls
vader zulk een vreeselijke misdaad geicht kan worden juist
alleen indien men haar beziet van uit de waardeeringen dier
zelfde samenleving, aan wie men verwijt zich door zulke of
soortgelijke handelingen te kenmerken.
Indien toch de eigendom iets conventioneels en niet iets
essentiëel menschelijks is, is een vergrijp tegen den eigendom
een vergrijp tegen de conventie, maar niet tegen de essentiëel menschelijke deugd.
In plaats van zijn vader die handeling zoo bitter te verwijten, moest Rafaël, zoo hij iets anders dan »burgerlijk" van
nature was, die veeleer toejuichen als eene heilzame verbreking der conventie.
Indien men zoude aanvoeren, dat de handeling van den
ouden Sachel krenkend is voor ons gevoel, niet zoo zeer wijl
zij een vergrijp is tegen den eigendom, hetgeen er slechts
de uitwendige kant van is maar wijl zij het vertrouwen
schendt, dat zijn genoten in hem stellen, luidt ook weder
de tegenwerping, dat de handeling alleen iets op zich zelf
heel bizonders en ergs kan toeschijnen aan iemant, die
meent, dat wederzijdsche schending van vertrouwen en dergelijke misdrijven niet het wezen zelf uitmaken der samenleving, waarin déze handeling werd bedreven, en daar dus
niet regel zijn.
De krenking van zijn burgerlijk gevoel stemt Rafaël tegen
de burgerlijke samenleving. Was hij niet van nature burgerlijk,
hij zou (door dit bizondere geval) niet gekrenkt zijn geworden.
Is hij dus tegen het burgerlijke, dan is hij tegen zich zelf,
want hij is zelf burgerlijk. Is hij tegen zich zelf, vernietigt
zijne opvatting zich zelve, dan is hij dus geen positieve factor, dan vertegenwoordigt hij dus niet iets, maar niets.

8
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Dit gebrek in de logische en moreele keerzijde van het
drama, gaat samen met een fout van techniesch-xsthetische
bewerktuiging en voorkomen.
Het mouvement der bladzijden, waar Rafaël aan zijn vader
vertelt wat schandelijks hij van hem zag, beschouwd als stukje
tooneelliteratuur, gelijkt treffend dergelijken wendingen in de
burgerlijke komedies van Sardou en zijn gelijken. Ik stel mij
voor uit die school bijv. een bankierszoon, die zijn vader
heeft zien knoeyen met papieren : » Ik hield van u, vader,
meer dan van wie ook ter wereld, ... maar toen ik dát zag,
dát . . . " en zoo verder. Men ruikt den geest van L e s b o u rgeois de Pont- Arcy of Le fils naturel.
De auteur heeft beseft, dat de aard van zijn drama hier
de inlassching van een zeer bizonder feit, van een heftig geval,
noodzakelijk maakte, om het karakter van Rafaël te motiveeren.
Indien Rafaël werkelijk was wat de auteur van hem -had
willen maken, namelijk een van nature ander mensch dan
zijn vader, een mensch, wien de nieuwe levensopvatting tot
natuur was geworden, dan had de auteur Rafaël het
ouderlijk huis en de ouderlijke levenswijze moeten doen verlaten alléén wijl zijn nieuwe levenswijze daarin niet langer
passen kon.
Nu heeft de schrijver, door de werking van het drama te
verplaatsen naar het plan der kleine-realistiek, der oppervlakkig
felle bizonderheden, zijn onvermogen getoond om een levensbegrip in een dramafiguur te belichamen en die figuur, door
uit het wézen van begrip en figuur voortkomende mouvementen, met de andere figuren in strijdende aanraking te
brengen.
Zoolang niet een figuur tot stand komt, in welke de door
den schrijver voorgestane levensopvatting tot een mensehennatuur is geworden, heeft hij die opvatting niet in kunst
verwerkelijkt en de kunst niet gegeven, door zijne leerstellingen aangekondigd.
Ik heb reeds aangegeven dat de schrijver, wilde hij een
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harmoniesch drama maken, een liefde had moeten toonen tusschen Rafaël en Rose en deze doen strijden tegen de neigingen
en hartstochten van Rafaëls verwanten.
Dit schijnt dan ook juist de inhoud van het tooneelspel
te zijn. Het is mijne bedoeling duidelijk te maken, dat het
wel zoo schijnt, maar niet zoo is.
Niet even zoo als er liefde voor het oude leven en weemoed in Rebbe Haëzer blijkt, blijkt er liefde voor Rose uit Rafaël.
Wanneer zij dood is spreekt hij wel min of meer als een
minnaar,
namelijk stamelend en niet in rhetoriesch golvend
pathos maar dan is het te laat voor den strijd. En
onmiddellijk daarna heeft hij 't trouwens reeds weder over
de plichten, die hij heeft, » gróóte plichten opgelegd door
den God dien julie niet kennen en de Christnen niet kennen"
en zoo voort. De buitensporige vaagheid der woorden zou
ons doen meenen, dat Rafaël door den schrik van Rose's dood
van streek is, kenden wij hem niet als den onverbeterlijken
rederijker, die hij is.
Ik betoog dus, dat niet even zoo als er liefde of gehechtheid, jegens andere zaken, in Rebbe IHaëzer en de zijnen
blijkt, in Rafaël liefde voor Rose is gelegd. Wel zegt hij, dat
Rose ' één in extaze" met hem is geweest, wel trekt hij haar
op zijn schoot en wil de toekomst, door zijn vader hem toegedacht, prijs geven, om met Rose te leven.
Maar niet aan de verzekeringen, die de personages geven,
noch aan de daden, die hij hen laat verrichten, kan men
bespeuren of een dramaschrijver een bepaald sentiment in
zijn werk heeft weten te brengen.
Dit kan alleen bespeurd worden aan den toon der samensprekingen en aan de soort der dramatische wendingen, die
de daden of bewegingen der personen bevatten.
Zoo is er in het stil aantreden van Rose, met rood geweende
oogen, in het 5e Tooneel van het Ie Bedrijf, meer dramatiesch
gehalte dan in het weggaan van Rafaël aan het einde van
het drama. Dit, als een voorbeeld, wat de daden of bewegingen betreft.
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niet alleen spreekt
En wat Rafaël's taal tot Rose aangaat,
hij haar niet met háár geldenden goed uitgedrukten hartstocht toe, maar hij spreekt haar evenmin met haar geldenden
slecht uitgedrukten hartstocht of opgewondenheid toe ; want,
wèl bezien, geldt zijn opgewondenheid niet Rose, maar:
»'t nieuwe leven". i)
Hij wil Rose »opheffen" van haar » ktgere levensplan". 2)
Hij zegt tot haar »Jij ben 'n deel van 't niéuwe leven" 3).
Even voor hij haar op zijn schoot trekt, zegt hij tot haar
» in extase"
«Als je goed luistert, hoor je 't breede rumoer van 't opgaande volk, zie je
banieren en vlammende oogen, voel je de lucht sidderen ..." 4).

Mogen wij aannemen, dat er menschen zijn die meer zijn
dan gewone menschen en in mindere of meerdere mate profeten- of helden- naturen ; en andere die, door ten onrechte
zich voor profeten- of helden-naturen te houden daar zij
werkelijk slechts abnormaal opgewondenen zijn, minder zijn dan
gewone menschen ; dan behoort de jeugdige Israëliet Rafaël,
die in de huiskamer achter zijn vaders winkel aan het dienstmeisje Rose nagenoeg voorstelt goed te luisteren ten einde
o. a. banieren en vlammende oogen te zien, tot de laatst
genoemden.
Ook indien de uitdrukking »vlammende oogen", zonder
nadere aanduiding, iets voorstelde, kan zij, na zoo dikwijls
gebruikt te zijn, thands nog slechts als futloos leesboekenbezinksel dienst doen.
De auteur is er niet in geslaagd eenige liefde voor Rose
in Rafaël aan te brengen, ten gevolge van die éene, zelfde,
hoofdzakelijke fout van dit treurspel.
Hij wilde het namelijk zoo maken, dat Rafaël niet alleen

i) IIe Bedrijf, ie Toon., blz. 5 .
2) id., blz. 49.
» SI.
3)
»
» 5L .
4) »

HET TREURSPEL » GHETTO ".

117

maar Rose zou beminnen, maar dat hij haar zou beminnen
als »'n deel", of vertegenwoordigster, »van 't nieuwe leven".
Twee elementen dus : de reëele figuur Rose èn : het »nieuwe
leven". Deze moesten verbonden worden, wijl het niet om
de realistische afbeelding eener minnarij alleen te doen was,
maar de gelieven, met hunne liefde, moesten tevens vertegenwoordigen, moesten v e r b e e l d e n: »het nieuwe leven".
Nu vertegenwoordigt of verbeeldt de figuur Rose echter in
geenen deele het nieuwe leven. Dat zij een »deel van 't
nieuwe leven" is, komen wij alleen te weten door Rafaëls
mededeeling. Met andere woorden : zij is dat alleen in Rafaëls
idee, maar geenszins in de drama-werkelijkheid. In de dramawerkelijkheid is zij een gewoon verleid dienstmeisje, geheel
passend in het oude leven.
De figuur Rose in de plastische werkelijkheid van het Drama
niet een deel van het nieuwe leven zijnde, zoo kan, daarin, de
figuur Rafaël haar ook niet als zoodanig beminnen. De twee
elementen zijn onverbonden gebleven, en daar Rafaëlhet nieuwe
leven bemint, richten zich nu zijne peroraties over Rose,
die hem wel voor een zonderling broekje moet houden, heen,
tot het »nieuwe leven'', waarvan hij zelf overigens niet recht
weet wat hij er meê bedoelt.
Zie ook op deze wijze uitkomen wat er heeft plaats gehad
bij het maken van dit drama:
De figuren Sachel, Esther, Aaron en Rebbe Raëzer is de
auteur gaan af beelden met geen andere zorg dan om iets af
te beelden zoo getrouw en innig mogelijk naar de natuur.
Deze toeleg brengt onmiddellijk zijne belooning mede. Want
om dat de auteur zich om niets anders bekommerde, zijn nu, door
de kracht der afbeelding als zoodanig , die figuren iets meer
geworden dan enkel afbeelding in beperkten zin, en wel : onvergetelijke vertegenwoordigers, belichamers eener levensopvatting.
De figuren Rafaël en Rose is de auteur gaan af beelden
met een andere zorg dan alleen om iets af te beelden zoo
getrouw en innig mogelijk naar de natuur.
-
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Deze toeleg brengt onmiddellijk zijn straf mede. Want om
dat de auteur zich om iets anders bekommerde dan om de
afbeelding als zoodanig, heeft de kracht tot afbeelden hem
begeven en zijn die figuren iets geworden, dat minder is dan
enkel afbeelding in beperkten zin.
Rafaël is een personage, dien de intelligente toeschouwer
moet verwenschen, aangezien hij zich voordoet als ware hij
de auteur zelf, die telkens te midden der drama-figuren op
het tooneel komt om zijne meening te zeggen, en aldus de
werking van het tooneelspel onophoudelijk verbreekt.
In het Drama hebben de moreele waarden of waarheden
het wezen aangenomen van aesthetische waarden.
Die xsthetiesch het best is, is moreel het best. En als wij
aan een Drama-figuur gelijk geven, zullen wij het aan die
doen welke de dramamaker, daarbij binnen de algemeene
kunst-soort, waarin hij werkt, blijvend ons als het beste
stuk kunst heeft weten voor te zetten.
Een der meest treffende eigenaardigheden van een kunstwerk is, dat het, ook in weêrwil van zijn maker zelf, een volstrekt
vertrouwbare weêrspiegeling geeft van den aard van zijn maker.
Evenmin als in een gedicht, waar sprake is van rotsen
en wraak, rotsen en wraak noodzakelijk zich uitdrukken,
maar zich zeer wel alleen kan uitdrukken de razende poging
om in een stijl te schrijven, dien men niet machtig is,
evenmin houdt een tooneelspel een pleidooi in voor iets
anders dan voor de deugd, die door het gehalte van het
tooneelspel zelf wordt bewezen.
Wat is het, dat een kunstwerk zegt ? Niet de voorstellingen,
welke zich verbinden aan de zelfstandige-naamwoorden en
andere woorden, die er in voorkomen. Maar naauwkeurig
de geestelijke gesteldheid van den schrijver.
En daar hij zelf waarschijnlijk niet weet hoe hij is of hoe
hij toen was, kan hij dat in het kunstwerk als in een sekuren
spiegel aanschouwen.
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Als een schrijver in zijn werk de regels plaatst:
De Heldenmoedigheid doortintelt al mijn aáren,
Wees gij een Held zoo als uw vaders helden waren
bevindt zich in die regels niets heldenmoedigs. En daarom
bevatten die regels niet een pleidooi voor den heldenmoed.
Toch drukken zij iets uit, toch bepleiten zij iets. Zij bepleiten
namelijk het genoegen van een huisselijken achttiende-eeuwschen rederijker te zijn, die, zonder het flauwste besef van
dichtkunst of heldenmoed te hebben, met een Goudschen pijp
in een gloeyend hoofd boven een vel papier, onbeteekenende
regels woorden zit op te schrijven, waarvan het laatste
regelwoord op het laatste woord van den vorigen regel »rijmt".
Het wézen zulker regels is dus : dit in te houden.
Daarentegen kunnen • regels, waarin de woorden »held"
noch »moed" voorkomen, heldenmoed inhouden, - uitdrukken
en bepleiten. De heldenmoed, dat is : datgene, wat in iemant
is op het oogenblik dat hij doet datgene, wat men een heldendaad noemt, dat levens-bestanddeel, dat gevoel, die gewaarwording, kan namelijk ook aanwezig zijn in een kunstenaar
en deze kan dat uitdrukken in zijn werk, bijv. in versregels.
Dit is dan een bestanddeel van die regels, dat ontstaat door
de manier waarop de woorden naast elkander zijn geplaatst.
Want door de manier, waarop de woorden naast elkander
zijn geplaatst, ontstaat een op-een-volging van klank-bizonderheden, die het gevoel bevatten, door den schrijver in die
regels gelegd, zooveel als een geluidslijn.
Deze geluidslijn nu, kan heroïesch of heldenmoedig van
natuur zijn.
De woorden, met hun beteekenis op zich zelf, doen niets
ter zake.
Zoo dat heldenmoed uitgedrukt kan worden, bij voorbeeld,
door woorden, die in oppervlakkige beteekenis overeen zouden komen met den volzin:
Gij hebt daar lang niet kwalijk aan gedaan,
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door zulke woorden op zekere wijze naast elkander te stellen.
Want deze wijze doet een geluidswezen ontstaan, dat de
aandoening van den spreker bevat en deze aandoening kan
heroïesch van natuur zijn.
Wat is nu volgends deze stelling de aard van den
maker van G h e t t o, wat is de deugd van G h e t t o, en voor
welke zaak wel is daarom G h e t t o een pleidooi?
De aard van den maker van G h e t t o, als zoodanig, is eene
genegenheid voor het leven gelijksoortig aan die van alle
groote realisten dezer eeuw.
Niet op andere wijze dan Courbet, Zola, Jozef Israëls, is
hij het leven genegen.
Hij meent, uit neiging voor »het nieuwe leven", van het
leven, zoo als het is, af keerig te zijn. Hij vergist zich. Men
kan niet op deze wijze afbeelden dat, waarvan men af keerig
is. Want de innigheid bij dit af beelden toont vereenzelviging aan.
De uitkomst van deze kunst kan niet zijn door waarachtigheid van afbeelding de menschen tegen het afgebeeldde te
maken, want de graad van deugdelijkheid in de afbeelding
bereikt is afhankelijk van de mate van toegenegenheid van
den af beelder voor zijn onderwerp.
In zijn leerstellig twist-schrijven heeft de auteur van G h e t t o
de houding van den realist durven aanvallen, die, een ouden
vrek ziende, niet denkt : »welk een ellendeling l" maar : »wat
een prachtige oude vrek 1"
Dat is alleen een misverstand dat ongeordendheid van
begrippen bewijst.
De neiging van den kunstenaar verhoudt zich anders tot
het leven dan die van den hervormer, maar doet er niet
voor onder.
Daarom, om dat ik niet denk bij het zien dezer af beeldingen van het Joodsche leven : »de wereld moet anders
worden", maar alléén : »wat is dat mooi, wat prachtig 1"
drom is het : kunst. En om dat het waarlijk kunst is, is de
Schoonheid hier min of meer tegenwoordig.
Wat geeft de schrijver mij hier eigenlijk ? Niet het Jood-
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sche leven zooals het is. Om dat te zien, heb ik slechts zelf
naar de Jodenwijk te gaan. Maar hij geeft mij zijn mooye
zien van dat leven. Het is zijn mooye zien, dat hij mij geeft.
Een kunsteloos verhaal van de Joodsche zeden zal wellicht
gedachten van moraal en sociaal-ekonomie bij mij in werking
stellen. Wordt mij iets moois te zien gegeven, dan blijven
die onaangedaan.
Vindt iemant het dus beter zich met moraal en staathuishoudkunde bezig te houden, hij doe het en houde zich
met de kunst niet op.
Het is, zeg ik, zijn mooye zien, dat de kunstenaar mij geeft.
Hoe komt zijn zien zoo mooi?
Om dat hij ziet met genegenheid.
Hij vindt dit niet leelijk en slecht, hij vindt dit mooi en
goed, want de mooiheid van zijn zien, het meest eigenlijke
zelve van zijn werk dus, is niets dan de omzetting of uitdrukking der genegenheid met welke hij ziet.
En genegenheid heeft men voor dat, wat men mooi en
goed vindt.
De wereld moge, in de waardeering van den moralist of
hervormer, zijn zoo als zij wil, zij moge blijven wat zij is of zij
moge veranderen, de kunstenaar, althands dat type van
die menschensoort dat wij ook weder uit dit werk leeren
kennen is daarom kunstenaar, wijl de wereld, hoe zij ook
zij, zich tot hem verhoudt als een liefje tot haar beminnaar.
Zij heeft wratjes . op haar oor, kijk, zij heeft zelfs zomersproeten, zijne genegenheid vermindert er niet om, hij vindt
de wratjes en de zomersproeten prachtig, om dat zij van zijn
liefje zijn.
De oude vrek is voor den kunstenaar daarom niet een
ellendeling, maar een p r a c h t i g e oude vrek, wijl hij het
wratje is van zijne beminde, die de wereld is.
De aard van den maker van G h e t t o is : te zijn een lief-hebber van het Joodsche leven naar de oude zeden, een Jood,
wiens gevoel leeft naar de oude zeden en die bemint ; de
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deugd van G h e t t o is : mooiheid in dat oude Joodsche leven
te toonen en het op die wijze aan te prijzen ; en evenals de
fiktieve auteur der aangehaalde regels over » Heldenmoedigheid" daarmee een pleidooi schrijft, allerminst voor Heldenmoedigheid, maar wèl voor 18e- eeuwsche rederijkers-huiselijkheid, heeft de auteur van Ghetto een pleidooi geschreven
voor het leven volgends de oude Joodsche begrippen en tegen
dweeperige, ledige gedachte-afwijkingen.
Beschouwen wij het kunstwerk Ghetto als een groot
psychologiesch portret van zijn maker, dan zien wij een mooyen,
geest- en gemoedrijken Jood, die door een leelijke hoofdpijnkwaal wordt gekweld.
Ik herhaal, dat dit geenszins een polemiesch inzicht van
mij is. Zoodra de hervormingskunst-leer zich zal hebben verwerkelijkt, zal ik het erkennen. Ik zie alleen duidelijk dat,
zonder het te willen, ja zelfs precies het tegenovergestelde
bedoelend, de auteur de bestand-deelen in G h e t t o zóo heeft
gemaakt en geschikt, dat, in het geheel onzer zuivere impressie,
het hervormingsgezind gedeelte zich voordoet als een zieke
plek in een gezond lichaam.
De schrijver van G h e t t o sprak eenigen tijd geleden,
na een oordeel over het eerste gedeelte van zijn Diaman toverigens zonder dieper ins t a d -- den wensch uit,
dringen in het vraagstuk maar alleen het Multatuliaansch
misverstand herhalend -- dat men niet zeggen mocht : »wat
is dat mooi 1" ; doch : » is het z66 in de wereld ? Nu, dán
ga ik meêdoen om dát te verhelpen".
Het is echter schromelijk onverstandig en onrechtvaardig
aan den lézer te wijten, dat zijn schrijven niet het door hem
gewenschte gevolg heeft.
Indien ik na de lezing van uw werk zeg »wat is dat mooi !"
komt dat wijl gij met uw schrijven niet anders tot mij gezegd hebt dan : »zie eens hoe mooi is dat l"
Gij zijt de schrijver, ik ben de lezer. Ik ben lijdzaam en
heb mij aan u overgegeven.
Gij kunt met mij doen wat gij wilt, indien gij een wil hèbt.
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Indien gij een andere werking dan mooi-vinden in mij wilt
gaande maken, moet gij mij anders toespreken.
Ik kan mij voorstellen, dat na een rede van Bossuet of
Savonarola over armen-verzorging, mijn aard en inzichten
zouden veranderen en ik uit de menschen-kategorie die men
kunstenaars noemt, zou overgaan in die der armen-verzorgers of maatschappelijke hervormers. Omdat de bedoeling
van Bossuet of Savonarola een andere ware, dan de bedoeling
van Rafaël, Jan Steen en Jozef Israëls.
Zij beelden niet af, zij roepen en dwingen.
Zij bedoelen het ondervinden der gewaarwording van medelijden en de voldoening over de aan ongelukkigen verschafte
verbetering en vreugde mij heerlijker te doen vinden dan het
zien van licht en kleuren, schemeringen en menschenaangezichten.
Indien gij dien kant uit wilt, ga uw gang. Indien uw
gevoel daarvoor machtiger is dan mijn gevoel voor mijne
»kunst", zal ik mij voor u buigen.
Maar dan moet gij 't anders aanleggen, dan worden al uw
beschrijvingen en wedergevingen nietig en belachelijk. Dan
moogt gij niet langer »verliefd verpoozen" bij de rimpels in
het gelaat uwer oude blinde joden en jodinnen.
Tot nu toe werd op het misverstand in G h e t t o gewezen
en van de voortreffelijkheid van dit treurspel nauwelijks gerept.
Op het verkeerde bestanddeel na, is dit treurspel voortreffelijke kunst.
De auteur van G h e t t o is eene natuur met veel verscheidenheid, een veelkleurige mozaïek vol leelijkheden, maar
waartusschen materie van de aller-edelste soort wordt gevonden.
In het eerste gedeelte van D i a m a n t s t a d zoowel als in
G h e t t o wordt dat gevonden, wat van alle elementen van
de literatuur het zeldzaamste en het kostbaarste is. Het is
wat de best geschoolden zonder meer, de rijkst belezenen
zonder meer, de zuiverst methodischen zonder meer, toch
niet bereiken kunnen.
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Nu zal hem alles gaarne vergeven worden, want hij is
een echte z i e n e r, een zeer merkwaardig artiest.
Met Kamertjeszonde, Diamantstad en Ghetto
werkt deze schrijver in het procédé, dat hij meester is. Dit
is een volstrekte voorwaarde om iets goeds te maken.
Een groot gedeelte van de slechte literatuur-proeven der
laatste jaren is slecht omdat de schrijvers iets anders wilden
dan zij konden.
Die binnen het procédé blijft dat in zijn macht is, doet
dubbel wijs. Want, gesteld dat men, theoretiesch gesproken,
zeggen kon dat iets, wat ik nu, om maar eens wat te noemen, de symbolische visie zal betitelen, beter zou zijn danx
de naturalistische visie, dan zal hij die in de naturalistische
visie thuis is maar niet in de symbolische, indien hij iets
naturalistiesch maakt, niet alleen iets beters geven dan als
hij zich aan het symbolische waagde, maar tevens heeft hij
kans iets zoo voortreffelijk naturalistiesch te maken, dat dat
iets beters is dan het bestaande symbolistische.
Zoo is taart een fijner gebak dan brood ; maar het is heel
wel mogelijk dat. iemant een zoo uitmuntend brood bakt,
dat het iets fijners is dan welke bestaande of bekende taart ook.
De auteur van D i a m a n t s t a d heeft het eens in een
twist-artikeltje doen voorkomen alsof maatschappelijke omstandigheden de oorzaak waren der waardeloosheid zijner
vroegere werken.
Dit heet ik hem liegen. Wel zou hij, toen hij »niet vrij"
was en wellicht genoopt op een bepaalde plaats te publiceeren, noch Kamertjeszonde noch Diamantstad
hebben kunnen uitgeven, maar zoowel met de S c h e t s e n
van Samuel Falkland als met de allegorische fantasiën,
waarvan ik mij er een uit het tijdschrift Nederland herinner,
werkte hij niet in een tam en gemuilband naturalisme, maar
wel deugdelijk in procédés, die hij niet machtig was.
Het is dus zijn overgang tot eene schakeering van de algemeene naturalistische visie, die zijn werk zoo goed heeft gemaakt.
G h e t t o , op de verkeerde bestand-deelen na, is één uitmuntend stuk werk.
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en zonder dat er
Onmiddellijk, bij de eerste regels,
hier sprake van uitvoerige beschrijving is natuurlijk bemerkt men, dat een kunstenaar begint, dat is : iemant bij
wien de innerlijke vermogens van gezicht en gehoor arbeidend zijn:
EERSTE BEDRIJF. De bedompte uitd, abo erswinkel van Sachel. Het is avond.
.Er brandt een kleine olielamp.
EERSTE TOONEEL. Sachel. Rose. Een jood.
Een jood. Goeienavond . . . . (knoopt een pak los). Warm. 't Is om er
-

-

bij neer te vallen. Is Esther 'r niet?

Het rezumeerend woord »bedompt" is reeds goed. Maar
nu de jood : » Goeienavond .... (knoopt een pak los) Warm."
Nu zijn wij er.
Kunst. is een zonderling iets. Omdat hier nu staat »Warm.",
en niet : »Wat is 'et warm", of: » Hè, foei, wat warm !" bemerk ik in-eens, dat hier kunst gaande is.
Niet aan het woord » warm" op zich zelf bemerk ik dat.
Maar aan dat woord in verband met hetgeen voorafgaat. Na
»goeienavond" en de stilte, even, terwijl de jood bukkend het
pak losknoopt, komt »Warm." ; niet »warm" met een uitroepingsteeken er achter, maar »warm" met een punt.
Deze wending duidt in-eenen de kunst aan, waarin hier
gewerkt wordt. Zij duidt niet aan, dat hier iemant aan
't woord is, die »bizonder scherp oplet" en »natuurlijk weet
weder te geven", maar iemant met een zuivere en diep het
leven reproduceerende verbeelding.
Dit woord op deze plaats verschaft onmiddellijk de gewaarwording, dat het hier kunst en ernst is. Dit woord klinkt
tot dieper in ons dan waar wij leefden, toen wij de lezing
nog moesten beginnen, en het omgeeft het werk, dat het
kenmerkt, met den eigenaardigen damp, die kunst omgeeft,
zooals de duisternis het een vlammenden smidsoven doet.
Juist, dat en niets anders, zegt de jood ; niets anders, hoe
weinig ook maar verschillend, zal de jood op dit oogenblik
en in deze omstandigheid zeggen. Het voorafgaande moment
van stilte en de punt achter het woord geven den toon weder.
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En déze is het juist, waarvan het betrappen zoo zelden voorkomt en de aanwezigheid van kunst bewijst.
Terwijl om b.v. naauwkeurig de eigenaardige woorden op
te geven, waarvan straatjoden zich bedienen, slechts eene
scherpe oplettendheid van noode is en slechts een min of
meer aardig relaas daarvan de uitkomst ; is voor het hoeren
van den toon verbeelding noodig en de uitkomst is : kunst.
Zooals hier begonnen is, gaat het nu het geheele goede
gedeelte van het tooneelstuk door.
De bizondere zegswijzen der joden zijn natuurlijk ook in
de dialogen opgenomen, maar nimmer om zich zelfs wille,
steeds ondergeschikt gemaakt als aanvullende bestanddeelen,
aan het meer waarde-hebbend gegeven van den toon.
De, op een ander plan van beschouwing zich voordoende,
behandelde, hoofdfout daar gelaten, is dit Ghetto een
voorbeeld van goede samenstelling om dat er volstrekt geen
zorg aan de samenstelling besteed schijnt te zijn, en ook
werkelijk niet is, want het is in een, volgehouden, aandachtspanning en kunstkoorts zoo opgeschreven en tóch de verschillende gegevens van karakteristiek en drama-gang zoo
uit elkander voortkomen en zich groepeeren als bij de meest
gewikte en gewogene in-elkander-zetting , maar mogelijk zou
geweest zijn. Zonder hapering wordt het leven er in wedergegeven precies zooals het is en gaat, en zie, dit leven is
een drama.
De eerst opkomende jood is een bijfiguur, die inleidt de
hoofdfiguur Aaron. Het motief van het sjaggeren, beginnend
met den eersten jood, wordt voortgezet door en neemt toe
met A&ron, terwijl het nog steeds levenloze waar geldt. Van
zelf gaat het nu tusschen Aüron en Sachel over in het versjaggeren van levenloze tot het versjaggeren van levende
koopwaar. Er wordt echter, ofschoon ieder hoe langer hoe
meer reeds weet wat hij bedoelt, eerst in 't algemeen gesproken,
daarna wordt het allengs meer toepasselijk, voor een meisje
met hoeveél zou Sachel zijn zoon geven, voor een jongen
met hoeveél Ai ron zijn dochter, tot eindelijk, terwijl
het gesprek onder-tusschen ook over de kiloos katoen of
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wol, die Aaron te koop heeft, doorgaat,
Rebecca, Aaron's
dochter, en Rafaël, Sachels zoon, zich aan de te-kennengevingen duidelijk ontpoppen als de levende waar, waarover
Sachel en Ac ron's handel gaat.
En even zoo zijn de andere figuren en motieven in-éengevlochten.
Voorwaar, dit G h e t t o is een uitnemend kunstwerk.
Maart '99.

RIDDEiZVROUWE EN POORTERSKNAAP
DOOR

ALBERT VERWEY.

Volg de verborgen paden
Van lust en weemoed.
Er groeien donkre zaden
Van dood en deemoed.
In groenen schemer
Van bosch of onder water
Is een gewemer
Van wortels : bloemen later.
Hun zieklijk-blanke
Gestalte en kleuren,
Hun doordringend-kranke
Droevige geuren,
Al hun zeldzame leven dat den dood begeert
Leeft van die vreemde verwachting vol, in zich gekeerd.
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Er volgden de donkre paden
Van Bosch langs water
Riddervrouwe en poortersknaap : de zaden
Van hartstocht nu in hen : de bloemen later.
Hun vlucht was langs woud-holen,
Verdwaald van reddende stroomen,
Door een bleek maanlicht.
Zij kenden elkander, verstolen
Zochten ze vol schromen
Elkanders aanzicht.
Hun handen beefden, hen droegen de paarden
Langs wegen waar ridders en roovers dreigden.
Hen velde, haar verloste zijn zwaard en
Zij renden verder : hun harten hijgden.
Door de duistere bosschen

de stroom was ver verborgen

Voerden de paarden hen : ze ontstegen ze ijlig
Bij een hut in een lichting

ver was de morgen

Toen ze er bleven, veilig.
Zij vol verlangen,
Hij vol vereering
Om zijn hals sloeg ze haar armen : haar wangen
Aan de zijne, deelde haar mond zijnen zoete leering.
»Te groot, o vorstin," was zijn beven,
»Mij die belooning !
Gaf 'k u van mijn liefde mijn leven
Ook ter betooning"
Bitter haar lach toen. »Te groot". Niet zijn armen
Sloeg om haar leên hij,
Die te verwarmen.
Knielde als voor zoo vorstlijke liefde te kuisch, te kleen hij ? Zweeg ze ? maar in haar brandde

9
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Die droom van een avond.
Haar mond, om zijn schande,
Droomde in zijn bloed zich lavend.

Ze ontkwamen : in haar Stede
Om gezocht misdrijven
Stond naast hem de beul op 't schavot, hem te ontlijven.
Zij

op raad en bede

--s

(Haar vrienden, zijn vader, stonden daar allen)
Zou, voor 't zwaard daald', haar sluier doen vallen.
Vrij zou hij uitgaan. Maar in stille wreede
Verfiefde bloeddroomen zat ze op haar troon en gaf geen teeken.
't Hoofd viel : 't bloed stroomde : kil en snel was het bleeken
Van haar wangen en haar lippen Maar den sluier lieten ook toen niet — haar handen glippen.

Langs de verborgen paden
Van lust en weemoed
Groeien donkre zaden
Van dood en deemoed.

EENIGE SOCIALISTISCHE EKONOMIE
DOOR

F. v.

D.

GOES.

J. STOFFEL

: Op den verkeerden weg.

St. Anna-Parochie, J. Kuiken Jzn., 1899.

I.
Er was een tijd dat de schrijver van deze brochure in de
arbeidersbeweging vrij algemeen aangemerkt werd als iemand
op wien te rekenen viel. In Mei-meetings, in vergaderingen
voor Algemeen Kiesrecht was J. Stoffel een populair spreker.
Hem, die in groote praktische vragen éen lijn trok met de
arbeiders, kon de theoretische vergissing dat met landnationalisatie alles in orde zou komen, wel vergeven worden,
meende men ; sommigen waren van oordeel dat de landnationalisatie toch een stap was in de richting van afschaffing
van het privaat bezit.
Sedert is de toestand veranderd. Het socialisme doet zich
kennen als een beweging, die zich van burgerlijke vooruitstrevendheid steeds scherper onderscheidt. Ieder die zich met
politiek bemoeit, moet, of hij wil of niet, bij den tegenwoordigen
stand van zaken, van twee dingen er één kiezen : vijandschap
tegen, instemming met de partij der arbeiders. Het is nu niet
meer mogelijk het standpunt in te nemen van den heer Stoffel
vroeger. Hij is niet zoo zeer van meening dan wel van houding veranderd. Hij vond het eertijds zoo'n groot bezwaar
niet met socialisten meê te werken, al verschilde hij theoretisch van hen. Er was ook van zijn kant eenige lankmoedigheid ten opzichte van wat hij onze theoretische fout achtte;
en in elk geval bevatte het programma van de sociaaldemo-
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kratie toch de afschaffing van het eigendomsrecht op den
grond ...
Nu, echter, komt geen lankmoedigheid meer te pas. De
knechten van den rijkdom, de priesters van den geldgod
scheiden zich af van hunne natuurlijke tegenstanders. Zij zien
hunne tegenstanders een macht worden in den lande, de organisatie van het proletariaat toenemen, zijne afgevaardigden
dringen in de wetgevende lichamen. Van tijdelijk samengaan,
van het steunen van praktische eischen, is geen sprake meer.
In deze brochure verklaart Stoffel zich tegen de regeling van
werktijden bij de wet, op den door de massa der liberalen
zelfs in ons land reeds verlaten, oud-liberalen en anarchistischen grond, dat de vrijheid van de arbeiders niet beperkt
mag worden. »De Staat mag zich", zegt bij (bl. 25) »niet bemoeien met de verhouding tusschen werkhuurders en werklieden;
deze moet door de betrokkenen zelven geregeld worden, enz.
Dit zou volwassen menschen tot kinderen maken".
Ook, mag men vragen, indien de volwassen menschen,
tegen den zin van werkgevers als Stoffel, zich vereenigen tot
eene onafhankelijke partij en een zwaren strijd hebben te
strijden voor een of ander punt van hun program, waar verkorting van arbeidstijd bovenaan staat, bij de wet is verwezenlijkt ? Ziet Stoffel niet dat het de strijd is, die alle denkbeeld van gunst verleend of voogdij uitgeoefend, te niet doet
en uitsluit ? Of plegen de sociaaldemokraten, die over de
geheele wereld den Staat pogen te dwingen, die het staatsgezag in handen willen nemen, zich te gedragen alsof zij van
volwassen menschen kinderen willen maken ? Ik moet verklaren dat ik mij geen voorstelling kan vormen van iemands
geestelijke toerekenbaarheid, die zoo zeer hecht aan misgeboorten van zijn eigen brein, dat een zoo patent en in het
oog springend feit als de internationale eisch van regeling der
werkuren bij de wet, hem niet even aan het nadenken brengt
-- de vraag niet doet rijzen of deze eensluidende eisch van
alle georganiseerde arbeiders in ieder beschaafd land wellicht
een motief kon hebben, dat hem, eenzamen schrijver, minder
helder voor den geest stond, misschien tijdelijk ontgaan was ?
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Neen, men zegt bang te zijn dat de arbeiders behandeld
zullen worden als kinderen, en tegelijkertijd noemt men een
van hunne dringendste en algemeenste wenschen, de begeerte
van zwakkelingen die steun, van onmondigen die voogdij
vragen. Hoe ver moet de arbeidersbeweging mannen als
Stoffel achter zich hebben gelaten, die zoo meenen te moeten
oordeelen over haar program?
Maar dit is nog het ergste niet. Stoffel, vijand van algemeen
kiesrecht ; Stoffel, lofredenaar van S. van Houten : »een moedig man met een diepen blik, een staatsman van groote
geestkracht, waarop Nederland trotsch mag zijn" 1 . . (bl. 22).
De bezitters zijn door Van Houten, zegt zijn bewonderaar,
ten strijde geroepen tegen het socialisme. En wederom beroept Stoffel zich op hebzucht en egoisme om de bezitters
tegen het socialisme aan te hitsen. Dat Stoffel's cynisme nog
minder glad is dan dat van Mr. van Houten, is het eenige
wat voor hem pleit. Eerst beweert hij dat de Staat »het
spreekt van zelf" »aan ieder, hetzij man of vrouw", het
kiesrecht moet geven. Maar de heer Stoffel kent zich het recht
toe te beslissen hoe men dat recht zal hebben uit te oefenen.
Zoo blijft, zal men zeggen, van laatstbedoeld recht niet veel
over. Dat moet ook niet, antwoordt J. Stoffel. Er is nog een
ander recht, krachtens hetwelk hij spreekt. En dat is »het
fundamenteele recht van eigendom op datgene wat een mensch
zelf heeft voortgebracht of als zoodanig van een ander ten
geschenke heeft gekregen". Dit recht nu, »het eigendomsrecht"
»staat hooger dan het algemeen kiesrecht". (bl. 26). De heer
Stoffel bedoelt natuurlijk dat het recht van zin eigendom
hooger staat dan het kiesrecht van een ander, immers acht
hij het kiesrecht (van een ander) gevaarlijk voor het eigendomsrecht (van hemzelf) En geen reaktionnair in geene enkele
partij zal kans zien, de nette omschrijving te verbeteren van
het staatsrechtelijk beginsel, dat de politieke bevoegdheid van
de burgerij ondergeschikt moet blijven aan het belang van
den geldzak. Het is, zegt Stoffel, »het is eenvoudig een
eisch van staatsbehoud, om dat recht alleen te geven aan
hen, die belang hebben bij de handhaving van het ' eigen-
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domsrecht, dus alleen aan hen, die iets te verliezen hebben".
Men ziet dat ook deze bekeerde de dingen niet ten halve
doet. Eene fraaie verkiezingsleus voor 1901, overigens, die
wij aan radikalen en radikaal-liberalen beleefd ter overweging
geven.
II.
In het begin van het vorig jaar verscheen bij den uitgever
Versluys te Amsterdam een werkje, dat in zijn titel het burgerlijk
karakter van den inhoud als op het voorhoofd droeg : Hei
eenig geneesmiddel i). De auteur vond het in de afschaffing
van het erfrecht ; landnationalisatie was inbegrepen. Overigens
bleef de wereld zooals zij was, partikuliere exploitatie van de
produktiemiddelen, konkurrentie, onvermijdelijk klassenverschil
enz. Het was, in een woord, de toekomststaat zooals
kooplieden en industrieelen er zich een droomen wanneer ze
hun oogen dicht doen.
Een toekomststaat als deze zweeft ook den heer Stoffel
voor den geest. Ook zijn schets van een voorbeeldigen Staat
is een utopie zonder het idealisme dat de socialistische
utopieën heeft gekenmerkt. De landnationalisatie, schreef ik bij
de beoordeeling van genoemd boek zonder te vermoeden dat
Stoffel deze opvatting zoo spoedig zou komen bevestigen
»is het socialisme van den middenstand, zoover hij voor eenig
socialisme vatbaar is." En geen wonder : van ouds is de
klasse van handel en nijverheid vijandig aan de klasse van
grootgrondbezit, aan de renteniers. Die nietsdoeners, aan wie
zij huur, pacht en rente hebben te betalen, ; wier belangen
op het gebied van belastingen strijdig zijn met de hunne ; die
in den omtrek van zich uitbreidende steden dikwijls slapende
rijk worden, terwijl de handelaren en de fabrikanten op steeds
zwaardere lasten zitten ; geen wonder dat zij in den heilstaat van de nijvere bourgeoisie niet voorkomen. » Geen hypotheek ; goedkoop geld omdat het niet meer in grond kan
i) Door P. M. Schelling.
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worden belegd ; naast geen belasting omdat het Rijk leeft
van pacht ; en lage pachten omdat de demokratische Staat
tegen vaste, matige tarieven zijn bebouwde en onbebouwde
perceelen zal verhuren " i) ; waar de nijvere bourgeoisie
sterk is, als in Engeland, moet de landnationalisatie een
populair beginsel zijn.
De heer Stoffel, zeide ik, maakt in zijne brochure wederom
propaganda voor deze burgerlijke utopie. De beperking van
het kiesrecht tot de klasse van bezitters maakt de schets
volledig. Wie nog twijfelde over de vraag welk klassebelang
achter het stelsel van landnationalisatie stak, kan zich nu
inlichten.
Zie hier, in het kort, het beeld van Stoffels volmaakte
samenleving. Geen overheidsbemoeiing met arbeidsvoorwaarden. De patroonsklasse, dus, regeerende als de sterke
over den zwakke. Hoogstens eenige » politie-maatregelen," ten
gunste van vrouwen- en kinderarbeid, ongevallen, toezicht op
gevaarlijke bedrijven ; en verder betere armenzorg, onderwijs,
goede verkeersmiddelen. De Staat, eindelijk, eigenaar van
den grond en alle staatsuitgaven gekweten uit pacht. — Het
zuivere liberalisme, in één woord, maar in één opzicht gewijzigd : de handel en industrie wil, nog meer dan tot dusver
den Staat voor zich in beslag nemen, en de andere kapitalistische groepen op den achtergrond dringen.
Eén plekje op aarde is er waar men reeds Stoffels ideaal
verwezenlijkt vindt het is de door de Duitschers bezette
Chineesche haven Kiautschau met bijbehoorend grondgebied
van 540 vierkante Kilometers, »bewoond door zeventigduizend
Chineezen, die dezen grond in privaateigendom bezaten"
(bl. 32). Dat was volgens onzen schrijver zeer boos van deze
Chineezen ; hij vindt het uitmuntend dat de Duitsche indringer
hun den grond direkt afnam, en, zoodra hij den voet aan
wal zette een proklamatie uitvaardigde inhoudende » dat
niemand grond mocht verkoopen aan een ander, dan tegen
een billijken taxatieprijs aan de Duitsche regeering." »Alleen
i) Tweemaandelijksch Tijdschrift. Afl. Maart '98; bl.
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voor zoover hun grond niet voor verkoop in aanmerking
kwam, kunnen zij daar rustig blijven wonen." De heer Stoffel
wijdt verder uit over de verkoopkondities, die hierop neerkwamen dat de regeering zich het recht van vóórkoop toeeigent en behalve als eenige belasting een zeker bedrag van
de waarde heft, om de zooveel tijd van de getaxeerde waardevermeerdering een derde deel tot zich neemt, rekening houdende
met de kosten door de eigenaren besteed om waardevermeerdering te verkrijgen. » Op deze wijze lezen wij
heeft de Duitsche regeering den vloek der grond-spekulatie
bezworen, en een vaste steeds ruimer vloeienden bron van
inkomsten geopend, zonder eenige belastingen, drukkende op
den arbeid of het inkomen, uitsluitend voor zich nemende
een waarde, die niet door privaatpersonen, maar door den
arbeid van allen is ontstaan, de eenige rechtmatige bron van
inkomsten voor de gemeenschap." De vloek der grondspekulatie van andere spekulatie heeft Stoffel nooit gehoord.
Van industrieëlen, landbouwende en andere, die zich vereenigen
om noodzakelijke levensbehoeften : graan, vruchten, vleesch,
steenkolen, petroleum, metalen moedwillig zoo duur mogelijk
te maken, die de produktie verminderen om de winst te vermeerderen, dat alles begrijpt deze utopist onder de rechten
»op het arbeidsprodukt," onder de zegeningen van de »vrije
mededinging". Alleen de woeker in grond, de eenige woeker
die Stoffels engere klasgenooten kwelt, wijl het de woeker
van anderen is, heeft zijn verontwaardiging gewekt. En hij
besluit met deze formuleering van hunnen en zijnen hartewensch:
» aan niemand een monopolie, aan allen een gelijk recht op
de waarde van den grond, welke door den arbeid van allen
is ontstaan". Aan niemand een monopolie aan allen, met
andere woorden, de heilige vrijheid gelaten om deel te nemen
aan dien verkwistenden, vernielenden, demoraliseerenden
strijd om brood en om winst, die, naar het schijnt, onze
kapitalisten van handel en nijverheid te meer aantrekt
naarmate hij hen harder slaat een noodlottig loterijspel
waaraan allen zich willen wagen schoon maar weinigen
kunnen winnen.
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III.
De ekonomische stelling welke bij den heer Stoffel dienst
doet als rechtsgrond voor de landnationalisatie, heeft geen
groote waarschijnlijkheid. Het is begrijpelijk dat het industrieele
en kommercieele kapitaal ongaarne een cijns voldoet aan den
grondeigenaar, met weerzin een hoogen rentestandaard ziet.
Maar daarom is het nog niet waar, dat de waarde van den
grond ontstaan is door den arbeid van allen. Zij is ontstaan
door den arbeid van hen die op den grond hebben gewerkt.
Van stukken woesten grond kan geen waarde worden bepaald
om de eenvoudige reden dat zij geen waren zijn, evenmin als
maagdelijke bosschen of onontgonnen mineralen. Worden zij
evenwel gekocht en verkocht, dan wil dit zeggen dat de
kooper op den arbeid, welken hij op den grond zal laten
verrichten, den prijs van den grond meent te kunnen verhalen.
Hij neemt den grond, de bosschen, de mineralen tot zich
gelijk de eerste bezitters, die de grondslagen van het kapitalisme bij de wijze van oorspronkelijke aanschaffing hebben
gelegd, in eigen land of wingewest bodem en rijkdommen
van den bodem tot zich namen. Het geld dat hij er, anders
dan zij, voor betaalt, geeft te kennen dat de tijd van eerste
inbeslagneming voorbij is, dat privaatbezit en ruil den regel
maken welke de verhouding bepaalt tusschen menschen. Dan
eerst treden de woeste landerijen, de bosschen en de delfstoffen de warenwereld binnen, worden zij opgenomen in het
gebied van de kapitalistische produktie en krijgen zij, nadat
maatschappelijke arbeid aan ontginning en exploitatie is ten
koste gelegd, waarde.
Nu is het zeker waar, dat de beschaving gevorderd moet
zijn, de bevolking toegenomen, de kapitalistische produktie
uitgebreid, eer de behoefte aan nieuwe gronden voor kultuur
of woningbouw zich doet gevoelen ; en in dien zin is de eigenaar van zoodanige gronden in de nabijheid van zich ontwikkelende steden of in vooruitgaande landbouwstreken, deze
voor hem gelukkige maatschappelijke wending verschuldigd
aan den arbeid van zeer velen, onder dewelken hij zichzelf
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niet rekenen mag. Dit is het slapend rijk worden, waarvan
wij ons levendig kunnen voorstellen dat het de kategorie van
medeburgers, wier tolk te zijn de heer J. Stoffel zich tot een
door ons zoo min benijd als bewonderd levensdoel heeft gemaakt, geducht pleegt te ergeren als zij op hunne eigen
winsten zien, waarlijk niet verkregen wijl zij dutten, of op
hunne verliezen, geleden ondanks zij klaar wakker waren. Ook
hebben wij er allerminst bezwaar tegen dat Rijk of gemeente
van winsten op deze wijze gemaakt, een behoorlijke belasting
heft. Landnationalisatie, men vergete het niet, staat ook op
ons program als deel van een logisch geheel, niet als universeel
geneesmiddel. Lag het bij ons, zulke dingen als het millionnair worden van lieden, die weilanden en tuingronden bezaten
in de buurt van Amsterdam en in Den Haag toen de oude
stad aanving zich uittebreiden, zouden niet gebeurd zijn.
Maar, hoewel alle waren bestemd zijn om verkocht te
worden, is alles wat verkocht wordt, daarom nog geen waar.
De eigenaars van gronden om Den Haag en Amsterdam,
hoewel zij groote sommen geld ontvingen, hebben niet gehandeld in waren. Evenmin bij voorbeeld als een Oostersch of
Afrikaansch vorst, die tegen betaling de soevereiniteitsrechten
op een deel van zijn gebied overdraagt aan Europeesche
maatschappijen of partikulieren. Beiden, eigenaars en vorsten,
stellen anderen, de koopers, in staat waren te leveren. Eerst
als dit bouwterrein in perceelen is gesplitst, en voor het doel
geschikt gemaakt ; als het de fundeering en de rioleering
ontvangt, als het met de woning één is geworden, wanneer
aan den grond arbeid is besteed, wordt het een waar, of deel
van een waar. De waarde van het grondstuk wordt dan,
evenals de waarde van alle waren, door den gebruikten arbeid
bepaald door de hoeveelheid maatschappelijk noodigen
arbeid. Volgt hieruit, dat de werklieden, de gravers en bouwers, de teekenaren en architekten, een recht kunnen laten
gelden op de opbrengst van het huis ? Het antwoord op deze
vraag, om herhaling te vermijden, straks. Zeker is het, dat zij
niet onvoorwaardelijk bevestigend mag worden beantwoord;
maar minstens even zeker, dat de bewering van den heer
,
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Stoffel volgens welke de verhoogde waarde van het oorspronkelijke terrein ontstaan was »door den arbeid van allen", in
geen geval juist kan zijn. Wij zeiden, eerst bij waren kan van
waarde sprake wezen. En nu blijkt dat wij op de bewering
van Stoffel meer hebben aantemerken dan een verkeerde ekonomische uitdrukking. De oorspronkelijke houder droeg zijne
rechten over, en profiteerde van de maatschappelijke beweging
die het voor anderen wenschelijk maakte deze rechten te
bezitten. Doch »de arbeid van allen", welke niet de waar
voortbracht, maar de vraag naar waren deed ontstaan ; welke
de voorbereiding van het kapitalisme schiep en de mogelijkheid van zijn ontwikkeling ; deze algemeene faktor, waarin de
arbeid van alle voorafgegane geslachten vervat is, werkt niet
alleen ten gunste van de grondeigenaren. Hij werkt ten gunste
van de geheele kapitalistische klasse. Kortheidshalve gebleven
bij het geval dat de voorstanders van landnationalisatie gaarne
aanvoeren, mag men vragen of dan werkelijk alleen de eigenaars van aangrenzende gronden van de uitbreiding der steden
voordeel hadden ? De kleine patroon, de handwerker die door
grootere behoefte aan zijn artikel, door goedkooper verlichtingsmiddelen en beweegkracht, door verbeterd vervoer en
verkeer, en door een ruimere keus uit goede werkkrachten,
zijne beperkte werkplaats kon uitbreiden, kans zag direkteur
te worden van een fabriek, overgegaan in een vennootschap;
de winkeliers die hun debiet, de advokaten en doktoren die
hunne praktijk zagen toenemen : steekt in de vermeerderde
»waarde" van al dit bedrijf niet een zeer groot gedeelte van
»den arbeid van allen" ? De landbezitters, het is waar, hebben zonder risiko en inspanning hunne winsten gemaakt, zij
hadden een monopolie, de anderen stonden bloot aan konkurrentie. Dit maakt dat de begunstiging, tegenover de verdienste van eigen inspanning en zaakkennis, in hun geval
meer in het oog valt, de jalouzie van Stoffels mandatarissen
sterker prikkelt ; en eene beweging voor zwaardere belasting
of wel voor opheffing van het privilege bij het groote publiek
dieper doordringt. Ook wij zijn voor de beteekenis van dit
privilege geenszins blind ; maar wel blind zouden wij zijn,
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indien de drukte door een woordvoerder van handel en industrie over de bevoorrechting van ééne kapitalistische groep
gemaakt, ons deed voorbijzien de bevoorrechting van de
geheele kapitalistische klasse. Zij, en zij alleen, heeft het
voordeel gezakt van »den arbeid van allen", die voor het
tijdvak van hare heerschappij op de aarde hebben geleefd.
Het grondbezit mag als een monopolie van een groep drukken op den stand der werkgevers wijl het hunne beschikking
bemoeilijkt over een onmisbaar produktiemiddel het privaatbezit van alle produktiemiddelen drukt als een klassemonopolie op de arbeiders, wijl het eene voor hen noodlottige
scheiding bewerkt tusschen den mensch en zijn bestaan. »De
arbeid van allen" die is het inderdaad waaraan de kapitalisten hunne bevoorrechte positie verschuldigd zijn ; de arbeid
van vroeger van hen, die het kapitalisme hebben voorbereid,
en de arbeid van de werklieden die thans nog het kapitalisme
onderhouden. Partij kiezen tegen de grondbezitters moge in
de praktijk veelal van de socialisten worden gevorderd,
zij zullen het nooit doen met de valsche theorieën van de
landnationalisatie. Iv.
Het betoog van Stoffels ideaalstaat, eensdeels een ekonomisch onhoudbare uitzonderingsmaatregel tegen het grondbezit, is anderdeels een even gebrekkige verdediging van de
positie van de patroonsklasse. Stoffel, wiens gemoedelijkheid
van vroeger in zijn woordenkeus is overgebleven, kleedt zijn
weerzin zoowel als zijn voorkeur in een idealistisch gewaad.
Zelfs komen onze lieve Heer en Jezus Christus te pas, verwonderd dat de Deventer apostel in hunnen naam den dienst
predikt van Mammon en Baal. i) Zijn groote ethische drijf.
1) De dingen waarover de burgers van Stoffels toekomstmaatschappij vrij
moeten beschikken, zullen zij krijgen krachtens een natuurlijk recht niet alleen
maar volgens een bijzondere wilsbeschikking van de Voorzienigheid. Eenmaal
erkend, zegt de schrijver, »het gelijk recht van alle menschen op het gebruik
van het licht, de lucht, het water en den grond" — zal hun niet langer ont-
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veer is de liefde voor recht, en deze openbaart zich hoofdzakelijk in een liefde voor het eigendomsrecht. De mensch
moet vrij beschikken over het arbeidsprodukt zijner handen,
dit is de korte tekst van zijn betoog ; en hij verzuimt niet
er telkens met prijselijke nauwgezetheid bij te voegen, dat
hij deze stelling wil uitbreiden ook tot verjaars- en andere
eerlijke geschenken. Dit zijn zijne geboden, één voor tien.
En niets, meent Stoffel, staat in onze maatschappij eene
volledige uitoefening van het eigendomsrecht in den weg,
als het privaatbezit van grond en bodem. Overigens vindt hij
aan den aardschen knikker niemendal dat hij zou moeten
verzwijgen. Tenzij, natuurlijk, het streven van socialisten en
sommige radikalen om aan de rijken en gegoeden iets af te
nemen ten voordeele van de arbeiders, zooals de vrienden
van sociale wetgeving zeggen te willen doen. i) Maar het
bedrijf dat hij, Stoffel, vertegenwoordigt, is van zulke booze
praktijken volkomen vrij. En nu gaat hij aan het bewijzen.

houden worden — »het natuurlijk recht om hun arbeid toe te passen op Gods
gaven." Hieronder verstaat de heer Stoffel: »het licht, de lucht, het water en
den grond." Een diskussie tusschen den heer Stoffel en een geloovigen grondeigenaar zou zeer goed kunnen ;zijn. De fabriek van de firma Stoffel is in
de oogen van vele medeburgers niet minder een gave Gods.
i) Ziehier een proeve van Stoffels angst- en smartkreten:
,,. . . Groote Goden, waar gaan wij heen?
Is het dan reeds zóóver gekomen, dat het eigendomsrecht, het recht van den
man — of de vrouw — op zijn eigen arbeidsproduct, om dit te gebruiken zooals
hem zelf het beste voorkomt — mits geen inbreuk makende op de gelijke
rechten van anderen — het heilig recht van den man — of de vrouw — op
zijn eigen persoon, een zaak is geworden, die zou afhangen van de willekeur
eener regeering, die daarover naar goedvinden der meerderheid zou mogen
beschikken ?
Is het nu al recht geworden, dat de Staat neemt van den eenen burger om
het aan den ander te geven, wanneer de meerderheid uitmaakt, dat dit is »in
het algemeen belang"?
Is het eigendomsrecht in den laatsten tijd een fictie geworden, die alleen
geëerbiedigd wordt, zoolang de regeering haar gelieft te handhaven ? . . . . Is
dit nu de laatste ontdekking van de rechtswetenschap, dat er geen recht uit
eigen kracht bestaat, maar dat alle recht gemaakt wordt door de Staatsmacht ?"
(Bl. 14 en 15.)
Weet men dan in Deventer niet dat de Staat jaarlijks voor vele tientallen
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Wij zagen hoe zeer ten onrechte Stoffel, als woordvoerder
van het industrieele kapitaal, den grondbezitters verwijt dat
zij, en zij alleen, dit worden van het werk van anderen. Men
zie nu hoe ver van alle ekonomische waarheid, het betoog
van de billijkheid van het andere kapitalistische privilegie
verwijderd blijft.
Aan een niet onbekenden liberalen voorstander van sociale
politiek, den heer Westerouen vare Meeteren, zal Stoffel het
nimmer vergeven dat hij eenmaal »voor het eerst" de socialistische gedachte heeft uitgesproken, dat de werkgever den
arbeider nog meer schuldig is dan het loon." Helaas, wat
heeft deze »onwaarheid die wijd verspreid is" al »veel kwaad
gebrouwen." i) »Zij is de oorzaak geweest, dat de menschen
den ondernemer en als zoodanig werkhuurder, zijn gaan beschouwen als iemand, die gewoonlijk zijn arbeiders besteelt."
Vreeselijk ? En hoe krijgt hij dat gedaan, volgens » de menschen ?" Wel, »hij geeft hun de ruilwaarde van hun arbeid
en steekt op zijn gemak de meerwaarde in den zak." Zoodat
» als hij aanspraak wil maken op den naam van een fatsoenlijk mensch, (hij) dan zijn arbeiders ook loon moet geven als
ze ziek zijn of werkloos, en pensioen als ze oud zijn. Hij
moet zorgen voor hun opvoeding en hun goed gedrag, en
hij moet hun een menschwaardig loon geven."
Niet vreemd, welbeschouwd, dat zulke verderfelijke stellingen verbeeld u, een menschwaardig loon 1 thans » diep
doorgedrongen in onze samenleving," de meest rampspoedige
werking hebben gehad. Zij hebben »de verhouding tusschen
ondernemers en arbeiders onnoodig slecht gemaakt ; zijn
oorzaak van wantrouwen, haat, talloos veel twisten en onge-

millioenen van de burgers afneemt en daarover beschikt naar besluiten eener
meerderheid ? Verder verplichte de heer Stoffel, als hij tot bedaren is gekomen,
het lezend publiek met de mededeeling van de wijze, hoe bij meeningsverschil
over recht men eene andere beslissing dan die van de meerderheid zal kunnen
volgen; en welk recht eene minderheid zal laten gelden om Bare zienswijze
op te leggen aan het geheel; eindelijk hoe men, bij strijd over recht, te weten
zal komen wat door het recht wordt geëischt.
i) Bl. i6 en vervolgens.

EENIGE SOCIALISTISCHE EKONOMIE.

1 43

regeldheden, verwaarloozing van plichten van de zijde der
arbeiders, ondergang van het bedrijf tot schade van allen".
En dit alles door een stelling, een gedachte 1 . . .
Zoo kan een los woord, onnadenkend uitgesproken, voor
het eerst door den heer Westerouen van Meeteren, misschien
in een oogenblik van niet volkomen toerekenbaarheid of
althans van niet geheel normale helderheid des geestes daarheen geworpen, onberekenbare onheilen stichten. Dubbel
betreurenswaardig, inderdaad, nu er juist eene zoogenaamde
sociale kwestie bestaat, welke, door het in omloop brengen
van zoodanige lichtvaardige en zachtst gezegd onjuiste
beweringen, groot gevaar loopt buitengemeen gekompliceerd
te worden. Terwijl men toch met een klein beetje verstand -aangenomen dat het geen kwade wil is geweest alle last
had kunnen vermijden.
Immers, zegt de heer Stoffel : » de eenvoudige waarheid is,
dat de verhooging van loon, die in de bovengenoemde eischen
aan den »fatsoenlijken" werkhuurder worden gesteld, door
velen van hen niet kan betaald worden, omdat het product
niet meer waard is."
Welnu, zou men zeggen, wat niet kan dat kan niet ; waar
niet is, verliest de keizer, laat staan de arbeider, zijn recht.
Vervolgen wij intusschen het betoog dat ons zal moeten aanwijzen, hoe het is gelegen met de andere fatsoenlijke ondernemers, die in het minder frekwente maar gelukkige geval
verkeeren, dat het produkt wel meer waard is. Doch ook hen,
vinden wij, weet de heer Stoffel vrij te pleiten van den exorbitanten eisch dat ze hun arbeiders een menschwaardig loon
betalen. Er is namelijk een tweede misverstand, waaruit het
eerste is voortgekomen. i) »De meeste menschen meenen
i) De schrijver vertelt nog van een derde misvatting, wederom schuldig aan het
stichten van »onnoemelijk veel kwaad" en wederom algemeen verbreid: »het is
het geloof dat men maar arbeiders in dienst behoeft te nemen om het een of
ander ding te gaan fabriceeren en dan onmiddellijk winst maakt." De brochure
heet Op den verkeerden Weg en is een bestrijding van het socialisme. Duidelijker, wellicht, dan uit eenige andere blijkt uit deze plaats dat ook deze brochure geen uitzonderling maakt op den regel, die ons leert dat alle bestrijding
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dat de prijs van den arbeid (het loon) niet mag afhangen
van vraag en aanbod en de prijs van het produkt wel." En
waarom acht de schrijver dit onzinnig ? Omdat »het produkt
is het loon van den arbeid of behoort het ten minste te zijn."
0
Hier is echter een tegenstrijdigheid. Eerst laat de schrijver
het loon afhangen van vraag en aanbod, dan noemt hij het
produkt het loon van den arbeid. De oplossing is blijkbaar
dat het woord arbeid staat voor twee zeer verschillende
dingen ; in het eene geval voor de funktie van eigenlijke
arbeiders, in het andere voor het totaal der aangewende
werkzaamheid. Inderdaad hebben wij te doen met een welbekenden en ouden truc van pleitbezorgers van het kapitalisme, om onder arbeid te willen verstaan het geheel der
verrichtingen van alle personen - die bij de produktie betrokken
waren, zelfs met inbegrip van hen die geldelijk risiko hebben
gedragen als eenige bezigheid. Nu, dat zij allen tezamen
»het produkt" ontvangen »als loon," zal wel niemand ontkennen. Maar dit is geen bijzondere karakteristiek van de
kapitalistische, dit komt voor bij ieder stelsel van voortbrenging. Ook de onvrijen van Griekenland en Rome, ook
de negerslaven konden gezegd worden tezamen met hunne
van het socialisme neerkomt op noodkre en van een wankelend kapitalisme.
Een wetenschappelijk betoog richt zich niet tegen zotte vooroordeelen. Het zijn
tobberijen van lieden als Stoffel zelf, geen algemeen verbreide, allerminst socialistische meeningen. Verliezende ondernemers, verdwijnende kapitalisten, zij behooren ongetwijfeld tot de gebeurlijkheden in de kapitalistische maatschappij;
maar men zal even weinig de kategorieën van deze produktiewijze willen bestudeeren aan zoodanige gebeurlijkheden, als de anatomie van het menschelijk
lichaam aan het kadaver van een misgeboorte of de werking van stoom als
beweegkracht aan een gederailleerde lokomotief. Men onderzoekt het stelsel in
zijn normale vormen, en normale vormen zijn toenemende kapitalen, winnende
ondernemers. De kapitalistische klasse ziet haar bezit aangroeien; of om den
onpersoonlijken, burgerlijken term te gebruiken, het nationale kapitaal vermeerdert zich. De vraag is : hoe ? Een onbevangen studie van deze vraag is
van de kapitalistische schrijvers niet te verwachten.
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meesters het produkt te ontvangen van hun arbeid. De vraag
blijft, en het antwoord wisselt met het stelsel van voortbrenging, in welke verhouding de betrokken personen over
het produkt plegen te beschikken.
De heer Stoffel gevoelt dat hij aan deze vraag zich niet
kan onttrekken. Te zeggen dat het produkt het loon is van
den arbeid, moge fraai zijn, duidelijk is het niet. Wij willen
gaarne vernemen hoe in het kapitalisme de verdeeling van
de totale opbrengst plaats vindt. Lezen wij de brochure
verder, dan zien wij gebeuren wat te verwachten was : in
plaats van de beschrijving van het kapitalistisch proces treedt
het pleidooi van zijn zedelijke grondslagen. Reeds was de
verduistering van de ekonomische waarheid door de lofrede
begonnen in de laffe generalisatie van den arbeid. En deze
leugen maakt een andere onvermijdelijk. Het verschil in
werkzaamheid verstopt, kan het overeenkomstige onderscheid
in de belooning geen licht verdragen. Zooals in deze
ekonomie één woord is voor allen arbeid, is er maar één
woord voor alle loon. De arbeider krijgt zijn loon, en als
arbeider is ook de kapitalist het zijne waardig.
De ondernemer, verzekert de schrijver, »verdient niet op
zijn arbeiders, voor zoover hij hun de marktwaarde van hun
arbeid betaalt." Is het woord verdienen hier de benoeming
van een staathuishoudkundig proces ? ^-- neen, het bedoelt
eene moreele verhouding. Er zijn treffende gevallen dat
tegelijk de »marktwaarde" van »den arbeid" daalt en die
van »het produkt" stijgt, zou dan de schrijver nog willen
betwisten dat er op de arbeiders gewonnen wordt Winnen,
zal hij antwoorden, ontken ik niet dat men doet, maar ik
beschouw de winst als iets dat den ondernemer toekomt.
Immers, zegt hij, de ondernemer verkrijgt zijn inkomen in de
eerste plaats uit zijn eigen arbeid en zijn organiseerend talent,
dat een hoogere soort van arbeid is. »Wanneer," gaat hij
voort, » wanneer de ondernemer tevens kapitaalbezitter is,
dan waagt hij zijn geld en verkrijgt in het gunstigste geval,
boven zijn ondernemersloon, de kapitaal-rente die hij in elke
andere belegging kan maken, vermeerderd met de risico-premie.
I0
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In het ongunstigste geval verdient hij de risico-premie niet en
verliest op den duur zijn kapitaal." (B1. 17).
Met het welnemen van den heer Stoffel, de omstandigheid
dat men in de geïnteresseerde wetenschap al die rubrieken
zoo keurig weet te betitelen, zal geen ernstig onderzoeker
mogen afleiden van de waarheid dat het ten slotte de arbeider
is die én risiko-premie, én kapitaal-rente, én ondernemersloon
heeft op te brengen, terwijl hij zelf met de marktwaarde van
zijn arbeidskracht naar huis kan gaan. De kans dat de
kapitalist alles kan verliezen, hoe belangrijk ook voor de
betrokken personen, verandert niets aan de wijze waarop
winst ontstaat. De ondernemer, wien dit ongeluk overkomt
is enkel in technischen, niet in ekonomischen zin een ondernemer. De omstandigheid dat een West-Indisch planter somtijds
door zijne slaven werd vermoord, de plantage in den brand
werd gestoken en de zwarte werklieden in de bosschen vluchtten, is geen type of model voor de studie der produktie met
slavenarbeid. Het feit van zijn failleeren bewijst dat voor den
onvoorspoedigen ondernemer in het kapitalisme geen plaats
was. Hij die praktisch de zegeningen van het kapitalisme
niet geniet, kan ook niet theoretisch gezegd worden tot het
kapitalisme te behooren. Hij heeft schijnbaar aan de kapitalistische produktie mêe gedaan,, maar in werkelijkheid niet
anders dan de vruchten doorgebracht van vroegere beter
geslaagde exploitatie van hem zelf of van derden, door het
betalen van loon, het verslijten van machinerieën, het huren
van grond.
Wat den werkelijken kapitalist betreft, ontkennen wij dat
hij arbeidt ? Natuurlijk niet. Maar zijn bezigheid bestaat uit
het leiden van een produktie wij willen voorloopig niet
spreken van de kapitalisten die een ondernemer salarieeren
en zelf niets doen — welke gericht is op de exploitatie van
werklieden. Behalve voor de technische, heeft hij voor de
finantieele zijde van het bedrijf te zorgen te zorgen dat
ondernemersloon, kapitaal-rente en risiko-premie behoorlijk
worden opgebracht. Dat is zijn dikwijls bij een en denzelfden
persoon berustende werkkring ; en geene moreele of andere
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aspekten van dezen werkkring mogen ons beletten zijn
ekonomisch karakter te doorzien. Kan hij het bedrijf in
technischen zin alléén doen ? Zoo niet, dan moet hij met anderen
werken, waaronder arbeiders ; van de gezamenlijke opbrengst,
hen betalen »naar vraag en aanbod", en het overige in den
zak steken (of in dien van zijn mede-kapitalisten.) Het leiden
van produktie is eene bezigheid die in elk maatschappelijk
stelsel past, het maken van een overschot (in geld) is het
kenmerk van het onze.
Dit overschot, nu, ontstaat enkel en alleen uit de opbrengst
van »het produkt" boven de »marktwaarde" van de arbeidskracht. De technische eigenaardigheid van deze waar is,
dat hij zich laat gebruiken tot het voortbrengen van een
produkt, waarvan de waarde buiten alle evenredigheid staat
met hare eigen waarde. Geene andere waar heeft die bepaalde
nuttigheid, eene nuttigheid welke vooral door de kapitalisten,
de koopers van de arbeidskracht, wordt op prijs gesteld.
Echter niet op een prijs, die, in het beste geval, de waarde
te boven gaat. Nu heeft in het algemeen de waarde van de
waar arbeidskracht, niets ter wereld te maken met de waarde
van eenige andere waar die zij helpt voortbrengen. De waarde
van iedere waar wordt bepaald door de hoeveelheid maatschappelijk noodigen arbeid aan hare produktie besteed. De
hoeveelheid arbeid aangewend om een snoer paarlen te vervaardigen, is eene grootheid klaarblijkelijk niet in het geringste
afhankelijk van de hoeveelheid arbeid, noodig om de arbeidskracht te onderhouden van den visscher die de paarlen duikt
en den werkman die het kollier rijgt. Laatst bedoelde grootheid kan in geld uitgedrukt een bagatel, de eerste een schat
zijn. Niet steeds is deze verhouding zoo gunstig voor den
bezitter van de arbeidsmiddelen. Maar altijd moet zij een
overschot opleveren ; in geld uitgedrukt : een kleinere of
grootere winst.
Verder is het ongetwijfeld een gewichtige kwestie hoe deze
winst verdeeld wordt, vervalt in kategorieën van risiko-premie,
rente, ondernemersloon enz. Doch hoe dit zij, anders dan uit
winst kunnen deze porties van diverse kapitalisten, of porties
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die een en dezelfde kapitalist onder verschillende benamingen
opstrijkt, niet worden gevonden.
Nu zal men moeten erkennen dat de heer Stoffel, het moge
onwillens zijn, de bondigheid wat ver drijft door het hier aangeduide kapitalistische proces, te reduceeren tot »eigen arbeid"
en »organiseerend talent" van den ondernemer. Geen eigen
arbeid, noch het schoonste talent brengt inkomen, kapitaal,
brengt geld voort. De ondernemer ontvangt de kapitaal-rente,
zegt Stoffel, die hij in elke andere belegging kan maken.
Fraaie ekonomie, die zich van de termen bedient van de
effektenbeurs I Wie maakt uwe rente, Mijnheer, wie anders
dan de arbeider, die er hard voor moet werken in de ondernemingen waarvan gij de obligaties bezit en de koupons
moogt snijden?
Evenmin als het vorigg, blijkt uit het volgende dat de
schrijver van het kapitalistisch stelsel iets meer begrijpt of
iets meer wil weten, dan wat zijne lastgevers direkt finantieel
interesseert.
»Wanneer de ondernemer geen kapitaal bezit, dan moet
hij het leenen tegen de gewone rente, vermeerderd met de
vrij hooge risico-premie, die het kapitaal, in de industrie
belegd, eischt. Zijn belooning is dan eenvoudig ondernemersloon, d. i. arbeidsloon."
Met dit tweede kapitaal is natuurlijk kapitalist bedoeld. Maar
is het 't produktieproces. en de elementen van het kapitalisme
verklaren door te zeggen, dat het kapitaal iets eischt r' Wat
wij moeten weten, is door wie en op welke manier de eisch
van de kapitalisten is te vervullen.
In de verdacht-naieve verbeelding van hunnen woordvoerder,
echter, bestaat de noodzakelijkheid van het systeem te verklaren geenszins. Moesten wij hem gelooven, dan rijpten
aan het kapitalisme de heerlijkheden van rente en premie
zoo natuurlijk als aan den boom zijne vruchten - uitgezonderd de boomen door den bliksem getroffen of opgegeten
door de rupsen. Nog meent hij te moeten protesteeren
tegen eene voorstelling, evenals de vorige enkel geschapen
door zijn angst. In beide door hem genoemde gevallen, zegt
?
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hij, »is van een extra winst waarin goedgeloovige menschen
die buiten de industrie staan de arbeider willen laten
deelen en waaruit zij den ondernemer, ten behoeve van de
arbeiders, alles en nog wat willen laten betalen, geen sprake."
Het zal wel waar zijn, maar evenmin als in de werkelijkheid
is er sprake van geweest in de kritiek. De totale winst laat
zich splitsen in de verschillende vormen van het op de arbeiders verdiende overschot ; en al wat men hun wederom in
verschillende vormen teruggeeft, moet gevonden worden op
het aandeel van den kapitalist.
Waarlijk, indien de heer J. Stoffel volstrekt met de publieke
zaak zich wil bemoeien, deed hij beter met eerst het socialisme
te bestudeeren dat hij bestrijdt. Niet zoozeer om het socialisme maar om de beschrijving van het kapitalisme dat hij,
hoewel niet buiten de industrie staande, ver af is van te
kennen ; en welks werking en organisatie, trouwens, eerst door
de organen van de arbeidersklasse zijn onthuld.-VI.
Zooals alle goederen, behalve hun blijvenden aard van
verbruiksartikelen, in dit ekonomisch tijdvak een voorbijgaand
karakter van ruilvoorwerpen vertoonen, is alle arbeid, behalve
algemeen menschelijke werkzaamheid, te beschouwen als een
bijzondere maatschappelijke verrichting. De algemeen menschelijke werkzaamheid zal steeds bij eenige verdeeling van
arbeid en verschil in neiging of bekwaamheid bij de menschen, deze groote splitsing veroorloven van eene leidende en
eene uitvoerende funktie. Tegenwoordig vervalt de bijzondere
maatschappelijke verrichting welke ruilvoorwerpen of zaken
van waarde levert, in onderscheidene kategorieën, waarvan
wij de twee grootere hebben opgemerkt : de bezigheid van
de bezitters der produktiemiddelen, de bezigheid van de bezitters der arbeidskracht.
Verder, tengevolge van dezelfde oorzaken die deze laatste
scheiding hebben teweeg gebracht, valt het bezit van de
produktiemiddelen, een voorbijgaand wijl maatschappelijk
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voorrecht, samen met de leiding van de produktie, een blijvende menschelijke taak. Hieruit volgt, dat tegenwoordig
aan de leiding van de produktie verbonden is het stoffelijk
voordeel, dat het bezit der produktiemiddelen oplevert. De
uitoefening van deze taak, derhalve, schijnt rechtens en onveranderlijk aanspraak te maken op het genot van dat privilege. Wij zagen den heer Stoffel de verschillende vormen
waarin het voorrecht door den kapitalist tot zich wordt genomen, voorstellen, onder de generale benaming van loon voor
arbeid, als de eenvoudigste en billijkste zaak ter wereld.
Letten wij, evenwel, op het kapitalistisch proces, dat de
winst verschaft aan de bezitters van de produktiemiddelen,
dan vinden wij dat dit aandeel van den kapitalist in de opbrengst van den gemeenschappelijken arbeid, in het algemeen
gesproken, grooter wordt naarmate het loon, aandeel van
den arbeider, kleiner is. Aangezien alleen en uitsluitend door
het in gebruik nemen van arbeidskracht het overschot aan
waarde boven de betaalde arbeidskracht ontstaat ; en bovendien de kapitalist veelal in overmacht dit laatste bedrag
vaststelt, is er een tegenstrijdig belang van kapitalist en
werkman, ligt in het stelsel het beginsel van een onoverkomelijke veete tusschen chefs en uitvoerders der produktie.
Niet vreemd, dus, dat de inkomsten van de eersten bij de
laatsten veelal doorgaan voor diefstal van loon. De eersten
zien enkel op hun bezigheid als leiders van de voortbrenging. De laatsten alleen op kun emplooi als machines van
winst. Van hier de strijd over recht en onrecht in de kapitalistische maatschappij, ideeële verschijningsvorm van de
ekonomische tegenstelling.
De maatschappelijke tegenstelling ligt niet in de verdeeling van arbeid tusschen leiders en uitvoerders als zoodanig,
maar in de verdeeling van de opbrengst van den arbeid
tusschen ondernemers en werklieden. Echter, zoolang het
kapitalisme in zijn aanwas stond, en den strijd te voeren had
tegen de middeleeuwsche machten van adellijk grondbezit en
lijfeigenschap, van internationale kerk en nationaal despotisme,
zoolang bleef die tegenstelling verborgen. Een andere, voor
-
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het oogenblik sterkere en aan de ontwikkeling van het kapitalisme vijandige tegenstelling, welke in het feudalisme was
wat de verhouding van arbeider en kapitalist thans is geworden, belette de opleving van dit nog nauwelijks vermoede
geding. Het was de macht van de heeren van den grond,
die tevens heer wilden zijn van zijne vruchten. Allen, dus,
die bij de opkomende warenproduktie waren betrokken, die
vrije beschikking over arbeidsprodukten, vrijheid van arbeid
en ook staatkundige vrijheid behoefden, moesten gezamenlijk
den klassenstrijd voeren tegen den gemeenschappelijker vijand.
De steden tegen het land, de Staat tegen de Kerk, de burgers
tegen vorsten en heeren vormen van den strijd, die alle
toekomstige veeten bedekte, waarvan de beginselen lagen in
den schoot der nieuwe maatschappij. En de ideëele vormen
waarin deze feitelijke verhouding zich openbaarde, getuigden
van het goede recht van al die vrijheden. Daarbij behoorde
de vrijheid van den ondernemer, den hoofdpersoon in de
nieuwe maatschappij, om den werkman, zijn politieken helper,
ekonomisch op kapitalistische wijze te exploiteeren.
Niet eer het kapitalisme had overwonnen, ontwikkelde zich
de tegenstelling die er onafscheidelijk van is. In de middeleeuwen was uitbuiting en afpersing te over, maar de daders
waren veeleer lieden die buiten de produktie stonden en leefden
van den roof dien zij met direkt geweld of indirekten dwang
op de nijvere helft van de bevolking wisten te behalen. Aan
het kapitalisme was het voorbehouden, de groote sociale
tegenstelling te trekken binnen den kring van de produktieve
werkers. Was te voren het belang van allen die arbeidden
één geweest in den zin van aller bescherming te behoeven
tegen een machtigen vijand, thans kwam een tweeledig en
tegenstrijdig belang, in het wezen der nieuwe voortbeweging
besloten, de werkers scheiden in roovers en beroofden. Althans
tegen het einde van den feudalen tijd waren nog enkel kleine
maar machtige parasietische klassen over. De ekonomische
belangen van de beide eerste standen in Frankrijk voor de
Revolutie, waren eenvoudig die van een regeerende groep,
welke gaarne zoo ruim mogelijk leefde ten koste van een rijke
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bourgeoisie, en de mindere klasse nauwelijks voor mnenschen
hield. Geen wonder dat de derde stand als één man zich
tegen haar verklaarde, en, toen het oogenblik was gekomen,
niet rustte voor hare macht was vernietigd. Geen wonder,
bovendien, dat men de heiligheid van den eigendom opnam
onder de menschenrechten, die voortaan de rechten van den
kapitalist zouden zijn.
De drakonische wetten tegen de associatie van werklieden
bewijzen dat de revolutionnaire bourgeoisie haar nieuw belang
gevoelde. De beweging van den kommunist Baboeuf getuigt
van eenige aanwezigheid van het besef aan den anderen
kant, Maar nog zou het na 1795 vele jaren duren, eer in
Europa het kapitalisme al zijne vijanden had geslagen. Zoo
lang ook bleef de tegenstelling sluimeren. Zoo lang vertegenwoordigde het kapitalisme den vooruitgang. Zoo lang viel
samen met den voorspoed van het kapitalisme, het belang
van de meerderheid der bevolking in ieder land. En zoo lang
genoten de kapitalisten, leiders van de produktie, het batig
saldo op den arbeid van de werklieden, zonder dat de werklieden, anders dan bij hooge uitzondering, eenige klacht
lieten hooren.
De eerste klachten kwamen uit Engeland. Met de voltooiing
van het kapitalisme tegen het einde van de i 8e eeuw, nam
ook de moderne klassenstrijd in Engeland een aanvang, en
viel in enkele oogen de ideëele weerschijn van het kapitalistisch onrecht. De dichters van het begin der i ge eeuw hebben
het bespeurd en niet de dichters alleen, ettelijke jaren eer
men er de uitdrukking van vindt in de litteratuur van Frankrijk
of Duitschland. In 1830 streden in Frankrijk de arbeiders
met de burgers, zooals in i 789, tegen de herstelde aristokratie ; in Februari en Maart 1 848 nogmaals en nu voor het
laatst : reeds in Juli keerden zich de burgers tegen hunne
bondgenooten van gister. In Nederland herhaalden zich op
kleinere schaal de gebeurtenissen van 1848 in Parijs. Te
vergeefs trachtten eenige vreemdelingen aan de arbeiders
hier een weinig van het proletarische klassenbesef bij te
brengen. Zij werden er op de Nieuwmarkt te Amsterdam
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met roeden voor geslagen. En het duurde tot na 1870 eer
over het Hollandsche proletariaat iets van het besef der
groote kapitalistische tegenstelling, dat de internationale
beweging zijner broeders bezielde, langzaam begon te lichten.
Nu is het algemeene verzet tegen de kapitalistische heerschappij onafscheidelijk verbonden aan de kritiek van het
kapitalistisch onrecht.
De stilzwijgend aangenomen grondslag van de met de
tijden wisselende begrippen van het eigendomsrecht, is blijkbaar het gevoelen dat de belooning van den arbeider de
opbrengst is van den arbeid. Van het oogenblik dat de
mensch zijn hand uitstrekte tot eenige bezigheid, moet dit
besef in hem aanstonds de kracht hebben gekregen van een
zedelijk axioma. De wijze waarop dit axioma zich deed gelden
moet afhankelijk zijn gebleven van de wijze waarop het werk
werd verricht. Met andere woorden, van de produktiewijze
zijn in alle tijden, behalve de instellingen van het eigendom,
ook de begrippen over eigendomsrecht het gevolg geweest.
Wij zagen dat zoolang het kapitalisme den maatschappelijken vooruitgang vertegenwoordigde, oude en verouderde
sociale toestanden deed plaats maken voor een nieuwe orde
die het belang van de meerderheid diende, het kapitalistisch
eigendomsrecht niet werd aangevochten. Wij zagen dat de
tegenstelling in het kapitalisme vervat, onderdrukt werd door
de tegenstelling aan het kapitalisme vijandig. Alleen met de
onbelemmerde ontwikkeling van het systeem, groeide ook
het antagonisme in zijn binnenste. Maar dit is niet alles.
Het bijzondere kenmerk van de kapitalistische produktie is
de snelheid waarmee hare evolutie wordt voltrokken. Tegelijk
met hare voltooiing doen zich verschijnselen voor van teruggang. Onmiddellijk na de klasse die door haar wordt gedragen,
treedt de klasse op die haar zal te niet doen. Nauwelijks
vrij om zich te bewegen, legt zij de grondslagen voor de
ekonomische vormen die haar zullen vervangen. In ieder land,
bijna, dateeren van den eersten kapitalistischen bloei heugenissen van kapitalistische gruwelen, die geleid hebben tot het
eerste proletarisch verzet. En deze verschijnselen van terug-
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gang, willen wij zeggen, verscherpen de tegenstelling -- gelijk
de omstandigheden van opgroei haar hebben verduisterd. De
bourgeoisie heeft inderdaad overal althans van een groot
deel der arbeiders de positie verbeterd. Vrijheid van handel,
verbetering van onderwijs, afschaffing van lasten op levensmiddelen, vrijheid van vereeniging, maatregelen voor volks
gezondheid en volkswelvaart punten van een program
tegenover welk het zwarte ondankbaarheid en volslagen gebrek
aan taktiek zou hebben geschenen, een speciaal program
te stellen. Het stond in het gesternte geschreven dat het
lotgeval der moderne menschheid regeert, dat de bourgeoisie,
om het stoffelijk profijt te vergrooten, in haar systeem aan
de direktie der voortbrenging verbonden, en tot den laatsten
gulden te genieten, voor de noodzakelijkheid zou worden
geplaatst van een reeks van hervormingen als weldaden ontvangen door dezelfde klasse, aan welker ekonomische diensten
zij al het hare was verschuldigd. Zoo kon zij, behalve de
winst, zich het voordeel verzekeren dat de winst haar werd
gegund. De- onbevangenheid waarmee de maatschappelijke
gunsten genoten werden, evenaarde in haar goeden tijd de
lijdzaamheid waarmee de maatschappelijke grieven werden
geduld toegeschreven aan natuurlijke en bovennatuurlijke
oorzaken, maar aan de sociale niet. En wat de bourgeoisie
leerde, en wat haar geleerd werd, strekte geenszins om de
onkunde te verhelpen die hare kracht was.
Intusschen, hoe wenscheli*k ook in den zin van voorbereiding eener hoogere maatschappelijke regeling, hebben de
verschijnselen van kapitalistisch verval, zeiden we, de strekking
om de kapitalistische tegenstelling te verscherpen. De rol
van den arbeider als winstmachine, de rol van den ondernemer als maker van winst, worden in hunne onderlinge
verhouding duidelijker voor den ondernemer niet, maar
voor den arbeider. En deze uitdrukking vatte men niet op
in een beperkt stoffelijken, maar in een algemeen economischen
zin. Om haar waar te maken is volstrekt niet noodig, en
allerminst is zij eensluidend met de bewering, dat de arbeiders
al armer, de ondernemers steeds rijker worden. Niet zoozeer
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de afmeting van het deel der beiden is het wat de aandacht
trekt, maar de wijze waarop beider deel tot stand komt.
Want, naarmate het stelsel zijn vooruitstrevend en revolutionnair karakter verwisselt met trekken van behoud en reaktie,
zien wij in zijne vertegenwoordigers het leiderschap van de
produktie meer en meer ondergaan in de exploitatie van de
produktiemiddelen. Winstmaken was ook vroeger het doel,
maar in de ekonomische omstandigheden lag dat het besturen,
het bevorderen van de voortbrenging de funktie was, die
boven de andere den aandacht trok. Het kapitalisme bracht
een menigte artikelen van dagelijksch gebruik onder bereik
van een grootere menigte dan ooit te voren. Het lokte de
plattelandsbewoners bij massa's naar de -steden waar zij betere
bonen verdienden, en, ondanks alle bezwaren, in eenige opzichten een hoogeren levensstandaard vermochten te voeren.
Het schiep nieuwe bronnen van bestaan voor iedereen. In
vreemde werelddeelen opende het kapitalisme markten voor
overtallige voorraden, en effende het een arbeidsveld voor
een overtollige bevolking. Zelfs indien dit alles niets dan
schijn ware geweest of meer dan opgewogen door de nadeelen, ' — schoon wel niemand de historische verdiensten
van het kapitalisme zal loochenen is het onderscheid tusschen deze periode van het kapitalisme en de tegenwoordige
voor ieder voelbaar.
De konkurrentie mag de prijzen hebben verlaagd, zij heeft
ook tot op de grens van onbruikbaarwordens en somtijds over
de grens, het gehalte van zeer vele artikelen doen dalen;
zoodat de handel in surrogaten en het bedrijf van vervalsching
de gewone industrie dreigt te verdringen. Het stelsel waarin
wij leven heeft de betrekkelijke overbevolking geschapen,
door den arbeid van de proletariërs aantewenden, niet voor
de behoefte, maar voor de winst. Koloniën en volkplantingen
konkurreeren om het hardst met het kapitalistisch moederland ; en de vraag is eer hoe men de goedkoopere arbeidskracht van minbeschaafde vreemde werklieden in Europa zal
kunnen gebruiken, dan hoe men den arbeiders van overvulde
steden en kwijnenden landbouw een uitkomst in den vreemde
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zal verschaffen. Nieuwe markten te openen mocht vroeger
een weldaad schijnen, ook voor de bewoners van de verre
landen. Nu nog maar weinige streken van Europeeschkapitalistischen invloed zijn vrij gebleven en iedere Europeesche
Staat het resteerende afzetgebied begeert met een drift alleen
geëvenaard door vrees voor mededingers, is het gevaar voor
koloniale en handelsoorlogen dermate toegenomen, dat de
hersenschim van vrede in het kapitalisme, door een Russisch
despoot wederom opgesteld, voldoende is om de halve
bourgeoisie in geestdrift te ontvlammen. En althans voor het
Europeesche proletariaat, voorgelicht door het wetenschappelijk
socialisme waarin het zijne inzichten terugvindt, is het geen
geheim meer, dat dit alles anders kon zijn en anders zou
zijn, indien de kapitalistische klasse alleen de taak had van
voortbrenging en verdeeling te beheeren overeenkomstig de
behoeften van de verbruikers.
IikI0
Niet noodzakelijk, zeiden we, om de kapitalistische tegenstelling in de afgaande dagen van het kapitalisme te verscherpen, is het armer worden van de groote massa der
werkers. Wij willen daarmêe niet zeggen dat het armer
worden uitgesloten is. In dien zin lijden de proletariërs direkt
stoffelijk nadeel omdat hunne positie, als het geheele systeem
wankelt, zeker niet vaster wordt. Welk vak is veilig voor
den inval der broodroovende machine ? Welke arbeiders voor
de gevolgen van de overproduktie die ken naakt en
hongerig laat? De immer dreigende krisis ; de werkeloosheid,
nooit rustende helper van den kapitalist die den arbeider tot
rusten noodzaakt ; van het systeem onafscheidelijke euvelen
die waarlijk niet de achting verhoogen voor de leiders van
eene produktie, welke veeleer den ondergang schijnt te bedoelen van welvaart en beschaving.
Naarmate wij de eindpaal der kapitalistische ontwikkeling
naderen, wordt de afstand grooter tusschen de beide klassen.
Uit die grootere verte gezien, is voor den proletariër de
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positie van zijn meester duidelijker, De kleinere patroon,
type van de ondernemers uit het begin van het kapitalisme,
stond dichter bij den werkman ; tusschen hunne bezigheid,
tusschen hunne belooning, was niet het verschil van thans.
De werkman kon eenigermate verwachten patroon te worden.
Voor het doen van zaken was het groote kapitaal niet noodig
van tegenwoordig. Een talrijke middenstand maakte den
overgang minder plotseling. Het was niet zoo juist te zeggen
waar de arbeid, in engeren zin, eindigde en de uitbuiting
begon.
Het kapitalisme, verder, dat de warenproduktie voltooide
en de rol van het algemeen equivalent eerst recht gewichtig
maakte, heeft een ontzaggelijke uitbreiding gegeven aan het
geld- en kredietwezen. Het systeem der staatsschulden ; de
overname van alle belangrijke takken van bedrijf door vennootschappen, samentrekking van produktie en distributie in
een geringer getal handen, werkende met het geld van groote
en kleine bezitters ; hebben nogmaals den handel in geldswaardige papieren doen toenemen. Wij willen er hier alleen
van zeggen dat het schouwspel van dit veelomvattende bedrijf,
waarbij op den voet van gelijkheid met andere groote kapitalisten een wereld van financiers betrokken is, de beteekenis
van het kapitalistisch proces als methode van afpersing en
voorwendsel tot winstbejag, ten koste van haar produktief
karakter, wereldkundig maakte.
Uit het vorige is genoegzaam gebleken dat het verval
eener produktiewijze de doorvoering is van hare eigen ekonomische konsekwenties. Minder door menschen verstoord, dan
door zijne eigen werkingen, zien wij het kapitalisme de voorwaarden scheppen welke het socialisme behoeft. Wij zien
het kapitalisme bezitsvormen in het leven roepen en wederom
verderven. Door de werking van het kapitalisme wordt privaatbezit van produktiemiddelen in steeds kleiner kring saam-,
worden takken van bedrijf onophoudelijk aan het beheer van
bijzondere personen afgetrokken ; het gebied van het partikulier
initiatief voortdurend beperkt ; dagelijks het openbare bestuur
met een nieuw ekonomisch bedrijf of toezicht belast.
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En meer wellicht dan eenige andere groep van teekenen
van verval, dragen deze laatste er toe bij, dat het bijzondere
emplooi van den kapitalist zichtbaar wordt voor ieder die
oogen heeft om te zien. Immers, zoolang de levensvoorwaarde en grondslag van het stelsel in voortgaande ontwikkeling was begrepen en haar terrein uitbreidde : konden welke
excessen ook van het partikulier initiatief niet ongedaan maken,
hoe duidelijk hare toepassing op winst, geenszins op voortbrenging was gericht, dat de chefs van de zaken niet alleen
een dikwijls veelomvattenden arbeid en grooter inspanning
dan een hunner ondergeschikten zich getroostten, maar ook
het op deze wijze gewonnen geld wederom waagden in hunne
onderneming. Het leiderschap van de produktie mocht meer
en meer opgaan in de exploitatie der produktiemiddelen,
geheel onkenbaar werd het nimmer. Er werd door de kapitalisten gewerkt en er werd geproduceerd.
Thans, echter, kunnen wij het bedrijf van den kapitalist
nauwelijks meer aanmerken als iets tweeledigs. De exploitatie
der produktiemiddelen wordt, in de periode en ter plaatse
welke wij beschouwen als het slot van de kapitalistische orde
wij bedoelen de laatste jaren van de ekonomisch meest
gevorderde landen wordt zijn eenige en uitsluitende bezigheid. Niet aan de goede gezindheid van den kapitalist lag
het, maar aan de ekonomische omstandigheden, dat hij vroeger,
om te winnen, ook produceerde. Winst zonder produktie, hoe
dan ook, was onmogelijk ; daarentegen het geval van produktie zonder winst zeer bestaanbaar. Maar nu, terwijl het
partikulier initiatief zichzelve afschaft en de konkurrentie een
natuurlijken dood sterft ; nu de kapitalisten zich vereenigen
en wederom vereenigingen van kapitalisten samengaan, nu
wordt op alomvattende schaal het feit publiek dat zij geen
voortbrenging maar voordeel bedoelen.
Als nieuwen trek hebben wij ten eerste de uitgebreidheid
van de schaal. Hier ziet men de inspanning niet van een
enkel huis of eenige bijzondere onderneming, maar de nijverheid
van een bepaald vak van gansche distrikten, van rijken, ja
van de wereld, maatregelen nemen om de behoeften van
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geheele bevolkingen, van de menschheid, ondergeschikt
te maken aan de behoeften van eenige rijke lieden. De
metalen, de grondstoffen of wel gefabriceerde waren van
voeding en kleeding, de verlichtings- en verwarmingsmiddelen,
de bouwmaterialen de voor het bestaan-zelf van de
menschen meest onmisbare goederen komen in bezit of onder
kontrole van deze rijke lieden, de leiders, neen, de eigenaars
van de produktie. Zij beschikken over leven en dood van
hunne medemenschen, en, indien zij ons vergunnen te leven,
is het enkel wijl de dood hun minder profitabel zou zijn. En
dit is niet anders dan het innerlijke beginsel van het kapitalisme, maar uitgevoerd en werkelijkheid geworden in zoodanige
afmetingen, dat het tot ééne ongerijmdheid is aangewassen
zoo geweldig als het stelsel zelf.
Doch hiermee is van de koncentratie der produktie (of van
verdeeling of vervoer) het voornaamste niet gezegd. Nieuw
is verder het gebruik dat zij van hare ekonomische macht
weet te maken om de voortbrenging te beperken, en in dit
geval met dezelfde noodlottige gewisheid die zij aanwendt in
het uitbreiden van de voortbrenging aan elkander tegenovergestelde middelen voor één en hetzelfde doel. Vermeerdering
of inkrimping van de voorraden om de prijzen te regelen;
opdrijving of verlaging van de prijzen om de winst te vergrooten ; inkrimping en opdrijving, door het uitkoopen van
konkurreerende ondernemingen of wel het gedeeltelijk stilzetten
van eigen werkplaatsen ; in bepaalde omstandigheden,
derhalve, het vergrooten van de winst door de verkleining
van de produktie. Dit op groote schaal, regelmatig, zonder
gevaar of risiko, met beschikking over alle speciale bekwaamheid en geestkracht in de leiding van groote ondernemingen
vereischt, en onder bescherming van de openbare autoriteiten,
weinig meer dan de politieke agenten van de geassocieerde
nijverheid - het moet de oogen van de meestverblinden
openbreken voor de waarheid, dat hier in den kapitalist de
exploitant van de produktiemiddelen den leider van de produktie
volkomen heeft verslagen. Ook dit ligt van den aanvang af
in het kapitalisme besloten. De regel bij producenten groot
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en klein, scheen beperking van de produktie een gewone
voorzichtigheidsmaatregel; een noodzakelijk kwaad, morgen
weer voor uitbreiding plaats gemaakt, dat ieder in zijne zaken
kon overkomen, maar het behoud van de zaken ten doel had.
Doch zooals nu, toegepast door de rijksten van de rijken,
door de vereenigde vereenigingen, zonder de geringste achting
voor het leed dat duizenden werkers en honderdduizenden verbruikers wordt toegevoegd ; de winstgelden stroomende uit een
kraan geslagen aan het lijf der menschelijke samenleving;
opgehoopt onder weinige families, enkel tot bevrediging van
nietswaardige ambitiën of grove lusten of van een weelde die
zich behaagt in maaltijden van een ton gouds en feesten van
een half millioen, of wel aangewend tot politieken zwendel
en nieuwe finantieele ondernemingen, in het beste geval gebruikt voor weldadigheid, wetenschap of kunst, die inkomsten
verdienden van zuiverder herkomst nu is, met deze toepassing, het beginsel getreden in een onaangenaam licht.
Doch deze koncentratie in trusts, rings, kartellen, syndikaten, verscherpt nog op een andere wijs de inherente kapitalistische tegenstelling. Zij scheidt, namelijk, principieel
evenmin een nieuw maar nu een ongehoorden omvang aangenomen verschijnsel, in de kapitalistische klasse de lieden
die de produktie besturen van de lieden die de winsten rapen.
Tot dusver onderstelden wij de twee bezigheden van den
kapitalist in één persoon vereenigd, hoe de onderlinge verhouding van deze twee-éénheid ook mocht zijn. Doch sedert
de invoering van de vennootschap, en in iedere grootere
onderneming ook van afzonderlijke werkgevers is dit het
geval, heeft het kapitalisme de verrichting van het beheer
in den loondienst neergedrukt. Onder de geëxploiteerde
werkers, ja somtijds onder de proletariërs in engeren zin,
bevinden zich veelal direkteuren, opzichters, technische en
administratieve beambten, de hoogst geplaatsten niet uitgezonderd. Wat op kleinere schaal niet zoo duidelijk scheen
en ook niet zoo volledig plaats vond, herhaalt zich nu in
afmetingen die geen twijfel overlaten. Hoog en laag, al wat
arbeidt in elke belangrijke nijverheid is de loonknecht en
e
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behoort als zoodanig tot de onderdanen, in het beste geval
tot de hofhouding van de weinige grootmachtige individuen,
die den naam dragen van koningen der industrie.
Het uitgangspunt en het motief van dit onderzoek was de
opmerking dat, met aanwending van het zedelijk axioma dat
de opbrengst van den arbeid het loon is van den arbeider
een axioma zoo oud als de arbeid zelf de kapitalisten
als leiders van de produktie de voordeelen eischten, welke
aan het bezit van de arbeidsmiddelen met exploitatie van de
arbeidskracht verbonden zijn. Terwijl daarentegen de proletariërs, leveranciers van de arbeidskracht en zoo goed als
volkomen van de arbeidsmiddelen gescheiden, de bewering
volhouden dat de kapitalistische winst is hun onbetaald gebleven arbeid, dus als loon van leiding niet in aanmerking
komt, maar de onverdiende vrucht is van een bevoorrechte
positie.
Wij kunnen er thans aan toevoegen, dat een absolute
zedelijke maatstaf voor de verdeeling van de maatschappelijke
arbeidsprodukten niet is te vinden. Wat feitelijk bestaat is
een tegenstrijdig belang in de produktiewijze, en dientengevolge een tweesoortige zedelijke maatstaf bij de betrokken
personen. Doch wij zagen dat de materieele tegenstelling
wordt onderdrukt gedurende zekere tijden van hare historische
ontwikkeling, welke wij kunnen samenvatten als hare periode
van opgang en bloei. Het onderdrukken van de kapitalistische tegenstelling, zagen wij, neemt haar niet weg, maar
heft hare werking tijdelijk op. De ekonomische omstandigheden van opgang en bloei zijn namelijk van dien aard, dat
de kapitalistische produktie aan de groote meerderheid van
de menschen ten goede komt, en daarom de leiders den
schoonen schijn verleent van de welvaart der menschheid
niet enkel te bevorderen maar ook te bedoelen. In die
omstandigheden kan van kapitalistisch onrecht geen sprake
zijn. Wie meent dat het kapitalisme, wegens zijn ekonomische
grondslagen, altijd een noodzakelijk, een immoreel stelsel is
geweest, doet, meenen wij, de historische waarheid geweld
aan. Grondslagen eener maatschappij zijn als zoodanig voor
II
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geen kwalifikatiën vatbaar, alleen toepasselijk op menschelijke
daden en gedachten. De geschiedenis leert ons de onmisbaarheid, de betrekkelijke uitmuntendheid van het kapitalisme.
Menschelijke handelingen overeenkomstig hare wetten maken
alleen dan op de meerderheid der tijdgenooten den indruk
van onzedelijk, indien zij geacht worden de belangen van de
meerderheid opzettelijk te schenden. Maar dit laatste kon
eerst toen de meening worden en het stelsel zedelijk in diskrediet brengen, toen het kapitalisme haar goeden tijd achter
zich begon te laten. Handelingen naar de wetten van het
opkomend kapitalisme heeten zedelijk; handelingen naar de
wetten van het teruggaand kapitalisme, onzedelijk.
Mogen wij op dit oogenblik bij de groote meerderheid van
de arbeidersklasse en bij eene toenemende minderheid van
de bezittende, het besef konstateeren dat het kapitalistische
systeem onrechtvaardig is, dan hebben wij dit moreele gevoel
aan te merken als de geestelijke weerspiegeling van de verschijnselen die wij als teekenen van verval leerden kennen.
En onder deze teekenen zijn begrepen de vastere stoffelijke
omtrekken, en in de gedachten de duidelijker voorstellingen
van de nieuwe maatschappelijke orde. Wij zullen niemand
tegenspreken die het kapitalisme een reaktionnair, een hatelijk,
een onzedelijk stelsel noemt. Maar men geve aan dit oordeel
geen terugwerkende kracht, noch dringe zijne voorstellingen
van goed en kwaad die van dezen tijd afkomstig zijn, aan
vroegere tijden op.
VIII.
Wij willen van den heer Stoffel thans met een kort woord
afscheid nemen. De direkte aanleiding tot het schrijven van
zijne brochure, meenen we, was een kamerrede van Mr.
Troelstra bij het laatste begrootingsdebat. Bij het ontwikkelen van zijne gronden voor sociale hervormingen, noemde
deze spreker de basis van ons maatschappelijk stelsel kort en
goed diefstal begaan aan de arbeiders. Den heer Stoffel willen
wij aanstonds toegeven dat dit woord, niet te nemen in eenigen
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bepaalden juridischen maar in den algemeen ekonomischen
zin, in eene zuivere akademische uiteenzetting kwalijk op hare
plaats zou zijn. Maar in een kamerdebat heeft het zijne goede
beteekenis. Niet de daad van iederen individueelen werkgever
op dit oogenblik en in ons land is diefstal, maar de vasthoudendheid van de regeering zijner klasse, die het op de
exploitatie van de arbeiders gegronde stelsel door gepaste
hervormingingsmaatregelen weigert te verzachten. Het onderscheid is bovendien dat de bijzondere persoon geen keus
heeft, en de Staat wel. Bijzondere personen moeten het stelsel
toepassen zooals het ligt ; de heerschende partijen hebben het
in haar macht den overgang tot een beter en hooger stelsel
te bevorderen. Willen zij dit niet, geven zij hun steun aan
het behoud, toonen zij door afkeer van ingrijpende hervormingen, door het voordragen van schijnhervormingen, dat zij
het stelsel van exploitatie genegen . zijn, dan verdienen zij
een oordeel welk geen partikulier patroon die de gewone
verhoudingen in acht neemt, zich heeft aan te trekken.
Niemand minder dan den heer Stoffel, voorts, zouden wij
op dit punt het verwijt willen doen van overgevoeligheid.
Representant van de Nederlandsche nijverheid, die ongeveer
nergens van den eersten rang is en ook overigens de trekken
van het meest geavanceerde kapitalisme niet vertoont, weet
Stoffel te zeer van nabij dat er hard gewerkt moet worden, om
een matigen overvloed niet te mogen beschouwen als iets wat
men eerlijk heeft verdiend. De inspanning, anders gezegd, is
veelal zoo groot, en het inkomen somtijds zoo klein, dat geen
enkel moreel bezwaar schijnt over te blijven.
Maar wat is het dat ook aan dit gedeelte van Stoffels geschrift, een pijnlijke wending geeft voor hen die den auteur
vroeger hebben gekend ? Wat is het dat ons veroorlooft in
zijn naam de aanduiding te lezen van de mate van scherpzinnigheid en royaliteit welke algemeen de sociale bespiegelingen van zijne kollega's kenmerkt?
Het is dat zijn betoog niet zoozeer een vergoelijkende
strekking heeft voor de patroons, als een reaktionnaire tegen
over de arbeiders. De strekking, niet dat het kapitalisme
I I *`
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zekere betrekkelijke verdiensten nog altijd kan laten gelden,
maar dat het socialisme verkeerd is. De voorname verdienste
van het kapitalisme is de voorbereiding van het socialisme.
Echter, willen de vertegenwoordigers van het kapitalisme
thans nog op iets van dien roem voor zichzelven aanspraak
maken, dan moeten zij het socialisme niet bestrijden maar
bevorderen. Het is juist in het licht van dit stelsel der
toekomst dat wij het tegenwoordige onrecht noemen ; zoodat
hij die van het tegenwoordige het recht wil prijzen, met opzet de voorkeur moet geven aan het duister.
Inderdaad moet de heer Stoffel om het kapitalisme als
een in haar wezen rechtvaardige regeling voortestellen, en
hare socialistische belagers als lieden die het recht verzaken,
zich schuldig maken aan in het oog vallende onwaarheid.
Hij moet niet enkel de verschijnselen wegcijferen die ook in
ons land van de kapitalistische tegenstelling kond doen ; hij
moet bovendien de tegenstelling zelve principieel ontkennen.
Zijn reeds geciteerde woorden kunnen als bewijs volstaan.
In hoevele ondernemingen is het dat het »organiseerend
talent" van den ondernemer werkelijk wordt aangewend
en in hoeveel het talent van betaalde dienaren ? Is ze zoo
onbetwistbaar als de schrijver meent, zijne stelling : »hoe
meer ondernemingsgeest, hoe grooter de produktie" ? Heeft
de heer Stoffel nooit gehoord van ondernemingsgeest die de
produktie beperkte, hetzij dan om de onderneming te bewaren,
hetzij uit winstbejag zonder deze verzachtende omstandigheid ? 1)
Stoffel negeert principieel de tegenstelling. » Het organiseerend talent is een hoogere soort van arbeid." Wie
zoo spreekt heeft voor zijn geestesoog nimmer het dubbele
emplooi van de chefs der produktie gescheiden gezien. Organiseerend talent zooveel men wil : maar is niet onvermijdelijk,
-

i) Het andere deel van de stelling : »hoe meer vraag naar arbeidskrachten
hoe hooger het loon" is evenzeer volkomen onjuist voor dezen tijd. Minder vraag
en lager loon is dikwijls het gevolg van grootere produktie, die, uit louter
,ondernemingsgeest, onophoudelijk voert tot overproduktie.
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altijd en immer in de kapitalistische onderneming, de organisatie van den arbeid tegelijkertijd ook de exploitatie van
de arbeiders ? Doch deze lieden meenen dat hemel en aarde
zullen voorbijgaan eer een tittel of iota van het evangelie van
waarde en winst. Wie zoo spreekt heeft een nog hoogere
soort van arbeid niet bevroed, die de menschheid verplichten
zal door in haren dienst te werken voor hare behoefte
wijl de hoogst geprezen arbeid thans het grootere deel der
menschheid in den anderen zin verplicht in zijnen dienst te
werken voor zijne behoefte.
juni '99•
NOOT.
Ik vraag verlof deze bladzij te vullen met een plaats uit de brochure van
Mr. S. van Houten : Liberaal of

Vrijzinnig
Sociaal-

Democraat, welke even goed als

de aanhalingen van Stoffel, het onderwerp had kunnen leveren van bovenstaande
beschouwingen. De opmerkingen van den heer Stoffel, trouwens, hadden voor
ons alleen de beteekenis van typisch te zijn voor het gevoelen van zijne standgenooten. Voor velen zal het gezag van Mr. van Houten zwaarder wegen.
Welnu, men leze in het volgende de teekenen van dezelfde algeheele onbekendheid met het wezen van de kapitalistische voortbrenging. In verband met den
verderen inhoud van de brochure, die gericht is tegen het praktische deel van
het arbeidersprogram, kunnen wij deze valsche theoretische voorstellingen ook
in dien zin valsch noemen, dat zij de ekonomische wetenschap verlagen tot het
pleidooi van het burgerlijke klassevoorrecht:
Het is, schrijft de Heer van Houten, »een onnadenkend napraten van domme
en laffe vleierij, wanneer de arbeiders zich de eenige scheppers van den rijkdom
noemen, of meenen dat hun persé onrecht geschiedt, als hun loon voor hunne
behoeften onvoldoende is. De waarde toch van een arbeidsproduct wordt niet
bepaald door de hoeveelheid arbeid en de behoeften der arbeiders, resp. den in
machinerieën, gebouwen en grondstoffen verborgenen indirecten arbeid. Elk
ondernemer weet dit. Het is juist omgekeerd. De marktprijs van het arbeidsproduct bepaalt, hoeveel aan de ter productie samenwerkende krachten, d. i.
aan de arbeiders, ondernemers en kapitalisten gezamenlijk kan ten deel vallen.
Bij de onzekerheid der uitkomsten, van welke de werklieden, die van de hand
in den tand leven, niet afhankelijk kunnen zijn, laten zij de goede en kwade
kansen, die de fluctuatiën van den marktprijs opleveren, aan den ondernemer
over. Diens geest is daardoor steeds op de markt voor het arbeidsproduct,
resp. zijne cliëntèle gericht. Afgescheiden van den invloed, dien speculatieve
fluctuatiën van de waarde der producten op alle ondernemingen en alle bezit
uitoefenen, is de bron van rijkdom van ondernemers hun organiseerend talent,
hun energie en scherpe blik. Het kan natuurlijk hier en daar voorkomen, dat
het beknibbelen op de bonen voordeel geeft, maar zelden. Wie lager loon
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geeft dan zijne concurrenten • krijgt het slechtste werkvolk ... In ieder geval
zijn de inkomsten (van den werkhuurder) even rechtmatig verkregen, als die van
de werklieden. Als de werklieden er voordeel in zagen, het volle arbeidsproduct
te genieten, maar dan ook alle risico te dragen, zoude de coöperatieve productievereeniging veel meer in zwang komen. En met welk recht de arbeiders voor
de besparingen van andere klassen der maatschappij, die ook werken, al wordt
hun arbeid niet in handelswaardige materieele voorwerpen belichaamd, een deel
opeischen, verzuimen de socialisten te motiveeren".
Ja, hoe zal men den heer Van Houten overtuigen, die de socialisten blijkbaar
niet leest en vergaderingen houdt waar hij geen debat toestaat ? Van den
ondernemer is het te begrijpen dat zijn geest »steeds op de markt gericht is".
Maar de ekonomist, die iets meer wil zijn dan de advokaat van de ondernemers,
moest, meenen wij, eenigszins verder zien. Hij moest niet, sprekende van de
waarde, onmiddellijk overspringen op den marktprijs. Want dan begint hij
met zich te verraden, en blijkt het dat hem, als woordvoerder van de ondernemers, de zaak slechts kwantitatief, niet kwalitatief interesseert. De geldman
vraagt dadelijk en alleen naar het hoeveel. De man van wetenschap behoorde
eerst het hoe te onderzoeken. Maar deze haastigheid heeft de studie van de
kategorie die de grondslag is van het kapitalisme, het verschijnsel van de waalde,
van meet af bedorven. Voor het speciale, het kapitalistische heeft men in de
leer der kapitalisten nooit oog gehad ; de waarheid is ondergegaan in laffe
algemeenheden. Natuurlijk bepaalt de naarklj5rijs (opbrengst) hoeveel de gezamenlijke voortbrengers zullen ontvangen. Maar hoeveel krijgt elk ? De bron
van rijkdom als algemeen menschelijk bezit is zeker me het Dorganiseerend
talent" ; maar het is ongeoorloofd in een ekonomisch betoog geen verschil te
maken tusschen deze beteekenis van het woord, en rijkdom als geld, als kapitaal.
Het winstproces, dat het kapitaal schept, kent men alleen in den uitzonderingsvorm van »beknibbelen" ! (Vergelijk het antwoord van minister Pierson aan
Troelstra). Nieuw is de opmerking dat de arbeiders geen kapitalisten worden
wijl zij er »geen voordeel" in zien. »Ieder ondernemer weet dit", zegt Mr. van
Houten van z jne ekonomie. Gelukkig kunnen wij van de onze zeggen dat een
toenemend getal arbeiders het weten.

BOEKBEOORDEELING.
KUNST.

Studiën zur Deutschen Kunsta eschichte.
1Yollizndische Miniaturen des spdieren Mittelalters, von WILHELM VOGELSANG. Strassburg,
S. H. ED HEITZ. i899 (1 i 5 p. p. in 8°).

De stof welke in dit geschrift wordt behandeld, is van
zoo'n groot belang voor de geschiedenis der Noord-Nederlandsche kunst, dat, ook al ware de behandeling nog zwaarder en nog vermoeiender, men er zich toch doorheen zou
moeten slaan. Zooals het thans is, de indrukken welke wij van
dezen arbeid hebben ontvangen nagaande, vinden wij naast de
vele suffe en kleurlooze en toch enkele waardoor wij tot de
overtuiging komen, dat de schrijver wel degelijk hart heeft voor
den aesthetischen kant van zijn onderwerp. De welwillendheid eischt dan, dat wij het ongenietbare van dit werk toeschrijven aan de heerschende mode bij onze oostelijke
naburen, welke zich vooral bij het samenstellen van proefschriften tot het verkrijgen van den doctors-titel laat gelden.
Men getrooste zich de moeite, met potlood gewapend, vat te
krijgen op de groepen waarin de heer Vogelsang, met het
oog op de verluchting, zijn handschriften wil indeelen, men
poge zich, door al te schaars in den tekst aangebrachte afbeeldingen, een begrip te vormen van het doen van zekere
artiesten, men teekene met zorg aan de vernuftige en werkelijk
ook gevoelde opmerkingen van den schrijver over het werk
der 1 5 e eeuwsche Noord-Nederlandsche miniaturisten, om
dan te beseffen, dat hier een even nuttige als consiencieuze
studie verricht is.
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Na eene korte bespreking der 14e eeuwsche handschriften,
waarbij de heer V. tot de conclusie komt, dat de noordelijke
provinciën in de ie eeuw geen kunst met eigen uitgesproken
karakter gehad hebben, gaat hij tot het zuiver ornamentale
werk der i 5e eeuwsche manuscripten over. Wat hij daar
opmerkt betreffende een eigenaardig ornament, bestaande
uit eenvoudige pennestreepjes of kleine krulletjes welke
blaadjes vervangen, kan als hulpmiddel bij het definieeren
eener herkomst dienst doen. Van meer beteekenis in het
3e hoofdstuk, over de bijbel-handschriften der 15 e eeuw.
Schrijver die in de belangrijkste Europeesche bibliotheken het
materiaal heeft nagegaan, is er in geslaagd, door vergelijking,
eendere manieren, ja, bepaalde meesters te herkennen. Een
helaas te klein aantal afbeeldingen in den tekst illustreert
eenigszins zijn betoog. De Noord-Nederlandsche bijbelillustraties, zooals die zich reeds in de eerste dertig jaren
van de i 5e eeuw vertoonen, karakteriseerende, merkte hij de
solide teekening, het individueele der physionomiën, het groot
opgevatte plooien der stoffen op. En naast de ietwat te
strak gekleurde miniaturen wijst hij op de wit-en-zwart verluchtingen, op de penteekeningen waarvan de techniek een
bijzondere aantrekkelijkheid heeft naast de nog armelijke
kleuren-gamma der bonte illustraties. Waar hij de grisaillemanier behandelt en de eerste houtgravures hiermede in verband brengt (p. io6) en dan tevens wijst op het eigenaardig
schilderachtige effect door die verschillende technieken verkregen, toont de heer V. voor de diepere beteekenis van
zijn onderwerp zin te hebben.
De zwakke kant van zijn werk komt het meest uit in het
4e hoofdstuk (Gebet- und Ritual-Bücher des i 5 Jahrhunderts).
Wij betreuren het dat de schrijver niet meer in vergelijkingen
is getreden met de Zuid-Nederlandsche miniaturen. Een duidelijker beeld ware verkregen van een specifiek Noord-Nederlandsche verluchtings-kunst. In het verwijt dat hij den schrijver van de » » Origines de Part Hollandais" maakt (p. 68),
namelijk »dass der Autor ortlich trennt was nur zeillick geschieden werden muss", een verwijt dat wij buitendien ner-
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gens door den heer V. met eenig voorbeeld gestaafd vinden,
meenen wij het bewijs te moeten zien, dat hij voor zich niet
tot een heldere diagnose is gekomen. Dit verwondert te
meer wanneer wij lezen wat hij (p. 64) over het Haagsche
Bijbelhandschrift zegt. Door den schrijver der »Origines"
op grond van litterarischen aard in overweging te geven zijn
definitie van » travail famand' te wijzigen in »goutiamand'
toont hij toch te gevoelen waar hem de schoen wringt. Maar
verder, (p. 76) waar hij naar aanleiding van eenige miniaturen ïn een handschrift van de Leidsche Universiteitsbibliotheek in het midden brengt : »sein Faltenwurf ist

durchdacht, aber nicht uberm&ssig reich immer in der eckig
gebrochenen Art, welche wir in dieser Eftoche erwarten",
krijgen wij den indruk alsof het gebrokene der plooien een
algemeene eigenschap is welke, zonder onderscheid, in beide
scholen voorkomt. Nu is juist, naar onze meening, hier een
zeer kenmerkend onderscheid te maken tusschen Vlaamsch
en Hollandsch werk, een onderscheid dat zich niet alleen
laat constateeren bij miniaturen, maar dat zich ook bij eene
andere kunst, bij de beeldhouwkunst, handhaaft. Nooit toch
vervalt de Hollandsche meester in het parti-pris van den
Vlaamsche ; wanneer hij een sterk sprekend gebroken-plooien
effect maakt, dan zal hij daar altijd eenige groote rechte
plooien tegen aanbrengen, ten einde een tegenstelling te
krijgen en zoodoende de waarde van zijn partijen te verhoogen.
Laat het gezegd zijn, dat wij deze opmerkingen alleen
maken om den deugdelijken arbeid van den heer Vogelsang
doeltreffender te maken.

A. PIT.

TER
NAGEDACHTENIS
VAN

JAKOB MARIS.

Een die 't penseel voerde en geen andre daad
Behoefde : een droomer, die geen drama dacht,
Maar bouwde uit hollandsch land, en stad,
[en vaart
Verheerlijkte Aard : een zulker die bij ons
Koningen heeten, wij hun onderdaan.
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Tusschen tafel en kanapee ging hij met gelijke vervelings
passen op en neer, in vage benauwdheid.
De kamer was in schemering, maar in den eenen raamhoek scheen de lamp op zijn schrijftafel door de gekleurdpapieren kap een rooden gloed uit, en hij voelde, verstrooid
er heenziende, daar een gezelligheidscentrum, in de lichtsfeer der lamp een hoekje saamgetrokken stilte-aandacht en
als het uiterlijk aspect van een geestesstaat, die ernst en wegzijn uit de buitenwereld beduidde.
Maar hij ging in de gevoelige schemering naast de tafel,
waarop nog het theegoed stond ; pogend zijn verlangen te
koelen in beweging, benauwd door de holheid van den tijd
en de zwaarte van zijn lijfsbestaan.
Hoog uit het vage donkere, aan het penant tusschen de
twee ramen, rusteloosde de bleeke tik van een oud porceleinen klokje, waarvan omlaag de gewichten stil koperglansden.
En er was een vermoeiend accent, telkens op de tweede
tik, alsof de tijd mank ging. In zijn prikkelbare leegheid van
zijn moest hij daar telkens op letten en die kreupele stap
volgen door de stilte, verveeld-zenuwig-nieuwsgierig of het
werkelijkheid of maar verbeelding was, dat de tweede tik
zwaarder klonk.
Hij zag nog eens op naar de kleine ronde wijzerplaat, die
vaag uit de wand bleekte en waar de grove stompe wijzers
in de laagte de bekende scherpe hoek van halfnegen vormden.
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Halfnegen pas ... En hij moest tot minstens tien uur
wachten ...
De kamer stond om hem, leeg en onverschillig. Die intieme
lichthoek met de aandachtschijn over het opgeslagen boek
werd hem tot een ergernis, omdat het even smartelijk deed
indenken in de zielerust en vruchtbare concentratie van een,
die daar zou zitten, onbewust van alle uiterlijke dingen, de
uren door.
Staande met de rug naar het smalle penant tusschen - de
ramen, zond hij vaagzoekende blikken uit in de schemerholle kamerruimte.
Bleek-vervig rezen de rechte, hoekende lijnen van de deur
in de rechterhoek. Daarnaast de posten der hooge dubbeldeuren, die in 't midden der kamer naar de alkoof openden.
Die stonden nu open en flauw bleekten hun langwerpige
vakken in de alkoofdonkerte, waar een lampet in zijn kom
bleek opschimde aan de achterwand.
Terug in de kamer, werden zijn blikken getrokken tot al
wat, aangeraakt door de uiterste lampeschijn, er stil lichtleefde onder het transparante vloers van duisternis tusschen de
wanden ; een gewreven stoelrug, de rand van een theekop,
en, sprekender, de zilverigen buik van trekpot en melkkan.
Uit het wanddonker was er zwak geglim van glas voor drie
geëncadreerde platen.
En onwillekeurig ging, van het koel-schaduwige met de
vage vormen en triestig lichtgeglim, zijn kijken weer naar
het hevig-blakende, aandachtvolle van de bureauhoek. Dáár
was het doel-bewuste, strevende, hier het neutrale, schaduwdroomende der stille verschijningen, maar in geen van beide
voelde zijn onrustige ziel zich nu eigen. Het uur was haar
vreemd en de dingen. Zij stond vastomkneld door het hedenoogenblik en strekte machtelooze armen naar verder, naar
het toekomende, dat draalde ..
Wat moest hij hier* nog op die kamer doen?
Alvast maar uitgaan ? ... Rondloopen ? ... Maar waar? ..
Hij zette zich neer, ver van het licht, op de versleten
kanapee, zoodat de veeren stroef staalgonsden onder het vaal-
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zwart trijp en leunde zijn hoofd tegen de schelpvormige rug,
zijn luisterende aandacht naar de geluiden op straat gekeerd.
Het raam was opgeschoven. Flauw bewoog de gordij nfranje op de windkoelte, die bij tusschenpoozen naar binnenluwde. En telkens, als het gordijn even afstootte, blonk, door
het wuivend nachtloof der boomen heen, het donkere watervlak, van traag spiralende lichtslangetjes doorschoten. Soms
zag hij ook een strook van de overkant, bij plekken hellicht
bevloeid, waar winkels uitstraalden. Zwarte figuurtjes schoven
daar onophoudelijk voorbij, en een gedruisch klom van die
beweging der avondstad op, waarvan telkens enkele geluiden
zich helder-duidelijk afscheidden en dat een gevoel van open
lucht en wijdheid gaf.
0 ! de avondtijd ging voort, het leven vloeide wijduit in de
geluiden en de lichten daar beneden, krachtig en zelfgenoegzaam en hij zat hier, uit de tijd vervreemd en boven en
rond hem stond deze kamer, die wel voor een ander gesteld
scheen. Hij voelde zich zoo vreemd in het tijdsoogenblik,
vreemd en ongelukkig of hij onrecht leed ... Hij kón toch
nu nog niet naar 't. café'tje gaan l ... Wat zou zij zeggen, als
hij daar al zoo vroeg aankwam ... En dan : 't ging ook niet
voor de baas van 't zaakje ... Zooveel verteerde hij niet op
een avond ... Het was al wel dat hij haar twee, drie uur
iedere avond voor zich alleen had. Langer ging bepaald
niet ... Zij moest toch ook wel eens wat voor de zaak doen
's avonds ... Dat had zij meer dan eens gezegd ... Overdag
kwamen er haast geen klanten ... De schippers en stokers ...
nu ja, daar konden de twee meiden zich mee bezighouden...
Maar zoo'n enkele goeie klant, een heer, die er verdwaalde
en die zooveel verteerde als de anderen samen, die moest
door haar geholpen worden ... die waren natuurlijk niet
tevreden met zulke hosklossen van meiden ...
Die kwamen expres voor haar ... Misschien ? ... neen,
zeker l Want wie belandde in zoo'n kroegje, zoover van het
centrum, die er niet bepaald wezen wou ? Een enkele verdwaalde ... nu ja... maar dat gebeurde toch maar heel
zelden en dan nog niet 's avonds.
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Neen 't waren wel allemaal »vrindjes" .. , en wat voor,
godbeware .. 1
Het schrijnde hem bij dit denken. Zijn liefde voor haar
was als een wond, die bij de minste aanraking pijnlijk klopte.
God, god l die »vrindjes" 1 hij kende die grove meneeren, die
jeunesse dorée van de stad ... Hij zag hun rood-ronde
vleesch-koppen, open gezondsheidgezichten. Met hun hoed los
uit hun oogen geschoven, keken ze brutaal rond, was hun
doen kalm-insolent, omdat zij hier in stad op hun terrein
waren. Zij luierden breed in hun stoelen, erg op hun gemak,
de stevige beenen over elkaar of zaten ruiter-te-paard, de armen
over de leuning, de beenen wijdgestrekt, rookwolkjes te poefen.
die ze onverschillig nakeken. Zij voelden zich heel thuis in
hun koffiehuizen in hun eigen stad. Brutaal-luidruchtig gingen
ze met elkaar om, gaven elkaar schertsend een forsche klap
op de schouder met hun groote, welverzorgde heerenhanden,
waarvan de dikke vingers goudberingd waren. Hun breeë
blanke polsen staken uit hagelwitte manchetten ... Zij waren
gezond-grove vleeschmenschen, juist door hun grofheid zoo
zeker van doen, in het overwichtsgevoel hunner zware sappige
mannelijkheid bij al die vrouwen, voor wie het uiterlijk alles
is. Zij behandelden haar insolent, zij keken haar aan met
brutale, lichtende oogen, legden hun arm als bezitnemend om
haar middel, grepen haar vast met forsche greep in 't weeke
armvleesch, alles beleedigend, ruw-achteloos, of op een uitbundig-hatelijk-opzettelijke manier, als om te toonen, dat zij
hun zaak, hun eigendom was voor een glas bier en een fooi.
En zij merkte dat niet op, lachte hun vriendelijk toe,
vond ze »aardige ventjes", en was gevleid door hun brutale
complimenten, zag in die luidruchtig-brutale vertrouwelijkheid
niets dan het joviaal doen van goede bekenden, de prikkelende omgang, waaraan zij gewend was en die zij niet gaarne
zou willen missen. Soms, een zeer enkele maal, scheen zij wel
èven de vijandige sekse, de vijandige stand in die brutale
rijke jongens te voelen, maar dan was 't enkel om zich boven
hen te wanen, sterker dan zij, in haar verlokkende en bekorende vrouwelijkheid. Zij zag niet het fatale, het algemeene,
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de in gunstiger omstandigheden levenden, die haar en haar
gelijken, de armen en kortbloeienden exploiteerden om een
vluchtig plezier, maar zij zag enkel haar invloed voor een
oogenblik, op één enkele, en zij had een gevoel of dit altijd
duren zou.
Arm, hulpeloos kind 1... Hij en zij, zij hadden elkander zoo
lief en toch was hij machteloos haar lot te veranderen. Hij
kampte tegen zijn eigen zorgen, hij zei zich, dat hij 't te
zwart inzag, dat zijn sentimenteele aard hem 't geval tragisch
kleurde, maar immer duidelijker en onontwijkbaarder voelde hij
de smart-overtuiging in zich worden, dat hun beide levens
twee gescheiden paden begingen en hij tégen haar aard, haar
gewoonte, haar aanleg, haar gansche levensrichting met zijn
weinige middelen niets vermocht. Maar al was het een
zwaargeleden waarheid in hem, hij wilde 't niet erkennen, hij
moest zinnen op een of andere uitweg, en zoo was zijn
gansche lief-hebben geworden één doffe zorgelijkheid om haar
en haar toekomst en moest hij dag op dag in die tredmolen
van kwellende gedachten gaan, waar hem alle levenskracht
allengs verging .. .
Opziende van de kanapee bij de raamhoek, waar hij zijn
pijnlijk denken had ondergaan, naar de schemerwitte wijzerplaat van het klokje, zag hij de zwarte wijzerpunten bijna in
elkaars verlengde strekken.
Halftien ... Hij moest nu maar langzaam gaan. Hier blijven
diende tot niets ... Als hij nog wat omliep, zou hij niet vddr
tien uur dáár hoeven te zijn.
Hij trok zijn jas aan, zich verlucht voelend, dat hij nu hier
weg mocht. Deze kamer, met die irriteerende gezelligheidshoek bij zijn schrijftafel gonsde al te leeg-stil, schemerde al
te doodsch. Dit was voor hem niet, hij behoorde elders te
zijn, eigenlijk al lang. God weet, wat intusschen daarginds
met haar gebeurde...
Deze gedachte joeg zijn hart op tot bonzende slagen in
een sensatie van onduldbare onrust. Maar hij bedwong zich:
dit was maar dwaasheid. Hij wist dat nu al lang : er gebeurde
nooit iets, en naar gewone meening was zij ook zoo
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weerloos niet. Hij moest zich leeren matigen, hij moest wat
zelf bestuur overhouden ...
Zoo ging hij opzettelijk bedaard de lamp uitblazen en
het gordijn oprollen ... Even luisterde hij naar het avondstadsgeruchten, dat buiten levendig en men zou wel zeggen opgewekt, gaande bleef. En weer voelde hij zich zeer verlaten
tusschen de dingen, die hem onverschillig omstonden, terwijl
buiten een vreemde wereld roesde en jaagde. In de open
kamerdeur draalde hij een oogenblik, zag in de kamerholte in
't rond, met een vaag angstgevoel voor het weerzien hiervan
in de nacht als hij thuis zou komen, en ... sloeg toen de
deur dicht.
Niets bewoog in huis, toen hij de vaaldonkere trappen
afdaalde naar de stille dichte deur in de diepte.
Maar op straat was het opeens heel anders. Daar, in het
open wijde, lucht-waaiende scheen hij meer mee te leven.
Het was er niet, als boven op zijn kamer, hol-stil, willig aan
zijn gebruik en dienst overgegeven, maar ook zonder wezen
als hij het niet met zijn geest vervulde.
Hier leefde alles een eigen leven, dat hem opfrischte en
de begeerte wekte mee te doen.
Klein naast de hooge huizen, ging hij op een pleintje toe,
waar een eindelooze beweging van menschen en daverende
wagens druischte. Een brug leidde er over het breede water
naar de kade aan de overkant, die de gansche avond
daór krielde van gaande en komende menschen, donkerbewegend of scherpbelicht uit de felstralende winkels, die vreemdschel lichtten, zij aan zij, met doodstille woonhuizen in de
lange strekking er tusschen.
Maar schuin over de brug, waar onophoudelijk zwarte
stroom en tegenstroom onder lantaarnlicht bewoog, stond een
machtig gebouw, teruggetrokken achter de lijn der andere
huizen, en dofroslichtend uit zijn vele hooge vensters. Dat
was het Gemeentehospitaal, en avond aan avond zag hij tegen
donker-worden dat starre sombere gebouw aan zijn vensters
opkleuren in dien gedempt-roodige schijn. Die bleef de
avond lang en de heele nacht.
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Terwijl alle licht doofde in 't rond, de lantarens eenzaam
schenen, bleven die vele groote raamoogen roodgloeien, kalmros lichten in geduldige trouwe wacht, en menigmaal had
hij gesoesd over hetgeen dit hooge breede gebouw borg achter
zijn muren te midden van dit drukgonzende centrum der stad.
Dat waren zoovele levens-in-nood, elk zijn eigen kleine levenscentrum, middelpunt van vele verhoudingen en belangen. Het
werd alles daar aangebracht, het een wist van het ander niet
en de groote drukke stad wist niets van hen allen. Zoovele
levensdrama's, niet zeer beteekenend of belangrijk, maar toch
het een-en-al voor wien 't betrof, namen daar hun einde en
zij waren alle eenzaam voor elkander en voor de buitenwereld.
Alleen zichzelf kenden en wisten zij en niemand anders en
niemand wist van hen. En het groote sombere gebouw nam
ze allen op en waakte de nacht uit, alsof het niet slapen
noch rusten kon om zooveel geweten ellende.
Huiverig in de kille avondfrischte, maar vrediger in zijn
gemoed door de opluchtende wijdte, waarin hij klein ging,
in het rijke leven, dat hij merkte van alom, gaf de jongeman
aan al die bekende verschijnselen van licht en beweging maar
verstrooide aandacht. Hij ging nu tusschen de menschen, in
de snelle wisseling van donkere gestalten, waarboven rose
gelaten, die hij maar vaag gewaar werd ... alles onder het
doorschijnend donker van de woelige stad-avond. Enkele
woordklanken sloegen aan zijn oor, een brok ernst-gesprek van
twee deftige heeren, van wie de een zijn woorden begeleidde
met breed gebaar. Drie slungelige meiden kwamen hem
tegen, arm in arm, giechelend telkens omkijkend. Zij keken
hem driest aan uit hun verhit-roode gezichten, stootten elkaar
aan en hij hoorde bij 't langs gaan iets als : kijk-h ij ... het
in Engelsche kiep op 1 en weer proesten en giechelen.
Toen waren ze achter hem en passeerde hij werklui moezwaar-beenend in hun vuilwitte werkbroeken, blikken kruikjes
schommelend aan de handen, rauw-grommig pratend onder
elkaar. Haastige gedaanten schoten tusschen de groepen
door : pakjesdragers, krantombrengers met zwakknikkende
beenen, zwoegend achter hun uitbultende tasch, brievenbe-
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stellers in blauwe mantels, die forsch aanschelden en een
naam luide riepen tegen hooge duistere trappen op.
Toen weer moest hij zijn pas vertragen om het welgemoede
gaan van verliefde paartjes, wel drie voor elkaar : nette uitgedoschte heertjes en dametjes, de hoofden teeder naar elkaar
toegebogen, wandelend tevreden-innig.
Vrouwen kruiste hij, met opvallend wiegende gang verfomfaaide gestalten met verwaaid-gepluimde hoeden en aan
haar flodderige rokken rafelranden. Achter de dichte voiles
waren de gezichten lijkig, en hem troffen in 't stil-voorbijgaan
hun snelle vragende blikken.
Maar zwaar van zorgelijke gedachten, waren hem al die
uiterlijkheden gemeenzaam en onverschillig. Hij voelde zich
alleen daar gaan, onder het gewone gewoels-décor van
een onverschillige weeksche avond. Zoo was 't gisteren
geweest, zoo zou 't morgen weer zijn, en hij daarin, doende
dezelfde daden op dezelfde uren. Het was vreemd en eenigszins angstig, dat hij ze toch altijd weer zoo betrekkelijk lustig
deed...
Omdat 't luidruchtig gewoel van al die menschen hem ten
slotte vermoeide, week hij af van de drukbezochte avondwandelweg naar de parallelle straat. Daar werden stroom en
tegenstroom meer verspreid langs de twee trottoirs en over
de middenweg. De niet-wijde straat verlengde zich recht
naar de verte, gezellig en feestelijk van licht tusschen de rijk
stralende winkels.
Maar heviger dan op de kade was hier tusschen de echoënde wanden het rumoer. Hooge karren schokten zwaarraderend langzaam voorbij en de stap der groote schonkige
paarden sloeg klikkend de steenen ; rijtuigen ratelden in
draf langs deze heen ; vuile kerels met begroezelde gezichten
en verwarde haren, trokken, aan zeelten over de schouders,
zware tweewielige karren. Schuingebogen schokten zij moeizaam voort, schreeuwden rauw tegen wat hun in de weg
liep ; nog enkele venters stelde hun platte wagens bij de
trottoirrand, handelden in vlugge gebaren met twee, drie
koopers, om de kar opmerkzaam staande, wierpen onderwijl
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hun zangerige keelklanken in de lucht tusschen de tallooze
geluiden. En op de trottoirs trokken slenterend de paren -mannen en vrouwen, kinderen voortsjorrend aan de hand, van winkel tot winkel, staarden en wezen en sjokten weer
voort.
En hij ook onder dezen, nu verdoft van hoofd in dit schitterend, druischend leven, dat zonder ophouden om hem
raasde. Hij trachtte niet buiten dit hem omgevende te denken,
stond voor uitstallingen, hel verlicht, van zware rollen roodbaai en grof geelend linnen en paarskatoen hoog opgetast.
Dat was droog-ruw-vezelig en armoedig goedkoop, en hij
verwonderde zich vaak hoe menschen het de gansche dag
uithielden in zoo'n winkel, duf-rokig en schemer-somber,
waar het linnen felkrakend scheurde en de nagel afschampte
bij het uitmeten ... Toen zag hij de vroolijke uitstalling
van een groote kruidenierswinkel: breede vakken donkere
rozijnen tegen lichtbruine amandelen en 't kleverig glanzig
groen van de stukken sucade. Binnen in 't gezellige-lichte
repten witte mannen de bezige handen achter de lange toonbank, waarboven als een klokkespel van weegschalen koperglansde. Maar voor de toonbank stonden de klanten, oogstarend, wachtend stil.
Hij ging weer loom verder tot een volgende winkelkast,
waar kinder- en vrouwengoed was uitgestald. In 't blauwwit
licht schemerden de opgehangen kinderpakjes, delicaat-wit,
stijfjes uitstaande met kostbaar borduurwerk aan hals en korte
mouwtjes, dat deed denken aan het langdurig kriebelig werk
dat hij vroeger wel had zien doen in lange avonduren. Eindeboze strooken waren dat altijd, dik opgerold en alleen bij kleine
stukjes op groen leer gelegd. Zoo werden de ronde en ovale
gaatjes zuiver omboord. Het duurde eindeloos en scheen nooit
haast te hebben, als ware het meer tot tijdpasseering, dan om
tot een doel te komen. Het leek aangenaam kostbaar, met
die peuterig-fijn bewerkte sterretjes en rond omboorde gaatjes,
iets zeldzaams van langdurige, moeilijke arbeid. Daarbij hingen
onder de strakke glanzing van dit blauwig licht, goedkoopere
schortjes van gesteven geel linnen roodgeboord, en beneden
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kinderhempjes poppigklein met blauwe linten en kousjes met
de voetjes neergestrekt... een aangename luxe van zuiver-wit
en frissche kleur, die gedachten wekte van zachtverzorgde
kindsheid, en degelijke, rustige welgesteldheid.
Terwijl hij zich afwendde tot voortgaan, brak ineens weer
het broze ijs van zijn gedachten in een angst-opgolving, die
zijn leden verlamde en zijn hart kloppen deed.
Het was de onrust, die weer in hem woedde, hoe hij 't
daar ginds wel zou vinden en wat er gebeurd mocht zijn al
dien tijd van zijn blinde afwezigheid.
Redeneeren hielp daar tegen niet. Al zijn gedachten liepen
de hoofden te pletter tegen die starre benauwing van onrust,
die zijn oogen zwaar maakte. Het was dat zijn lichaam elders
moest leven, dan waar al zijn denken heenging, dat hij zoo
nietig zich voelde in 't wijde leven en machteloos moest overlaten aan het toeval van zoovele tegenstrijdige invloeden, om
zijn lot en het hare te beschikken.
Hier tusschen de geellicht-fonkelende straatwanden ging
hij ; in de wind-huiverige frischte, die in kille ritselingen
neervlaagde van het diep staalblauwende hooge, en hij was
beklemd om het vol-druischend, onwetend leven, dat hier
krachtig en nuchter-sterk verliep. Dit hier wist niet van
ginds. Als zij ginds nood leed, zij, zoo fijn in die ruwe
brutale omgeving, aan geen ding en geen mensch hier zou
het blijken. Dit gerucht, dit gewoel ging brutaal-mechanisch
de uren door tot het in de late nacht verdoofde en hij,
zijn zwaar gevoel dragende, was hierin klein-verloren, een
infiem deeltje van dit al-leven, dat hem niet achtte en om hèm
niet was. Zoo ging het wel met elk, zoovelen daar bewogen,
die ieder zijn gevoelens en verlangens in zijn lijf veilig besloten droeg. Maar de minste waren zeker zoo boordevol
gevoel als hij en dat maakte hem zoo kwetsbaar en zoo
angstig voor de harde druk der dingen.
De onrust klopte al feller in hem, naarmate hij verder kwam
en de gedachte hem doorschoot, hoelang hij hier nu al liep,
hoe ver geleden het was, dat hij op zijn kamer in 't donker
over haar dacht.
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Al sneller bewogen zijn beenen onder het zat-gepeinsd
lijf en zijn gedachten, terugtrekkend van de avondverschij ningen rondom, strekten nu alle naar haar en hoe 't daarginds zou zijn.
Voor zijn geest was de donkere straat, het geele binnen
van het lokaaltje. Hij rook de vuile blauwige tabakswalm,
waardoorheen schonkige ruig-zwarte mannenlijven gezeten aan
tafeltjes bewogen. En er was donker mompelen en grof horten
van vrouwestemmen, een dikke laag van lawaaiend zwaarlallend mannenpraten en zwetsen, doorsnerpt telkens van een
scherpe vrouwekreet. Dat waren de meiden. Maar hààr zag
hij ook, door de walm heen, ergens in een hoek ingesloten,
fijnbleek in een roode blouse, en breede handen waren op
haar en zweetig-roode dronkemanstronies naar haar heen . .
Dit visioen deed knagende pijn, al wist hij dat 't waarschijnlijk zoo niet was, hij vormde het alle avonden, erger
of minder, en maar eens had hij het werkelijk zoo gezien:
op een avond toen de baas van 't zaakje uit was en zij
alleen een beginnende ruzie van dronken stokers had bedwongen. Dus kon 't toch waarheid zijn...
Hij ging dan nog sneller. Flauw bemerkt vielen de straatverschijningen aan beide zijden langs hem weg. Mechanisch
week hij voor de zware trage wagens en de ratelende rijtuigen. Tusschen druk pratende menschen schoof hij heen, voor
hen om en voorbij op de brug over het breede zwartgolvende
water, waarin de oever-lichten als beweeglijke goudfranjes
breedgespreid lagen. Toen sloeg hij links af op de donkerder, eenzamer kade, waar nauwelijks enkele zwarte gestalten
brommend pratend hem tegen -kwamen. De hooge huizen waren
naast hem stil en bij tusschenpoozen hoorde hij nu zijn
eigen stappen. Weêr een hoek om, haastig, haastig stappend,
was hij nu in haar straat. Die lag breed en donker uit met
schaarsche geluiden van ver.
Vele van de niet-hooge huizen aan weerskanten waren
winkels of café'tjes, soms drie, vier naast elkaar. Die schenen
dofrood naar buiten uit, met hel licht boven de deur. Uit
enkele lawaaide dronkemansrumoer en gezang.
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Terwijl hij schuw langs de huizen sloop, trachtend zijn
voeten neer te zetten zonder geluid, rinkelde een eind voor
hem een café-deur open en een vaag-donkere figuur strompelde uit en bleef staan zich steunend aan de deurpost.
Verdomme, verdomme, hoorde hij de kerel schor-vloeken,
vreemd-hard in de stille donkerte, toen zwaaide die langzaam
verder, aldoor onderdrukt mompelend voor zich heen.
Hij liep zachter om de vent niet voorbij te gaan. Zoo
dicht bij het doel en het eindelijk weten-hoe-het-was bonsde
zijn hart jagend-snel in zijn borst, ook van onrust dat weer
iemand uit een der deuren zou komen, die hij langs ging
of iets gebeuren kon, dat hem opmerkte en belette binnen
te gaan. Maar de ruig-schurige steenvakken en de kaalvervige
deuren schoven langs zonder dat iets hem ophield. Zijn
stappen waren nu nog maar twee, drie huizen van 't cafétje
verwijderd, hij zag deur en vensters van een doffe gloed
doorschenen. Het tuimelraam boven de deur geopend, gaf
een inkijk naar het witlicht plafond. Het was stil daarbinnen.
Toen, terwijl het bloed in zijn slapen klopte en zijn ooren
suisden, sloeg hij de hand aan de klink en duwde de deur
open...
Dadelijk viel hem zijn onrust af bij 't leeg-zien van 't gezellig-vierkant, zuiver-licht-overschenen lokaaltje. Er was niemand en tusschen de hoog-witte ommuring, van reclameprenten hier en daar gekleurd, dreef een soezige, gemoedelijke binnenhuisrust. Hoog-op achter de kleine toonbank,
links, stond het buffet, stil glasfonkelend, rood en groen beplekt, onder het licht der groote petroleumlamp, feluitstralend van het plafondmidden.
In het midden een ronde bruine tafel, mahoniehout, op
een zwaar voetstuk. Het blad was bruin-glimmerig onder
het loodrecht-vallend blauwig-licht. Een grofzwarte breikous
met lange pennen en eene kleine krant, vettig zwart gedrukt
op goor papier lagen er op.
Langs de wand, het buffet tegenover, een suf-leege aaneenrijing van hoogpootige tafeltjes en donkerbruin-gewreven
Weener-stoeltjes, onnoozel rug-aan-rug en elkaar-tegenover.

BEZWAARLIJKE LIEFDE.

185

Ook nog een tafeltje en stoelen aan weerskanten van de
deur voor de vensters, die op gezichtshoogte met roode
gordijntjes waren afgesloten.
Er was niemand, maar van achter kwam gelach : een
naïef jong-frisch geluid, met toch heel even iets cynischspottends in het uitbreken en de diepere toon, die de reeks
trillerende schokjes sloot.
Dadelijk daarop kwam een korte zware vrouw in de deur
van 't kleine kamertje staan:
God 1 daar hei je meheer al 1 Dag meheer 1 zei ze en
het ronde vollemaansgezicht met de glinsterspleet-oogjes
knikte hem vriendelijk toe.
Dag Marie, zei hij terug. Toen riep ze naar achter:
Juffrouw, Elly ... kom u's gauw, meheer is d'r.
Nou al, hoorde hij haar zingzangende stemmetje, half
geërgerd, half plagend.
En zij kwam ook door 't halfdonker van het klein-kamerhokje in 't volle licht van het café, middelmatig groot met een
wel wat Duitschig-blond, heel bleek gezichtje boven het brutaal
rood harer blouse. Zij reikte hem haar kleine smalle hand.
Wat heb je me laten schrikken ... zei ze coquet pruilend, voor hem staande met groot-verwijtende oogen en
mokkend gesloten mond.
— Je laten schrikken, poes ? Waarom?
Hij zag bezorgd neer op haar wasbleek gezicht, lijkig in
't meedoogenloos-schelle licht, waarin de rimpels op haar
voorhoofd, haar kleurlooze wenkbrauwen, de al-vermoeide
trekken om neus en mond scherp-zichtbaar opkwamen. Het
breede, toch magere gelaat in de krans van kroesblond
haar werd er oud van en 't deed hem pijn, dat op te merken. Alleen haar mond en ronde kin waren eigenlijk nog
mooi, waarboven de wat lange, fijne neus wel pikant uitkwam.
Maar het bovengezicht was te breed aan de slapen en
't voorhoofd te breed en gerimpeld, de oogen te licht, met
een katachtige uitdrukking over de ietwat valschig ophoekende wenkbrauwen. Hij wist haar gezicht zoo wel en altijd
weer en eigenlijk voortdurend onder 't met haar spreken en
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hemzelf maar vaagbevrijen, was 't in zijn hoofd bezig
wust die lijnen en vormen na te gaan, genietend van de
fijn-rose gelipte mond en zachtrondende kin en altijd weer in
onvrede over haar breed-laag voorhoofd, met de lange rimpellijnen en bleeke wenkbrauwen en zoekend naar wat toch
die vreemd-schrille expressie van haar lichte oogen maken
mocht.
Maar nu was hij geschrokken van haar bleekheid en ouwelijk uitzien, dat hem vol meelij maakte.
Waarom schrikte je dan zoo, vroeg hij nog eens, drukte
een kus op haar mond, die zij vluchtig teruggaf.
Ik schrik altijd, als jij binnen komt, ... zoo ineens, antwoordde ze met die zacht-musicale stem, die een genot
was te hooren. Ik was net bezig de kaart te leggen in de
achterkamer, voor Marie. Ik verveelde me zoo...
Zoo ? En wat zei de kaart ? Komt 't uit ? Vroeg hij
zich tot een opgewekte toon dringend, terwijl hij langzaam
met haar naar achter liep.
Och, gekheid natuurlijk ... ze zou veel geld krijgen
van over zee ... Hoe ken dat nou ? Maar 't komt toch wel 's
uit, niewaar Marie?
Wá zeg u ? vroeg deze in 't donker van 't kamertje
voor een open kast bezig.
Komt 't nie wel 's uit als ik de kaart leg ? Laast met
die vrijer van over 't water. Die is toch gekomen.
Dat lekkere bruine ventje, die bootsman van de ertsboot ? Nou of-tie gekomen is 1
Zie je nou wel, lachte Elly naar hem op, kom, ga nou
maar mee ... naar achter , . , hé, hebje niet wat meegebracht?
wat lekkers?
-- Nee kind, van avond heusch niet.
Nare jonge, pruilde zij in kindertoon, brengt nooit wat
voor Elly mee, die zoo van chocolaadjes houdt en van pralientjes en van caramels, maar die krijgt ze van stoute mannetje niet ... ga weg, stoute mannetje 1
Zij stootte hem van zich af en deed of ze hard heenloopen
wou ; maar hij hield haar om het middel vast, trok haar naar
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zich toe, lacherig, verliefd. En ineens brak zij weer in lachen
uit, hetzelfde lachen, dat hij gehoord had bij 't inkomen, en
waarin iets vulgairs doorklonk.
Doe ik niet gek ? vroeg zij toen net een klein kindje,
hé ? Zoo doe ik nou altijd, ook tegen vreemde menschen.
Die moeten dan wel denken dat ze een gek voorhebben,
niet ? Maar ik kan 't niet laten.
Zij zaten nu in 't kamertje, 't hokje tusschen café en
achterkamer, dat met een raam naast de smalle deur op 't café uitzag. 't Raam had schuine neteldoeksche gordijnen
en ook een rolgordijn met franje. Een geschuipte bruine
mahonie-tafel stond er dicht voor, en rondom op 't gesleten
bruin tapijtje, langs de wanden drie stoelen met roodtri*pen
zittingen. Tegen 't wit papier van de muren een boekehanger en een chromo, en op de tafel een groote pluimige
Maquartboeket in vaas met zilveren voet.
In dit hokje, waar 't schel-gelend licht uit 't cafétje, onderschept door 't gordijn, koel-schemerde, glimlichten slaande
op de stoelruggen, op de tafel, op de zwarte lijst van de
chromo, zat hij nu avond aan avond al de maanden dat hij
haar kende. In dit lichtdonker waren hem haar fijne blondinetrekken het liefst. Zij zaten elk op een stoel bij het tafeltje,
het gezicht naar het raam en vrijden. En de tijd verliep snel,
maar telkens wipte zij even heen om iets te gaan zeggen
aan de meiden, die de gewone klanten bedienden of een
hand te gaan geven aan een kennis, die wel alleen voor haar
naar deze uithoek was gekomen en nu stil en mistroostig
over zijn cognacgrok te staren zat, nu en dan zijdelings
blikkend naar 't kleine deurtje of Elly niet kwam. En hij
volgde dan haar ingehouden-levendige gang door 't lichte
naar 't tafeltje van de kennis, haar bleekgezichtje in een
vriendelijkheidsplooi. Zij schudden elkaar kort de hand, hoog
op, krachtig, zooals men dat altijd heeren kelnerinnen ziet
doen, en dan bleef zij met de hand op het tafeltje geleund
even praten, opgewekt praten, telkens even lachend naar zijn
verlevendigd gezicht, maar in haar vakmatige gewoonte-vriendelijkheid was toch altijd iets ingetogens en zacht-gracelijks.
13
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Van-uit het kamertje haar lippen bewegen ziende en hoorend
haar lach-schater, voelde hij wel een onrust van jaloezie,
maar 't duurde nooit lang zoo'n gesprek en 't was nu eenmaal de noodzakelijkheid van haar betrekking. Zij kon immers
niet heelemaal voor hem alleen zijn en op die wijze ging de
klant tenminste eenigszins bevredigd weer heen.
Als hij Elly dan met een tweede joviale handdruk afscheid
had zien nemen en de »kennis",
zij wou zelden zeggen,
wie 't was was opgestaan en met een tikje aan zijn hoed
stijf weggestapt, kwam zij weer vlug naar 't kamertje en met
een sprong van de deur op de stoel naast hem. En kinder_
lijk uitgelaten pakte ze hem dan wel, zijn hoofd tusschen
haar handen en zoende hem op de mond.
Dat was een vriendje van me, zei ze als hij haar nader
vroeg, met plagerige glinster-oogen voor zich kijkend, terwijl
haar bovenlip, opgetrokken, een rei kleine witte tandjês
ontdekte ... en wat een aardig vriendje ... Ik heb er een
heele boel zoo ...
Maar als hij dan, onrustig en onvredig, verder vroeg, haar
verwijtend dat ze 't wat aardig vond al die »vriendjes" en
om gestreeld en beginnegapt te worden, werd ze even
hartelijk-ernstig.
Ja jongen.. . dat moet je wel even doen zoo ... anders
komt er geen mensch meer. Als je dat nou niet wil moet
je me niet hier laten ... De zaak is de zaak toch.
En hij zweeg in 't grievend voelen van zijn onmacht om
haar te onderhouden of ergens beter te plaatsen. Hier was
ze ook nog betrekkelijk veilig en hoefde zich niet te overwerken ...
Maar deze avond hoopte hij wel dat er niemand meer
komen zou. 't Was toch al bij tienen. Zij had gebabbeld
van wat ze die dag gedaan had en zat nu zwijgend in
gedachten. In 't kamerhokje, in 't licht-leege lokaal voor hen,
was 't nog immer de suizende binnenhuisstilte, waarin de
scherpe tik van een klok uit de achterkamer eenzaam scheen
te wandelen.
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Buiten galmde een zeldzaam geluid of stappen trokken
voorbij de deur met brommend praten.
Voor 't eerst in de avond voelde hij zich rustig in deze
gemoedelijke binnen-rust met haar naast zich.
Is de baas niet thuis ? vroeg hij, eenigszins verwonderd
dat hij dit niet eerder gedaan had.
Bredée ? vraag-zong haar stem.
Nee, die is uit
van avond vroeg al uitgegaan. Maar hij zal zoo dadelijk wel
thuis komen.
Zij had afgetrokken geantwoord, alsof haar denken niet
bij haar woorden was.
Hij zat haar aan te kijken. Haar hand was in de zijne warm,
haar gezicht stond ernstig met staar-oogen en gesloten mond.
Waarover ze wel denken zou?
Zij wist zelve niet waaraan ze dacht. Het was aan niets
bepaalds, meer een grijze loomheid van denken waarin allerlei aspecten van de avond en van gisteren scherper kleurend
opdoken. Zij voelde het leven dof-beslagen, het leven van
de gansche dag en dat van de avond en ook dat van
gisteren. Misschien was 't van verveling. Ellendig zoon dag
dat er niemand kwam 1 Dan zat ze maar voor 't raam te
haken; met het stomme gekakel van die meiden om 'r. Als
Jan nog maar thuis was geweest, maar die had ook de
heele middag uit gemoeten. Hij verveelde zijn eigen ook
als 't zoo stil was. En je verdiende nog 's wat als er een
paar heertjes kwamen.
Dat had ze waarachtig ook wel weer noodig.
Ben was een goeie jongen, een best ventje en ze hield
wat van 'm ... maar ... heel veel zat er oók niet an ...
En ze had een nieuwe zomermantel zoo hoognoodig ...
Wat zeg-i ? ... Iets drinken ? ... Ja, we magge waarachies wel wat drinken, je bent hier maar niet voor Je
plezier, hè 1 Wat dan ? Vermouth maar weer ? Toe dan ...
En toen zij de flesch en twee glazen gekregen had en
weer op de stoel zat, klaagde zij uit:
O, 't was zoo vervelend vandaag ... zoo vervelend,
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jongen, 't was om dood te gaan. Geen sterveling gezien de
godgansche dag ... Ja, drie schippers, geloof ik, in 't geheel.
Wat is dat nou ?
- En wat hebben jullie dan de heele dag gedaan?
vroeg hij.
Nou, veel gehaakt en gepraat en gekheid gemaakt,
gezongen en gedanst, verbeel je t Ja, je weet niet wat je
beginne moet om zoo'n dag om te krijgen ... En je wordt
eindelijk zoo geeuwerig ... Toen hebben we eindelijk maar
gedronken, alle drie, om op te vroolijken, en toen zijn we
zoo raar geworden dat we bijna niet gegeten hebben.
Wat heb je gedronken ? vroeg hij ongerust.
Och, bitter ..
Nou maar, schaam je je dan toch niet ... Dat deugt
nou heelemaal niet voor je ... Je weet dat je maag d'r
niet tegen kan. Wil je dan per se je ziek maken 1
Och, wat hindert 't, zei ze met een ongeduldige schouderbewegen.
-- Wat 't hindert ? Dat je weer voor drie dagen ziek ligt,
en dat je d'r een maagkwaal mee krijgt. Je weet dat je een
zwakke maag heb ...
Nou ja, 't is goed, hoor ... as je je zoo verveelt, dan moet je wat hebben ... wees nou niet zoo
zanekerig.
Zij keek boos voor zich en weerde zijn hand af.
Hij kon zoo zemelen, die jongen, zoo echt vervelend en
dan kon-i zoo sentimenteel doen. Niks geen man!
En dan kon ze hem niet goed uitstaan, met zijn bleeke
meisjesgezicht en zijn snorretje van drie haren. Hè, gisteren
was er nog een heertje hier geweest, diè had een prachtige
snor, zoo'n zwarte met lange punten, die zoo breed over de
lippen heen hangt en dan een beetje opkrult. Maar dat was
heelemaal zoo'n mooie jongen geweest. Zwart haar en groote
donkere oogen, zulke stekende oogen. Daar werd je koud
van als die je aankeek ... Hè, zoè'n man!
Och, dèze jongen was ook wel lief, ... zoo zacht vooral...
Die heer was vreèselijk aardig voor d'r geweest en had drie
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rnaffies fooi gegeven. En toen-i wegging, handjes geven,
en zeggen, dat-i zèker gauw terug zou komen en dan wat
voor d'r mee brengen ... Ach, dat zeien ze zoo dikwijls
en deeën 't toch niet. Maar misschien dèze wel. 't Was een
èchte heer anders, wat fijn gekleed .... een die geld had
ook. Hè, ze zou wel 1 ... Niet dat ze niet van Ben hield ...
Ze hield heel veel van 'm ... bepaald. Zij verlangde altijd
nog 's avonds dat-i maar kwam. Je moest altijd wel iemand
hebben om verliefd op te zijn ... Wat had je nou anders ? ...
Zoo'n vrijertje gaf nog 's variatie en je kon er 's mee uitgaan ... En 't was zoo aardig hem zoo verliefd te weten.
Alleen was hij soms wel lastig ... Hij wilde altijd zoo bedillen. Dit niet doen, dat niet doen. Ze wist heel goed wat
ze doen moest. Maar hij meende 't zoo goed en hij geloofde
haar zoo onschuldig ...
... God, ze had hem al wat leugens verteld 1 Maar je
kon toch niet 'alles zeggen en hij zou zeker niet zooveel van
haar houen, als hij alles geweten had.
... Zulke jonge ventjes zijn toch wel onnoozel ... Zij
woonde hier nou altijd maar alleen met die man en die twee
meiden en 't was toch nog geen oogenblik bij 'm opgekomen
dat er iets tusschen haar en Jan Bredée was. Natuurlijk
was er dat 1 Hoelang kende ze hem nou al ? Drie jaar wel
en toen-i haar gevraagd had om in dit zaakje te komen
had ze 't maar aangenomen. Omdat : ze mocht 'm wel en
't was een kalm leventje na die drukke betrekking in de
Poortstraat ; nou en toen was 't vanzelf zoo tusschen hen gekornen. Als je altijd zoo vlak op mekaar leeft ... En die
Ben dacht altijd maar van niet. Hij had 't haar 's eens gevraagd en toen had ze gezegd dat 'r niks van an was.
Dat begrijp-i 1 En sedert vroeg hij nooit meer. Hij was vast
overtuigd ... goeie Ben 1 hij meende 't zoo goed met 'r ...
maar daar hadt je niet altijd an en ...
— Hè ? wat zeg-je ventje ? Ben zat haar stil aan te kijken
zelf z'n gedachten nagaand. Bij haar zwijgendheid vanavond
en de soezige stilte in huis, voelde hij telkens zijn denken
van het oogenblik wegtrekken. Hij bleef haar stil-bleeke
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gezichtje aanstaren met de weg-peinzende blik in de lichtgrijze oogen en de fijn-ernstige mond.
Wat had 't kind vanavond ? Waarom scheen ze zoo gedrukt ? Was 't toch, haarzelf misschien onbewust, haar leven
dat haar drukte en de zorg om de toekomst. Als zulke luchtige schepseltjes een enkele maal in zich keeren, wat moest
't hen dan triestig en zorgenvol maken ...
Arm kind, arm kind, 't was veel beter niet te denken,
nooit te denken, waar 't leven voor haar heen ging. Hij
behoorde haar af te leiden ... maar als zoo vaak wist hij
niet waarmee. Zijn gedachten gingen zelf te zwaar om voor
veel luchthartigheid ruimte te laten. Hij zou haar zoo graag
geholpen hebben, maar hoe ? Waar moest zij heen, wat beginnen om veiliger te leven, gedekt voor de dreigende toekomst ? Wie zou haar willen hebben, een kelnerin ? En dan
zou zij zelf niet eens willen ... Hij voelde 't wel en dat was
de meeste pijn, dat haar eigen wezen haar lot maakte. Hier
zaten zij nu tezamen en zij had hem lief en hij wilde niets
dan haar best en toch voelde hij haar eenzaam leven. In de
dagen leefden zij nu schijnbaar samen, maar hoe lang kon
dat duren. Hij was machteloos om in te grijpen in haar
leven ; zijn zorggedachten omfladderden haar als zwakke
vogels, van de ochtend tot de avond, maar geen handbreed week zij daarom van haar noodlottig gebaande levensweg af. Zij bleven ver van elkaar en hij zag haar gaan als
een klein fijn figuurtje ergens omlaag in een verre diepte.
Een eenzelvig gaan, altijd omlaag, naar een onbekend donker
einde.
Wat zijn we stil vanavond, hè ? zei ze nu zelf met dat
ingetogen-vragend, zacht-melodieuse stemmetje, dat voor hem
ook haar wezen resumeerde ... 't Is ook zoo stil ... zoo
akelig ... dan ga je zoo denken ... Ga maar 's mee naar
voren, dan gaan we pret maken.
Zij trok hem kinderlijk-onstuimig van zijn stoel op en 't
deurtje uit in 't licht café, waar haar roode blouse ineens
weer opvlekte. Zij klapte uitgelaten in de handen en danste
lacherig, dat haar tandjes blonken tusschen het lippenrood,
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rond de tafel, terwijl haar klein geknepen oogen uitdagend
naar hem blikten. En plotseling met een dolle sprong,
sprong zij aan zijn lijf vast, haar armen om zijn nek, haar
knieën om zijn heupen. En hij, even wankelend, droeg haar
zwaar rond door het vertrek, met zijn lippen op haar week
zijig halsvel gedrukt.
— Lieveling, lieveling, mijn engel ben je... de woorden
kwamen dof uit zijn mond, terwijl hij haar slank, soepel
lijf aan zich drukte, heftig. Zij liet hem begaan, met het
hoofd op zijn schouder, zalig als een poes die zich gestreeld
voelt.
Maar eindelijk kon hij niet langer en liet haar, overbuigend,
op de grond neer. Zij liet haar armen los, gaf hem een
volle zoen op de mond, en stond met een luchtige sprong
bij de deur van 't kamertje, naar hem heen zeggende:
— 'k Ga 's even naar Marie kijken ... da'g ...
Hij, hijgend en tevreden, drentelde met de handen in de
zakken in 't café'tje, tusschen al die stijf-stille dingen, de tafel
en de onnoozele stoelenrijen. Hij lette 't alles op en hij
vond 't nu knus hier, achter de roode gordijntjes, met het geelglimmende nette houtwerk der wanden rondom. De stoelen
waren zoo vertrouwelijk, de ronde tafel huiselijk-goedig en
er was iets weelderigs in de rustige fonkeling van het buffet.
't Was niet te denken nu dat deze glanzende, propere,
welverzorgdheid soms beslagen werd met tabakswalm uit
walmende pijpen, dat deze gemoedelijke binnenhuisrust verstoord kon worden, elk oogenblik, door grof praatgebrom,
of lollend dronkemansgezang.
Terwijl hij, telkens op één been steunend, de reclamekaarten stuk voor stuk bekeek, die van de muren vuurrood
schelblauw of hardgroen vlekten, hoorde hij Elly's stem in
de achterkamer.
Daar zat Marie aan de leege tafel te breien, stil op in 't
lamplicht, de vingerhanden rusteloos bewegend. En van
dicht boven haar geelde het licht de vleeschkop met de volle
kin en de varkensachtige spleetoogjes ... De kamer rondom
haar, schraal gemeubeld, was rustig dommelend in schemer-
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dofheid. Elly was naar achter gekomen uit een plotseling
gevoeld meelij met Marie, die de heele tijd daar zoo zeurig
alleen zat.
Wat is 't nou vervelend, hè, vanavond ? zei ze, dat er
nou ook niemand 's komt ... En dat je nou ook altijd zoo
achter gaat zitten 1 ... Kom oók 's voor, da's veel gezelliger. Jakkes ! 't is hier zoo doodsch .. .
Och ... vond Marie ... 't gaat nogal ... Wat zal
ik nou voor doen ? Zij had haar oogen niet opgeheven van
de breikous, die ze tusschen haar stompe werkvingers bewoog
met knitterend geluid van de lange naalden.
Toe, kom nou maar ... hield Elly aan ... Hij wou
je wat tracteeren, zeid-i ... om wat op te vroolijken, toe
kom 1 je zal ons toch niet hinderen ..
Marie stond op, legde de kous op tafel.
Nou vooruit dan maar, zei ze, bereidwillig-opgeruimd
in haar boersche dialect.
En zij gingen naar voor, waar nog de jonge man naar de
reclamekaarten stond op te zien.
Elly ging naar hem toe, stak haar arm door de zijne.
Zeg, geef Marie wat ; die meid verveelt zich zoo .. .
Ze heeft de heele avond nog niets gehad, zei ze zacht naar
naar hem op.
0, mij goed, laat ze maar wat nemen, gaf hij onverschillig terug.
Neem maar wat je blief, Marie, meneer vindt 't goed,
niewaar? zingzangde haar stem nu weer luidop.
-- Ja zeker, ga gerust je gang, Marie. Hij had even 't
hoofd naar de meid heengewend en zag haar breed-vriendelijk-lacherig hem toeknikken.
Nou dan een grokkie, asteblief, dank u meheer, zei ze
achter. 't buffet gaande. Uit een lange flesch goot zij een
geele gulp cognac in een glas, ging toen naar achter om warm
water te halen en kwam dadelijk daarop met het dampend
glas terug.
Op uw gezondheid, meheer .. , juffrouw ... wenschte
zij boersch joviaal, hard sprekend, nam een vlugge slok met
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gewend gebaar en zette toen het glas op de ronde tafel neer.
O ... danki, danki wel, Marie, antwoordde hij, glimlacherend, èven-verlegen. Dankje Marie, knikte neerbuigendvriendelijk Elly.
En we hebben nie-eens wat te drinken ... besloot ze,
beteekenisvol naar hem oogknippend. ... Die Marie was
ook altijd zoo gek, zoo ordinair met 'r gezondheid drinken.
Ze voelde zich er vaag om schamen, dat die meid zoo deed
en ze was ook onzeker hoe hij 't op zou nemen .... Ze
wenschte maar dat Marie nu weer gauw wegging. Al haar
meelij was heen.
Maar Marie bleef bij de tafel haar grok drinken, haar
stompe vingers om het glas dat zij aan haar gebogen arm
ophield. Telkens nam ze genietend een lange slurpteug.
Haar andere hand steunde met gekromde vingers en platte
duim, meid-achtig, op de tafel. En de anderen bleven
tegenover haar talmen, hij, verveeld kijkend, met nog altijd
handen in de zakken, Elly aan zijn arm geleund, haar hoofd
tegen zijn schouder. Marie met haar goedig-gemeen gezicht,
waarvan de verwaterde trekken en omrande oogen nu scherpduidelijkten onder de felle lichtstraling, praatte evenwel;
tusschen haar drinken in, rustig voort met haar doordringend
harde stem in 't boersche dialect:
-- Dat 'r nou ook zoo net niemand komt vanavond, hè?
da's nou toch ook zoo vervelend ... en gisteren was 't
zoo vol...
Zoo ? was 't gisteren vol ? vroeg hij, om iets te zeggen.
0 heere jee 1 en laàt nog ... niewaar juffrouw?
Elly knikte, maar hij, door die laatste woorden van Marie
pijnlijk verrast, wilde nu meer weten.
Nog laat? vroeg hij ... nog nadat ik weg was ... ?
0 ja, begon Marie ... en Elly viel haastig in, alsof
zij zijn denken begreep:
Ja, jij bent immers nog al vroeg weggegaan gisteravond?
Nou, 't was toch al over elven ...
— Nee ; precies elf uur.
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Hij voelde weer dat smartelijke van vage argwaan en angst
opkomen, dat hij zoo vaak ondervond in zijn verhouding tot
haar. In haar toon merkte hij een gemaakte onbevangenheid
die hem wilde bevredigen en afslijpen de impressie van
Marie's zeggen.
Maar deze, die daar niets van merkte, ging onverstoorbaar
en argeloos voort al die dingen te zeggen, die Elly liever
verborgen had.
O, 't was al over twaalven, toen klopten ze nog ...
weet u wel ? toe u en meheer al in bed lagen.
Elly voelde haar hart bonzen. Zij hield haar hoofd tegen
Bens schouder gedrukt, omdat zij haar wangen schaamrood
gloeien voelde. Zoo'n stomme meid, zoo'n kip zonder kop 1
»Toen u en meheer al in bed lagen." Moèst-i nou niet
begrijpen dat ze samen in bed lagen 1 Dat lamme dier van
een meid.
Elk luid woord van haar, zoo stom-zonder-erg uitgezegd,
trad als met zware voeten haar gepijnd hooren. Zij dacht
dat hij nu dadelijk iets zeggen ging, dat toonde hoe hij nu
eindelijk begreep hoe hier de toestand was ...
Maar zij hoorde hem verder vragen en haar angst zonk,
want zijn argwaan scheen, over Marie's laatste woorden heen,
zich aan iets anders te hechten.
Zoo ? en heb jullie opengedaan?
Wel ja... waarom niet? Die hebben nog wàt goed
verteerd ...
En wat waren 't dan voor menschen?
Nou . , . een paar heertjes, wat 'n nette ventjes, niewaar Elly ? ...
Ah 1 't waren heertjes ... en ben jij ze komen bedienen?
Zóó, in je nachtjapon? ... Was 't erg gezellig met die
nette ventjes ? vroeg hij, op haar neerziende, wanhopigspottend.
Maar hier voelde zij zich in haar onschuld gerust:
Bé'je malt zei zij en 't klonk in haar stem of zij zijn
veronderstelling een verachtende trap gaf. Bé' j e gek 1 ik heb
even een rok aangedaan en heb in 't buffet wat wijn voor
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hun gekregen ... Ik heb ze Boeien dag gezegd, maar, verder
heb ik ze niet angekeken ... Marie heeft ze bediend, niewaar Marie?
Deze, die nu ook begon te begrijpen dat de meneer jaloersch
was, haastte zich toe te stemmen. De juffer was er niet bij
geweest, zij had ze bediend ... maar ze waren niet lang
gebleven.
Natuurlijk, hè ? dat begrijp je ... toen ze zagen dat ik
niet voorkwam, zei het meisje in naief-rustige zelf bewustheid.
Ik heb toch nog drie maffies fooi gehad ; en ze zeien
dat ze vandaag terug zouen komen, rammelde de andere voort.
Zoo... hebben ze dat gezeid ?
-- Ja, die eene zei dat-i vast kwam, u kan 'm wel, die
lange zwarte, die wel 's meer hier komt.
Weer voelde Elly het gesprek angstig-gevaarlijk. Ze wist
wel wie Marie bedoelde ... 't was zoo'n lange jongen, zoo
interessant bleek en met zwart haar. Hij had haar verleden
een flesch eau-de-Cologne beloofd, maar dat hoefde Ben allemaal
niet te weten. Wat hoefde nou die Marie weer te zeggen dat
zij die vent wel kende 1
Ze haastte zich iets te zeggen, dat afleiden kon:
En d'r is toch de heele dag niemand geweest, lachte zij,
och, ze waren zeker dronken ...
Nou ... zoo dronken toch niet, hield Marie vol ... en
die lange heeft wel driemaal naar u gevraagd.
Da's dan zeker en goeie kennis van je ... begon hij
toen de deur open rinkelde en achter elkaar twee mannen
uit het donker nachtgat in 't lichte traden. Zij stapten zwaar
binnen, met een »g'n avond samen" en een tik aan hun
petten en zakten breed neer aan een tafeltje, tegenover elkaar.
De jonge man en Elly hadden de groet beantwoord, zij
met een coquet-vriendelijk lachknikje naar hen heen en waren
toen achteloos, om niet het air te hebben de bezoekers te
mijden, gedrenteld naar 't kleine deurtje en zoo 't kamerdonker binnen.
Marie was gebleven en vroeg met een vette vriendelijkheid
en breed-lachend, wat ze gebruiken wilden. Met grommende
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keelstemmen, dof én kortaf, bestelden ze bier en bleven, toen
de glazen gebracht waren, blokkig tegen elkaar over met de
armen op hun tafeltje hangen, zonder een woord te spreken.
Bij de groote ronde tafel stond Marie, een hand daarop
gesteund, naar hen te kijken, het oogenblik afwachtend,
waarop zij zou vragen of ze niets van hen drinken mocht.
Ben en Elly waren stil gaan zitten op hun stoelen, die nog
aangeschoven stonden en keken door 't raam naar wat er
volgen zou. Hij had zijn arm om haar middel geslagen, maar
zij spraken niet en bleven onbeweeglijk.
De twee groezelig-zwarte kerels, stokers waren 't
praatten nu zacht, de hoofden tegen elkaar, in grof-rasperige
fluistering. Afwisselend omsloten de vuil-zwarte stompvingers
de glazen en brachten die naar de mond tot een korte,
snelle slok, dan weer streek een hand een leeren pet naar
achter om met de zwarte nagels in het haar te krauwen.
Eindelijk kon Marie het niet langer uithouden. Zij kwam
een paar passen nader en zei toen met haar schreeuwerigschelle stem, die vroolijk moest lijken:
Snoeshaantjes, krijg ik nou niet 's een lekker glaassie
bier van je!
De mannen schokten op, keken schuin naar haar rond-rood
gezicht omhoog en zeiden niets.
-- Toe, laat me nou 's een glaassie van je drinken, toe, ik
heb nog niks gehad van avond, fleemde zij weer.
De eene vent scheen onverschillig-brommend zijn toestemming te geven en Marie haalde haar glas van 't buffet.
Daarna zette zij zich ook aan 't tafeltje, dronk gezondheid, en
begon een rad gesprek, door veel schel gelach onderbroken,
met de elbogen op de tafel en de kin in de hand. Zoo
was haar vettige facie vlak bij de donkere koppen der mannen,
tusschen hen in, en terwijl zij sprak, flikkerden haar spleetoogjes gestadig van de een naar de ander. Maar wat zij
zeide, konden die in 't kamertje niet hooren, behalve een
enkele schaterende uitroep. Ook niet wat de mannen, nu
minder ruig en stroef dan straks, antwoordden.
Zij bleven luisteren, maar hij kon niets opvangen en begon
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zich te vervelen. Elly scheen iets meer te verstaan. Haar fijne
mond vertrok soms even tot lachen, terwijl haar halfgeloken
oogen strak-oplettend staarden.
0, die Marie 1 Wat gemeen 1 heb je gehoord? ... riep
zij ineens. Hij had niets gehoord.
0, schande ? nee, ik zeg 't je niet, ... ik doe 't niet, hoor?
zoo gemeen ! ... Hij deed nu als wilde hij absoluut weten
wat Marie gezegd had, trok haar tot zich, drukte haar vast,
en zoende haar op de kroeshaartjes achter het oor, al
fluisterend :
Toe, zeg 't nou, zeg 't nou ... wat zei ze ... Marie ?
Elly vaag-glimlachend drukte met de handen hem af, terwijl
zij haar hoofd om en om draaide, dat zijn lippen zich niet
vastdrukken zouden.
Zoo worstelde zij zachtjes eenige oogenblikken, tot op eens
haar hoofd onder zijn arm doorglipte en zij naast haar stoel
vóór hem opstond.
— Schei toch uit, dat kietelt zoo 1 ... riep zij hem toe met
vlakke handen langs haar hoofd glijdend.
Kijk, nou heb je me heele haar in de war gemaakt,
da's gemeen ...
Hij wilde opstaan, haar weer vatten, maar zij week naar
de deur der achterkamer, zeggend vinnig-helder:
Nee, ik moet eerst me haar doen, hoor 1 blijf nou maar
zitten ... blijf maar even zoet zitten, dan kom ik dàli*k
weer bij je ... stilblijven, hoor 1
Hij, gehoorzamend, zakte weer op de stoel terug en haar
gestalte was met een sprongetje in de achterkamer verdwenen.
Daar was het schemerstil. De lamp brandde er laag over
de tafel, waarop nog de zwartwollen kous van Maria achteloos geworpen lag, met de lange glimnaalden als een kleine
omgeworpen stellage om een wijd-gapend gat. Rond-omhoog
somberden de wanden, onder de stil-witte dekking van het
plafond.
Zij draaide aan de lamp, dat de kamer opvroolijkte en
ging een kam uit de waschtafella^ halen, om haar pony op
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te kammen. Het smalle spiegeltje was aan het penant tusschen de vuil-grijze deurposten. Vitrage gordijnen hingen
voor de tuindeur, stijfplooiend elkaar tegenover.
Zij, het aschblond krulhaar boven haar voorhoofd opkroezend, lachtte haar eigen gezicht toe, dat de rei van kleine
tanden doorblonk. Zij vond dat zij er goed uitzag z66.
Maar morgen zou ze toch eens probeeren 't haar anders op
te steken, hooger op, dat 't wat meer leek ... 't Was
jammer dat ze zoo weinig haar had. En 't viel nog uit.
Als 't zoo doorging zou ze d'r wat onder moeten leggen.
Dat deeën d'r zooveel. Als je ze zag zou je gelooven dat 't
allemaal eigen was, maar jawel ... Nou ... wat was er
ook tegen ? 't Was toch maar een rolletje haar onder je
eigen haar ... Een heele pruik, dat was wat anders, die zou
ze nooit op willen zetten ... dat was vies ... Die Fransche
meid, die bij Leuckart kelnerin geweest was, die droeg een
blonde pruik ... en ze had zwart haar ... Maar iedereen
kon 't zien ... en de heeren zaten d'r altijd om te lachen ...
Dan maar liever weinig haar dan zoo ... En je werd er ook
kaal van ... Zij zou die wenkbrauwen ook nog even bijtrekken, en dan nog een beetje poeieren, ze zag zoo bleek ...
Tusschen spiegeltje en waschtafel bleef zij drentelen.
Met 't crayon trok ze, onbewegelijk staande, het gezicht
vooruitgestoken, voorzichtig de ronde welvingen langs. Toen
poeierde zij zich luchtig met coquet-vlugge hoofdbeweginkjes ... Terwijl zij haar handen waschte, kwam haar in
gedachte dat zij het kleine gouden medaillon aan het zwart
fluweel wel om kon doen. Dat stond zoo goed op de hals ...
Zoo bleef zij dralen, om nog niet zoo gauw terug te gaan.
Dat was zoo lekker, te weten dat een jongen daar zat te
wachten en dan hier zoo in je eentje rond te scharrelen en te
denken. Ben was wel een goeie jongen... zoo hartelijk ...
en hij meende het zoo. . Zij hield ook wel van hem ...
Toch niet meer zoo als vroeger. Toen dacht ze soms heele
dagen aan hem en voor-i dan 's avonds kwam kon zij het
haast niet houen van ongedurigheid. Nu verlangde ze lang
zoo niet meer. Soms, als er heeren waren, wenschte zij
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haast dat hij maar niet mocht komen ... Maar hij kwam
altijd en als hij er dan was, was 't toch ook weer goed ...
Zij drong haar gedachten om vriendelijk voor hem te zijn.
Zijn beeld was voor haar, zooals hij nu zat en geduldig op
haar wachtte. Maar tegelijk zag zij ook die aardige jongen
van gistermiddag in 't fijn zwart en met 't havana-bruin rond
hoedje op. Hè, dat was een echte heer, zoo echt chic ...
Hij had haar ook handschoenen beloofd... Zou hij 't doen?
Daar was zoo iets gebiedends in zijn manieren. Hij sprak
zoo kortaf en zijn zwarte oogen keken haar zoo brutaal door
en door. Hij had ook een mooie dikke zwarte snor. Bepaald
een mooi ventje...
Maar nu werd zij zich haar gedachten bewust en haar
blijheid was heen.
Terwijl zij het fluweeltje stond te strikken voor de spiegel,
was er een scheuring van droefheid in haar als ze aan Ben
dacht. Het was toch zoo'n goeie jongen, hij had zulke trouwe
oogen ... ze mocht 'm toch ook zoo graag ... Maar hij was
niet chic, voor geen cent ... en hij kon haar ook niet veel
geven ... tien gulden elke maand, wat há je daaran ? En
hier verdiende ze niet genoeg ; het was hier niks gedaan.
Een enkele keer als er 's een royale vent kwam, maar hoe
dikwijls gebeurde dat 1 Wie kwam hier in deze buurt en in
zoo'n gat ...
Ze was mal, dat ze zich had laten overhalen door die
Jan Bredee, maar ze wist toen ook al niet waar ze naar toe
zou ; ze was toen net zwaar ziek geweest en om toch ook
weer met allemaal vreemden te beginnen ... En ze was toen
nog zwak ook ...
Och, hij was toch wel een goeie, lieve jongen, hij meende
't zoo ... Die avond dat ze zoo lang bij die dikke gezeten had, die 'r absoluut mee op reis wou nemen, had hij
tranen in zijn oogen gehad toen ze terugkwam ... Als hij
maar meer d'r had kunnen helpen ... en een fijne heer was hij
ook niet ... zooals die zwarte ...
Gek 1 ze had vanmorgen de kaart gelegen in bed en altijd
was 't uitgekomen : op groot geld en op een zwarte jongen.
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Dan zou ze met hèm kwaad moeten worden... Arm ventje 1.. .
Hij kon toch ook wel zeuren ... maar om 't zoo ineens af
te maken, dat ging niet, daar had ze 't hart niet toe... Gek 1
zoo'n gevoelig hart als z ij had ... Een ander had 't al lang
gedaan ... Je mot toch leven 1 ... Maar hij zou zoo beroerd
zijn ... Nee, 't kon niet ... 't kon niet 1 ... Hij zou d'r
misschien de tering van zetten ... Dan die andere maar...
Dat was ook jammer 1
Een oogenblik stond zij roerloos haar beeltenis aan te zien;
toen, geërgerd, schudde zij heftig het hoofd:
Och kom, zij zou wel zien hoe 't liep ... nu maar naar
'm toe, hij zat er wel een half uur alleen, die goeierd!
De jonge man had in tusschen stilgezeten in 't half-duister
kamerhokje. In de rust van het hel-lichte café hoorde
zijn kameraad
hij de hortende grommingen, als de stoker
was weggegaan sprak. Daartegen, één lijn van heete
fluistering, Maries stem, die onafgebroken ijverde. Zij scheen
hem tot iets te willen dringen, hem te willen overhalen,
waartegen hij zich op een stompe, doffe manier verzette.
Maar Ben luisterde niet lang. Het gerucht van die twee
en de stilte maakten hem haast slaperig en hij zat, afgezakt
van de stoel, zijn geest in rust. Het was zoo diep-rustig
hier, zoo besloten en veilig. Hij voelde niet meer de gejaagdheid van onrust om haar zijn en haar stemming.
Zij was wèl aan hem. Hij voelde 't in haar begroeting, in
haar zoenen, in haar vleiige stem, dat ze van hem hield.
Wat kon zij kinderlijk-naïef en vroolijk zijn en met zoo weinig
blij. Hier, in dit kleine kroegje, was ze eigenlijk ook wel
goed geborgen. Die stokers en zeelui deerden haar niet,
dat was geen gevaar voor haar ... maar de meneeren, de
makkelijk levende rijke jongens, en die zochten haar hier niet,
in zoo'n buurt en in zoo'n lokaal ... Zoo zou ze wel langzamerhand dat vroegere rumoerige leven leeren vergeten. En
altijd alleen, samen met hem, dat móest toch wel invloed op
haar oefenen.
Als ze nu maar niet hoefde te drinken ... en als hij maar
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wat meer geld had. Zij had niet veel noodig, maar zelfs
dat kostte hem moeite haar te geven.
Eenige tijd bleef hij zich kwellen met die gedachte, toen
zonk ze weg in de dompe rust rondom. Hij vond 't wel
prettig even alleen te zijn, 't moment te voelen, en een enkele
keer in kalme bevrediging aan haar te denken, nu zij zoo
dichtbij was en hij haar straks weer voor zich zou hebben.
Hij dacht aan haar klein oor en de val van het blonde haar
daar overheen. Dat was zoo zuiver fijn gevormd en rozigblank. Op het halsplekje er onder was 't lekker zoenen,
en van 't oor af ging de kinlijn zoo mooi week-rond. Het
voelde frisch en week-glad aan. Daarbeneden was haar volle
hals zoo warm.
Maar hij werd ongeduldig. Waar of zij nu bleef? De tijd
ging ongebruikt voorbij, de enkele uren dat hij bij haar kon
wezen ... Waarom kwam ze nu niet ? 't Was al bij elven ...
Juist wou hij gaan kijken, toen zij in de kamerdeur kwam.
-- Waarom zit je niet ? ga gauw zitten op je stoel ! riep
zij, en hij:
Wat voer je dan toch uit ? Heb je al die tijd je haar
opgekamd?
Terwijl hij, zittend, haar op zijn knieën trok, zei ze plaagziek, haar lippen lachend-vochtig en de oogen glinsterend
rechtuit ziend :
Dat gaat je nie-an, wat ik gedaan heb ... Stil, hou je kop
recht en niet zoo met je gezicht trekken... Is die vent 'r nou
ndg al ? vroeg zij opeens, door de vitrage spiedend in 't cafétje.
— ja, waarom niet?
Nou, voor zijn dubbeltje is-ti d'r lang genoeg geweest...
Kijk's ... luister's ... die Marie zit 'm te belezen, geloof ik.
Zij hoorden, oplettend een oogenblik in de stilte.
Toe nou, snoeshaantje 1 toe nou 1 verstonden zij duidelijk
uit de fluistering van Marie.
Hoor je wel, die Marie wil 'm plunderen, de stakkerd,
fluisterde zij half-geërgerd, toch lachend ; zoo'n gemeene
meid, hè?
Toen, met haar handen op zijn schouders, keek zij hem
'4
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vol aan eenige oogenblikken. Haar blauwe oogen staarden,
half-gesloten, begeerend in de zijne. Haar lippen waren even
van elkaar. En langzaam kwamen haar vooruitgestoken lippen
nader tot zijn mond en sloten zich eindelijk met kracht er op.
Hij gaf de zoen terug en zij bleven lang zoo, met de lippen
opeen, wiegend hun lichamen, de armen om elkaar.
En daarna, terwijl een gloed hem doortoog, zoende hij
haar overal op haar gezicht, lag zij met het hoofd tegen
zijn borst, hij op haar ziende, tevreden, met alleen een kleine
onrust dat de tijd zoo gauw voorbijging.
Zij intusschen moest telkens aan dat lieve ventje van
gisterenmiddag denken. Terwijl Ben haar zoende, stelde zij
zich voor dat die 't was. Dat moest wel lekker zijn ...
Maar hij zou 't zeker veel heftiger nog doen, en ook brutaler.
Hij zou haar eerst vastpakken, want hij was sterk, en dan
haar zoenen of ze wou of niet. Zij zou niet willen, maar
dat zou haar niet geven. Zij deed haar oogen dicht onder
die gedachte en drukte zich dichter tegen Ben aan, en hij
genoot 't zoete gevoel van trotsch bezit over dit willig zich
gevend soepele lichaam.
Dan weer keek ze op, duwde hem recht op zijn stoel,
leunde achterover in de hare.
Nou moet je 's even stil blijven zitten, zei ze, sst...
sst 1 niet an me komen ... handjes thuis ... en ze praatte
met coquette haaltjes in haar stem over dit en dat, vroeg
hem allerlei onverschillige dingen, quasi om hem af te leiden
en rustig te houden, tot hij ineens weer haar bruusk om het
middel pakte en naar zich toe trok, wat zij, geschandaliseerd
doende, toeliet. En onder zijn zoenen lachtte haar witte
tandenmond open, terwijl haar oogen als bezwijmd toesloten.
Intusschen, onder het zwaarder dempende nachtuur, voelde
hij rust en stilte in het huisje hoorbaar ademen, terwijl buiten
alle leven scheen gedoofd.
Toen rinkelde de deur en de andere meid kwam binnen,
achter haar een manspersoon, die zij, half omgewend, drong
om binnen te komen. Maar hij, buiten de deur, scheen te
weigeren en eindelijk sloeg zij driftig de deur dicht.
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— 0, daar is Anna ... had Elly geroepen ... nou ga
rechtop zitten, laat ze ons zoo niet zien, jongenl
De meid, die rood zag in 't licht, ging door 't café en 't
kamertje naar de achterkamer.
Dag meheer ... o, dag juffrouw, ik zag u niet.
Dag Anna. Voor de deur van de achterkamer stond zij stil:
Nou, wat zeg u daarvan 1 . . die sloome duikelaar, hij
wou niet eens binnen komen, hij was zeker bang dat-i me
tracteeren moest, zoo'n kale, dooie diender 1 . . .
Ja, da's naar voor jou ... antwoordde Elly onverschillig en geërgerd over die ruwe heftigheid in Bens bijzijn.
Weer ging de café-deur en »meneer" kwam binnen.
Het was een lange, sluike jongen, met een flauw blond
gezicht, vaalbleek in het licht. Zijn oogen keken flets boven
een even opgewipte neus, die zijn heele gezicht een uitdrukking gaf van stompe ontevredenheid. Hij droeg een laagbollig hoedje en een roode das.
Dag m'neer Lange ... zei hij luchtig, in 't kamertje
voorbijgaande.
El, kom je even achter ? vroeg hij, al in de achterkamer getreden.
Ja ... wat dan ? ... D'r is niks geweest, zeg, riep ze,
het hoofd naar de deur omgewend ... de heele avond
geen kip gezien.
Zoo ... nou dan mó'-we maar vroeg sluiten, klonk 't
terug.
Toe, ga jij** nou maar weg, zei Elly zacht, zich weer
tot Ben keerende ... ga van avond nou maar 's vroeg weg
. , . anders moet die man voor jou alleen openblijven.
— Waarom ? laat-i maar sluiten, dat hindert ons toch niet.
— Ach nee, maar 't is zoo gek voor die meiden ook ... en
zooveel verteren we ook niet.
Nou, haal dan- nog wat ... mij is 't goed.
Och nee ... ga nu vandaag maar 's wat vroeger, dan
kan ik ook 's bijtijds naar bed ... Gisteren was 't ook al
zoo laat en voor jou zelf is 't toch ook veel beter, dat je
niet alle avonden zoo laat gaat.
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Nou, als je me dan bepaald weg wil hebben, goed,
dan ga ik, maar 't is nog maar even over half, ... maar je
heb nou genoeg van me zeker ... zei hij opstaande, geergerd.
Maar zij klemde zich, hartstochtelijk doende, aan hem vast.
Nee ... nee ... dat is 't niet ... jij bent mijn
lekkere, mijn heerlijke man ... geef me een zoen ... nee
niet zoo slap, een stevige zoen ... zoo ... nèg een ..
en ga nou maar ... 't is maar alleen voor van avond, morgenavond mag je weer blijven.
- Ja ? nou dan ga ik maar heen. Hij trok zijn jas aan,
zij zette hem zijn hoed op met hare handen en keek of hij
recht stond. Arm in arm gingen ze het café door, waar de
stoker en Marie waren weggegaan.
Nog even draalden ze in de open deur, half in 't koele
nachtzwart, waar zwakke geluiden uit de stadsverte aanwoeien.
Een paar huizen verder waren twee donkere gedaanten,
staande voor elkaar, toen wandelden ze gearmd verder.
- Daar staat Marie met d'r stoker ... zei Elly.
Daarna waren zij zwijgend bij elkaar, vaag luisterend in
de nacht. Hij voelde zich al van haar gescheiden, dit nogbijeen-zijn was vol onrust. Hij wilde 't doen eindigen.
Zul je nu op je zelf passen, lieveling ? Niet veel drinken, en niet te aardig zijn met de heertjes ... vroeg hij
smeekend.
Bè je gek ? D'r komen hier nog al wat heertjes, was
haar minachtend antwoord. Haar stem klonk niet meer zoo
zacht-vleierig, maar harder, als ongeduldig.
Nou, dag kind 1 zei hij, zich vermannend, en zoende
haar nog eens op 't voorhoofd.
Daarna was hij op straat en viel zijn gestap langs de
huizen.
Da-àg ... riep zij hem na, weer met haar gewoon
stemmetje van naïeve vleiing.
Toen sloot zij de deur en ging nadenkend 't kamertje
door naar achter.
Bredee stond zich al uit te kleeden. Voor de bedstee
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trok hij z'n groezelig half hempj e af, waar de rooie das van
neerbengelde.
Is die vent d'r weer de heele avond geweest ? vroeg
hij schorrig.
Ja, gaat 't jou wat an ? antwoordde ze hard.
— Ja, wis en bliksems ... die kerel verteert niet en houdt
jou de godgansche avond van de klanten af, ás ze d'r zijn.
- As ze d'r zijn, dat mag je d'r wel bij zeggen 1 smaalde
Elly. Zij stond voor 't spiegeltje haar gezicht te bezien, met
loome handen het fluweeltje losmakend.
't Is hier een mooie boel
vervolgde zij --- d'r komen
geen vijf menschen per dag.
As ik dàt geweten had
nou 1
As jij 't maar niet met één vent aanlei ... dan zouen
de andere ook wel komen ... gat hij koeltjes terug, terwijl
hij op een stoel zittend, met één been opgetrokken, aan zijn
onderbroekspijp trok.
Nou ... ik doe dan wat ik wil ... daar heb ik nou
lol in, zei ze driftig ... ik doe genoeg voor de zaak, ik zit
verdikkeme 1 de heele dag voor 't raam. Dan zal ik
's avonds dan toch wel kennen doen wat ik verkies.
God, mensch, ga je gang ... doet wat je wil, hoor, 't
is je eigen schaai ... Hij sprak het onverschillig weg, terwijl
hij, nu in zijn hemd en met lange magere bloote beenen, het
dek opsloeg en in bed stapte.
Terwijl hij zich behagelijk strekte, dat de planken kraakten,
vroeg hij:
Wie draait 't licht voor uit?
-- 0, dat zal ik wel doen, Marie is nog niet binnen, antwoordde Elly, langzaam naar voren gaande.
Roep ze dan, en sluit maar gauw, riep hij haar achterna.
Zij klom eerst op de stoel, toen op de tafel en draaide,
de arm strekkend, de lampkraan om, het bleek-ernstig gezicht
opgeheven in 't licht. Langzaam slonk de vlam, werd van
wit gelig, toen blauw en verdween na een paar krampachtige
flikkeringen. Tusschen de wanden sloeg plots het donker
neer, en Elly, op de vloer, moest er even aan wennen, eer
zij bij 't bleek lantaarnschijnsel, dat schuin naar binnen viel,
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haar weg kon vinden, de tafel langs naar achter. Innerlijk
voelde zij zich onvredig, vol verwarring. De woorden van
Jan hadden toch indruk gemaakt. Zij deed d'r eigen scha ...
Zij zou zoo graag veel geld hebben, hoopen geld, om zich
chic te kunnen kleeën ... Maar als je bij één bleef, dan
vorderde je ook niet veel ... Dat was niet wáar 1 als die
eene maar moppen had 1 Dat chique ventje ... dàt was
zeker wel een rijke jongen... hij ging zoo royaal met zijn
geld om, hij had wel bij de acht gulden verteerd ... Maar,
't ging niet, ze kon d'r Ben maar niet zoo ineens wegbonzen ... Die jongen meende 't ook zoo heel echt met 'r.
In de achterkamer bleef zij staan peinzen bij de tafel, verstrooid luisterend naar het ronkend ademen van Jan, dat uit
de bedstee klonk.
Toen, met een zucht, begon zij zich ook uit te kleeden.
Als er maar iets gebeurde, waardoor ze vanzelf van mekaar
moesten, was de gedachte waarmee ze naar bed ging.

DE MAN EN DE SIRENE
DOOR

HENRI DE REGNIER.

Onder de laatste sterren van een dageraad op
zee, staande op den steven van een schip dat men
niet ziet, spreekt de waker; zijn stem verwijdert
zich naarmate het helder wordt.

DE WAKER.
Ik ben degeen die waakt staande op den steven ...
Er zijn er die ankers en zeilen kennen,
Andren de sterren,
Sommigen zijn er wijzer en die spelen
Den weg op 't kansbord en slapen dan in te-vreê,
Zonder bekomring naar wat wind zich richt de steven;
Doch ik, ik weet de Zee!
Zij is gedweê vandaag onder de sterren,
De neergaande, en het touwwerk zucht heel zacht,
De zeilen zonken;
En de wind viel en het vaartuig is loom
Allen waren slaapdronken En wie den wind kent en het tij voorspelde een schoonen
Aan 't schip voor anker ; [nacht
En zingende heeft elk zijn riem geheven,
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Want die de wolk kent lachte naar dien op den steven --Dwaas dus die waakt en wijs de slaper 1
En ik alleen bleef luistrend waken,
En ik alleen
Zie helder, door mijn droom,
En ik alleen,
Ik weet de Zee,
Geheel de Zee,
En dat er zijn Sirenen op de Zee.
Er zijn Sirenen die zingen en kammen
Hun wierhaar en zijn moedernaakt;
De drie schoonste kwamen en zwommen
Rondom waar kiel en water raakt,
In verre zeeën ...
Zij kwamen niet weer maar soms van beneën,
Als de lucht kalm is en 't weer te-vrêe,
Is 't of 'k gelach en zingen
Omhoog hoor dringen,
Want ik, ik weet de Zee.
Zij hebben wierhaar en de monden
Geverfd als met koralen-rood;
Soms was 't of lachen klonk uit diepe gronden
En boven 't water zich een vrouwe-borst mij bood --Armen die ze opensloot ...
Men zegt zij zijn er niet en dat hun lijven
In staarten eindgen die in 't water drijven,
Van schelpen, schijnbaar blauw,
Terwijl hun haren gouden boog beschrijven
In 't zonlicht, schoon zij grauw ...
En dat zij valsch zijn en hun lach geheimvol-zoet,
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In grotten roos-licht en zwart-bang,
Wang tegen wang
Insluimren doet
Ten doode ;
Dat wijs doet wie hun niet vertrouwt,
Maar met dichte oogen vlode;
En dat men hun gedaanten bootsen moet
In lak en goud,
En spijkren ze aan den steven,
Hunne gelijkenissen aan den steven ...
Maar ik weet binnen in mij zeekre dingen,
Want voor 'k de riemen hief dorschte ik het koren,
Hanteerde 't snoei-mes, dreef 't ploegijzer door de voren,
At druiven en dronk wijn,
Waaruit de droomen zijn
Die heldre geesten tot de toekomst door doen dringen.
Ik sliep op de aarde neven naakte zeisen,
Ik deed den bijl tegen de stammen rijzen,
Woonplaatsen der Dryaden
Hun bloed dropte op mijn hand met de vallende bladen.
Ik zag de Faunen, honig-stelers, en op 't water
De Nimf lachende naar den Sater,
Die danste, slank, een roos tusschen de horens;
En de Griffoenen vluchtend voor de Eenhoren.
Centauren, ros en zwart, renden over het strand.
0 nieuw verstand
Dat me opging en deed weten wat ik moet gelooven,
Deed weten wat er aan is van wie boven
En onder de aard ons aanzien met hun wondervollen lach;
En die ons toespreken met stemmen zacht,
En die ons toespreken met lang geklag,
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Van dag tot nacht,
Van nacht tot dag.
In heldrer hemel
Sterft het gewemel
Der sterren, de wind het zeil zwellen deê,
De wind kwam aan over de Zee,
Er zijn Sirenen op de Zee.

De blauwige dageraad wordt helderder. Van
lieverleê onderscheidt men een strand waarop een
naakte vrouw slaapt ; haar hoofd rust op de knieën
van een jonkman gehuld in ruime en donkere
kleederen. Hooge rotsen beletten het gezicht
achter het kleine strand.

BIIJ.
Die man spreekt vreemde woorden
In 't trage dagen,
Ik wenschte dat ik op de zee zijn schaduw zage,
En zijn gelaat terwijl hij droomt staande op den steven;
Ik had hem willen roepen dat hij 't hoorde,
Maar zijn scheepje lag geankerd en zoo bleven
Zij mij verborgen door de rots, en door uw hoofd,
't Zware, bekoorlijke, in mijn schoot,
Die mij hier zittende weerhouden hebt
En 't vaartuig vlood
En de zee ebt ...
Slaapster, uw hoofd weegt zwaar nu gij zoo rust,
Met de oogen en al de moeheid uws lichaams hier,
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Verruklijk rein op de zeekust
Tusschen schelpen en wier,
0 gij, de rustige en de
Moede glimlachend naakte en Onbekende.
Slaapster, het zand koelt de palm van uw handen;
Als ge opstaat, de armen rekkend, en de vloed
Van uwe haren tot uw heupen storten doet,
Zullen die zachte zanden
De' indruk bewaren van uw sluimer en de
Vriend van uw slaap kent nog uw ziel niet, de Onbekende.
Zij slaapt : ik droom,
En 'k droomde in 't donker
Lang voor die stem te zingen ging in 't donker;
Ik droom
Van haar die kwam tot hem die kwam,
Vreemde die Vreemdling tot zich nam,
En die nu slaapt bij hem die waakt;
Ik weet van haar
Slechts dat zij schoon is en in slaap geraakt
Kalm moede en naakt,
En glimlachte als in droom en bovenaardsch
Toen die man zong de Zee en de Sirenen.
Zij sliep weer in maar hare lippen schenen
Te glimlachen naar mijne.
En op mijn knieën woog haar hoofd heel zwaar,
Zwaar door den last des lossen haars,
Zwaar hing haar hals te kwijnen,
Zwaar haar gedachten schijnen.
Zij denkt aan dingen die ik heel niet weet,
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Niet weet ik haar gedachten ...
Toch stierf de nacht en dag zich reedt
't Is me of achter haar trekken, trekken lachten,
Half uitgewischte die te lachen trachten,
Andere lippen achter háre lokken,
Zie 'k haar vlak aan dan voel ik me aangetrokken
Door één rechtop, en dat is mijn Gedachte
In 't zwart gekleed 1
Haar vleesch is zacht zoo op het zand, haar vleesch
Is schoon zoo nu de lucht erover rees,
Zoo bleek en klaar, waarin, helaas, mijn ziel
Treurt om de ziel die in dat lichaam viel,
En zich verbergt zoet in zijn slaap en levend bleek,
Schoon ik al zachtjes streek
Met hand langs oogen, borsten, buik en mond
En het gond-blond
Van haren waar zij onder ligt bedolven
Lenig als wier en langzaam als zee-golven,
Geheimnisvol, en 't schuim dat voorhoofd hoog
Dat kroont hun boog,
Die neerruischt rijk en vorstlijk tot den rooden grond,
Waar raadslig schoon en wreed
Die slaapster sluimert, ach 1 die ik niet weet.
Want ik weet noch haar denken noch haar doen,
Het noodlot niet dat haar hier heenbracht toen
Dien avond 'k haar zag staan aan 't strand der zee,
Rein alsof juist ontstaan
Rank uit een schelp of blank uit een schuimvaan,
Uit het zand van het strand of het zout van de zee.
Of is zij een
Van die gevangnen die de hooge schepen hout en goud
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Roofden aan d'oever, naar de haven voerden,
En die verkocht worden op 't havenhoofd
Met vogels en koraal ?
Dwaalde haar kindsheid aan een kalmen stroom,
Welks kronkling zij te volgen placht van wilg tot wilg?
Droeg ze op haar schouders soms de water-kruik ?
Of in gewijde hand de dooden-urn ?
Liepen op de asfodellen langs den weg
Haar voeten naar een marmren tempel?
Bewonen haren droom boomen en steden?
Of is haar eenge erinnering de groote zee?
'k Heb dorst naar u te kennen, zuster, ik wil drinken
Aan uw verleen als aan een bron bij wilgen.
Sta op, o zuster, loop op mij geleund
Met mij en laat onze gezichten spiegelen
In ons gedachten, daar ook 't zinnebeeld
Van ons vervlochten handen ons uit wederspeelt.
Ontwaak, rijs op o zuster!
Ik kan niet leven als gij slaapt.
0 die maar slaapt als zijnde een die 'k niet weet 1
Sta op o naakte 1
Laat van uw haren róllen 't gouden wier.
Sta op o slaapster 1
Als gij zoo ver blijft waarom dan gekomen
Dien avond toen 'k op 't strand u vond ?
En 't is in u dat de zon op moet gaan,
U die 'k niet weet,
En wezen zult 1
Zij ontwaakt.
De zee vloedt weer : niet zingt nu meer
Die man zijn zang waarnaar ge lachte in droom.
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Hij sprak van schaduw uit een breeden boom,
Van druiven, bijen ...
Hij zingt niet meer
Zijn lied aan 't dagen en de dag werd rood —
Rijs rozerood,
Glimlachend naakte en onbekende ziel!
Uw vleesch moog vlijen
Zich in zijn sluimer, maar kom gij mee ?
Kom uit u zelve mee ! zie, de hemel is klaar.
Kom mee naar daar,
Ver van 't dor strand en de onafzienbre zee.
De zon verschijnt.

Een open plek in een bosch. Een diepe bron
spiegelt tusschen bloemen. Rondom, hooge boomen.
I Iet weer is warm en met wind; zooeven regen,*
er vallen nog droppels van de bladeren.
Op het mos gezeten houden weefsters stoffen
ontplooid op hun schoot. Er zijn er drie die beurt
om beurt spreken, de oudste rechtop ; anderen
arbeiden zwijgend, waarvan twee nog antwoorden.
-

DE EENE.

Het lot weefde onze dagen, onze jaren,
Mijn zusters, en wij zitten neven hen,
En elk jaar weeft ons leven in zijn garen.
DE ANDERE.

't Is me of ik in den wind hun vleugels ken,
Want de tijd vluchtte heen voor ons, en de uren
Vlogen, nu de uilen, dan de tortelen.
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Mijn leven, moet nog meer uw schreien duren?
ledre drop regen is een traan van mij.
Mijn leven, moet ge in dood uw lust bezuren?
Want als uw snik klaagt in den wind voorbij
't Verleên dat met mijn Schaduw ginder droomde,
Van drank dof waardoor 't leed vergeten zij.
Hun paar diep in mijn donkre erinring doomde,
Rampgroep, helaas ! sluimergraag opgewekt,
Aan puin 't hoofd stootend dat de lichtspleet schroomde.
Zie daar die beiden die nu met zich trekt
Mijn Leven : samen komen zij genaderd,
't Gelaat neerleunend, waar uw glimlach trekt,
't Getouw toe, waar 'k in bloemen wier geâdert
Hun lijkt, laas ! noodlot weef van list en logen
Wier draên hand beven doen die hen vergadert.

EENE ANDERE.

Arbeidzame, voor zwaardre draden
Zit ik en weef en knoop met gouden pen
Van 't lang bedrog de leenge en kronkle draden.

WEER EEN ANDERE.

Arglistge die schoone patronen ken
Trek ik ze op naakte stof en splits met ijver
De kleurschiftende zij der logenen.
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ZIJ DIE HET EERST GESPROKEN HEEFT.

De stof is dof en vet als doode vijver
En waardoor binnenin een beven vliegt,
Als weeft een spin daar en spant draden stijver.
ZIJ DIE DAARNA GESPROKEN HEEFT.

De zijde is zacht gelijk de huid, zij liegt;
Er doemen trekken uit van noodlot-wreekster;
De zijde is ijdel als de ziel, zij liegt.
ALLEN.

Wij weven 't kleed der vrouw, der logenspreekster.
DE OUDSTE DIE EEN SPIL DRAAIT.

Gij die het leven weeft in rustge werken,
Wil nu van 't purper bloedende om mijn spil,
Roó draad aan draad, de heevge wollen merken.
Mantel of vuurge hemd. En de Dood wil
Er eens en voor altijd 't leven mee stelpen,
Daar 't woest zich voortweve of afgrijslijk spil'.
Dan zal mijn ebben wiel mijn rood spil helpen.
DE EENE.

Op moede handen vielen losse bladen,
De regen floersde in 't bosch het blauw verschiet,
Roset-festoenen weefden drop en draden.
DE ANDERE.

De wind wart en mijn hand weerhoudt ze niet,
De zij wier tinten schiften en bewegen
Waar in de lucht een wolk verdiept of vliedt.
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ALLEN.
Nu schreit het windgelaat tranen van regen.

DE OUDSTE.
Treedt in, de spil is stil, de taak gedaan.
De Weefsters gaan nu huiswaarts met de Spinster.
Hoor wind en regen die door 't boombosch gaan.
Nu geen getouw meer hier, geen naaldgeglinster.
't Regent op onze haren, de wind treurt.
De angst van veilharten luidt als herfstbeginster.
De boomen spreiden de armen beurt om beurt
Den dollen wind te vangen die ontwijkend
Bewogen blaren drijft en met zich sleurt.
Regen is op 't bronwater nederstrijkend.
Slagregen lacht al : Iris boog zich kromt.
Sterk en ontembaar balsemt de aarde opprijkend
Naar haar die tusschen bloemen schrijdend komt.
Het koor is heengegaan. De zon schijnt weer,
men hoort droppels die van de takken vallen ;
de lucht wordt zoeler. Het paar komt het
bosch in ; hij in een donkeren mantel. Zij lachend
en leunend loopt golvend; een licht gaas om-

schemert haar naakte leden. Haar luchtig bij
elkaar gebonden haren vallen half los op haar
nek. In haar hand heeft ze rozen.
Zij.
Wilt gij mijn rozen ?
Zij zijn frisch in mijn vochtge handen.
Ik knielde plukkend ze op de heete landen.

15

220

DE MAN EN DE SIRENE.

Wilt gij mijn rozen ?
Neem deze schoonste:
Ik wensch dat gij haar geur aêmt gij die wandelt
Niet naar hen nijgend.
die ommanteld
Dien bleeken handen wensch ik
Zoo zwaar, zoo zwart, --- te zien ontstijgend
Een zulk een bloem gelijk een vlam de schoonste.
En 'k wensch dat waar gij gaat
Voor mijn heldre lachen de bloem in uw hand staat.
Zij reikt hem de bloem die hij niet neemt en
die valt.

Regen en zon weven in goud en zijde
Uw donk'ren mantel en vervroolijken uw weg,
't Licht doet zijn vreugde-stoffen rond u glijden,
Waarom is ook uw kleed zoo droevig, zeg?
Waarom hebt gij
Die roos verworpen zonder zelfs glimlachen?
Waarom woudt gij niet lachen
Tegen die bloem van mij?
Hebt gij liever mijn lippen?
Mijn mond is nog vochtig en frisch
Van bloemen te kussen voor ik ze u schonk.
0 gij die de rozen niet mint die 'k vond
Tusschen de doornen,
Hater van bosch-aromen,
Dien de vroolijkste dag versombren kon,
Als hulst wier geblaart zwart wordt in de zon.
Alles lacht en zingt : van blaren
Dropt dauw op bloem en mossen,
't Bosch druipt van dauwtranen,
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Diamanten reegnen in spiegelbronnen,
Mijn lippen zijn zoet. Proef ze.
Gij wilt ze niet?

--

Boomen - een wolk bedroeft ze.
De lucht wordt kilder.
Het goudbosch dooft, wordt groen en stilder.
Een rukwind. Regen.
De zon schijnt weer.

Ik wist wel dat ge mijn mond wilde.
Waarom zijn koud uw handen die ik tegen
Mijn lippen druk onder uw mantel
Wanneer een glimlach uw gelaat begiet
Zoodat ge schoon en blijde zijt,
Al tracht ge alweer naar ernst en zwijgendheid,
Ondanks dit Bosch dat zingt en waar gij wandelt?
Aanschouw dat woud reegnen van zon en ruischen
Van heldre tranen die als oogen vonken
Van emerald en goud gelijk een pauw aan 't pronken.
Kwam niet een droppel langs mijn wangen bruisen
En beeft en schuilt in 't hoekje van mijn lippen
En gaat dan koel tuschen mijn borsten glippen
Zoodat ik, heet, wat bleek, beef als gestreeld?
Mijn vocht haar stort of 't zich in stroomen deelt.
Zoo zwaar is 't dat zijn wicht mij neer doet bukken
Als heet gesmolten goud mijn hoofd te drukken.
Ach, sluimren wou 'k in dat wat 'k in mij voel
Van weelden, achter 't hoofd mijn handen.
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Voel
Mijn bloote huid vol geuren en vol hette
Van reuken die me in walm van wierook zette
En adem in mijn adem 't heele woud.
0 mijn reine oogen zijn als bronnen koud,
Ik heb huidplekken die fluweelig zijn als mossen,
Mijn borsten lijken mij vandaag ontloken.
Ik ween •— zijn jonge twijgen uitgebroken
Rondom me ? Ik lach -- goudbijen gaan door bosschen.
En in de zachtheid van de lucht waardoor ik ren
Lijkt het me of ik grooter en schooner ben
En wonderheerlijk van oneindig leven 1
Hoor ook den wind die zingt en lacht en waait.
't Is of hij klinke-lachen 't bosch door zaait.
Loover windt zich door loover
En ginds, heel ginder, over
't Groen pijnbosch

en een roodige eik ruischt mee

Klinkt wel de wind heel ernstig, dat 's de Zee.
Herinnert ge u het strand, schelpen en wier
Waar 'k naakt en rustig lag
En hoe gij naar mij zag
Terwijl ik sliep in 't zand bij schelp en wier?
De wind zwijgt : zie nu in de bron
Hoe mijn gezicht daar schijnt onder zijn kroon
Van haar en woud.
Zij spiegelt als de wind zijn adem houdt.
Mijn sluier waait rondom mij als een mist
Van zon en wie 't niet wist
Zou zeggen dat het de oude schuim was mij doend blijken
Het zeekind dat ik ben,
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En heel mijn heet vleesch voelt zich naakt en wijken
Kan 'k niet van 't water.
Zie hoe het helder is in die fontein
Tot spiegelen,
En hoe 't voor wie er zich in baden koel moet zijn.

Zie me aan de randen van dit heidre water
En achterwaarts mijn haren vallend gaat er
Een gouden waterval naar 't zilvren veld.
En zie mijn borst die zijn twee borsten zwelt
Zal aan 't om mij gevallen kleed ontgolven,
En rechtop

naast wier voet is overdolven

Door 't water : irissen, zwaardbloemen, rieten,
Zal 'k staan dien Nimfen lijkend die men ziet en
Niet ziet, in 't woud of als de zee-sirenen.
Dan daalt mijn roze lijf in 't heldre nat
En in zijn breeden cirkelplooi gevat
Zal 'k u, o koud kristal der bronnen, voelen
Mijn beenen, buik, borsten en schours bespoelen,
Dan langzamer en lachig met toe-oogen
Dompel ik 't hoofd onder en doe verdwijnen
In 't groen gras van mijn haar de gouden schijnen.
Zeg, wilt gij niet dat 'k zij ben die ontspringt
Aan 't water, heel verblind, en opgetogen
Begeert en reikt dat nu uw arm omringt
Haar slanke naaktheid en haar sluimren liet?

Zij wendde zich tot hem. In haar half open
kleed staat ze naakt. Met de handen omhoog tilt
ze haar haren op en verschijnt zoo een oogenblik
tegen het verlichte bosch dat plotseling een wolk
ve rdonkert.
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HIJ.
Hij gaat tot haar met opgeheven vuisten dreigend. Zij krimpt in elkaar.

Ik wil het niet 1
0 woud dat weidsch van goud en zonlicht lacht,
Haar ziend die naakt van kruin tot voetzool pracht,
Doof 't vlammen van uw vaatren, boomen, rozen;
Wees duister, diep, stilzwijgend, red van boozen
Lust hem die in zijn zwarten mantel kwam
Tot u, die wou dat hij nooit nooit vernam
Uw eeuwgen kus die dof en dronken maakt,
Gedurig stijgt, lachend zijn lippen raakt.
Wind uit het duister, kom van grot en struik
Ter Vreemde in bloei die met ontblooten buik
En naakte borsten geil dorst openbaren
Haar dronken-voorj aarsvleesch en zomerharen.
Troebel 't nat dat spieglend meeplichtig is,
Blaas in 't gelaat haar uw verdoemenis,
Voer meê, dat nooit hen mijn gedacht hervond,
De woorden die zij uitsprak met dien mond
Dronken van haar vocht vleesch en donshaar heet
Die lip aan lip den echo staamlen deed.
En ik zoo 'k ooit dat onrein naakt beminde,
Aan 't zeestrand eens bij 't dagen, zweer dat 'k wilde,
Zwartmantelige toovnaar die de gaven
Bezit van droefheid wetenschap en avond,
Opwekken in haar wat een god eraan ontbrachte
Een ernstge ziel gelijk aan mijn hooge gedachte.
Waarom zijt gij zoo op mijn weg gekomen?
In slaap voel ik uw adem op mijn handen stroomen
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En uw mond weet van niets dan van lachen en zoenen.
Een eeuwge zon schijnt u de wang te kleuren,
Uw haren vallen los bij 't minst gebeuren,
Uw borst dringt uit uw kleed : uw buik verheft
't Doorzichtig gaas als gij 't nauw zelf beseft,
Gij die in dierelijke loomheid droomen
Ligt met ope oogen, lustloos, tusschen bloemen,
Of tusschen rozen leunt op de ellebogen.
'k Speur vreemde wildheid in uw geur en oogen.
Ga, 'k jaag u weg, onreine, en 'k haat het guld
Ambergegroei dat u in de oksels krult,
Uw mond die als een vrucht aan mijn mond smolt,
Uw haar waarvan de golf rondom u rolt
En dat ik om mijn vuist wou slaan en rijten,
Uw borsten waar mijn tanden ge in deedt bijten,
Uw buik waaronder, leg 'k mijn hand daarop,
'k Een sprong voel als van een wild beest zijn kop,
En heel dien hijgende' en beestachtgen gloed
Dien ge in den rooden zomer uit u dampen doet.
De wind blaast.

'k Verjaag u - ga - word anders of word niet.
'k Berg zat van die zich als een beest geliet,
Zich kromt en rolt, uitrekt en naakt is. Ga.
Opdat ik niet in al mijn toorn opsta
Als de wind ginds die blaast en de eiken slaat
Doof als mijn toorn, scherp als mijn haat,
En sla uw gemeen lijf met deze koorde,
Dat met uw hooge haren die zich kronklen door de
Twijgen, hoog op den storm, u nagesleept
Door wind en regen, gij zult vlien, door mij gezweept.
En ik ellendge met mijn twee verwoede handen
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(Zij droegen 't Boek, helaas 1 de Lamp hielden zij branden)
Slaande om 't nog ernstger noodlot, enkel leed,
Den geheimzingen plooi van mijn zwaar zwarte kleed,
Ik zal zien vlieden waar 't woest woud zich dringt
Den wanhoopskreet die uit dien mond zich wringt,
En krommen zich terwijl de wind haar manen strekte
Het goudharige Beest dat mij de handen lekte.
Gij schreit ?

Ik zie uw tranen en 't is als

Vergaert een ernstge hand de haren in uw hals.
En zachter in uw tranen zijt gij nu.
Een weinig maken ze al een vrouw van u.
De nacht is zwart en 't vleesch schijnt zich verreinen,
Het lijkt of heeft die schauw u nieuw geboren.
Als een gewijde zuster zie ik uit u schijnen,
Gezegend, snik, die u heeft weergeboren!
Asch heeft haar haren minder rood gemaakt,
Nu zij geknield ligt is zij minder naakt,
De zomer sterft en dit is 't nieuw getij.
Wilt gij nu in mijn hooge huis met mij?
Wilt ge u nu bij de lamp aan tafel zetten
En met den vinger aan de slaap stilzwijgend letten?
Wilt ge de ballingschap des drooms met mij gedeeld,
D'arm op het Boek geleund, kalm Afgodsbeeld,
Gelijk aan mijn Idee, de hand aan 't boeke-slot?
Wandelt ge in vree nu naar uw avondlot?
Want gij schreit en wordt weergeboren door dien rouw,
En deze hier maken van u een vrouw.
Hij wijst haar de weefsters, die langzaam tusschen
de boomen naderen. Zij dragen stoffen, een van
hen sandalen. Zij komen in een langen, bleeken
zonnestraal tusschen twee wolkbanden.
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Sta op, want de uren zijn daar die zich haasten.
Kleed haar. Geef haar den sluier, de sandalen,
Den mantel die zich dichtgespt en het kleed dat sluit,
Vlecht ordlijk haar zwaar haar dat ze als een bruid
Onschuldig 't voorhoofd heeft omgeven door hun
honing-goud.
Haar halsband zij van zilver, haar sieraad van goud.
Want schoon en êel moet de Gedachte wezen.
Reik haar nu de gevlochten korf: in deze
Den sleutel van de huisdeur en het brood.
Ernstig en hoog is 't lot dat haar nu noodt.
Nu dan, o Zuster die uw ziel hervondt,
In regenvlaag en tranenstorm hervondt,
Gij die lang liept op zandge en mosge wegen,
Met naakte voeten op te zachte wegen,
Klinken nu tusschen de harde cypressen uw sandalen,
En weerklinken kuisch op het marmer van de zalen,
Lang weg in 't donker stervend als in een gewelf;

De weefsters hebben haar gekapt en gekleed.
Zich omwendend neemt hij haar bij de hand.

Vaarwel als aan u Zee, groen Woud 1

Zij.
Hem volgend.

Hij wilde 't zelf 1
De wind heeft opgehouden, de zon is verdwenen; er vallen groote droppels regen. De weefsters
blijven alleen achter.
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EEN VAN DE WEEFSTERS.

Zie nu hoe onder 't donker het bosch schreit,
Zusters, de wind zweeg en de regendroppen
Gieten zich éen voor éen uit of een schreit.
Irissen reiken hoog hun kruikge koppen,
Marmer is de fontein en steen de bron,
Hun doornen-wrok spitsen de struike-toppen.
De wind zijn moordwerk met de roos begon,
De dag die komt zal alle bladen doemen,
Om haar die stierf klaagt het bosch zonder zon.
Haar lijfsbevalligheid groeide in de bloemen
Der borsten uit : Natuur lachte uit haar mond,
Heur haar plachten de groote boomen roemen.
Zij was 't goed vleesch en weeldes zoetste vond,
De lust der liefde en dronkenschap te leven,
Zon op de bloem en hemel op de bron.
Zij heeft om hem dit heele woud begeven.

DE OUDSTE.

Zij toch was de Natuur : hij wou de Vrouw.
En hij begreep haar naaktheid niet en maakte
Van deze die een vlam was een flambouw.
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Van dat wat daagraad wind en naakt was maakte
Hij zweep regen en weefsel en hij zal
Den dag vloeken waarop hij eerst haar raakte.
Want die Lamp steekt in brand zijn woningwal,
En nauwlijks zal ze over zijn drempel treden
Of ook de dood woont in die woning al.
Zij trok den rouw aan met de sombre kleeden,
List kraakt uit haar bedachtgen muilentred,
En haar gevlochten haren zijn trotsheden,
Haar sluiers leugen ; 't ringen-goud lijkt net
Haar eeden valsch waarom 'k haar zie glimlachen;
't Marmren gelaat heeft wreeden trek gezet.
0 zuster, weenen zal hij straks om dat glimlachen.

DE EENE.

Het brood dat in die korf haar handen grijpen
Is de , asch der Hoop en voortaan wat hij eet.
Nu zal de Smart haar wijn bij trossen rijpen.

DE ANDERE.

En die springt en blinkt aan haar gordel, heet
Sleutel der schaduwdeur waarachter treuren
Wantrouwen die bloed drinkt en leven vreet,

230

DE MAN EN DE SIRENE.

ALLEN.
Wellust die knauwt en de zorgen die scheuren.
DE OUDSTE.
Daar hij de goudharige Nimf niet wist
Die zich in de fontein naakter wou baden,
Daar hij de naakte aan 't strand niet heeft gegist
Te zijn Sirene, die in zeeën waden,
Daar hij de goudharige Nimf niet wou,
Laat hij nu gaan waarheen hem 't Lot wil raden,
En tot den Dood, helaas 1 leide hem de Vrouw !
De hemel is heel en al zwart. Een bliksem
schittert en breekt als een zwaard.

Bij ondergaande zon hetzelfde strand als bij den
dageraad. Op het zand ligt hij dood, naast hem
is zij in een lang soort kleed, groenig, waarvan
de sleep slangachtig geschubd is en kronkelt.

Zij.
0 arme broer met uw oogen van droom en weten,
Die waakte in 't donker en glimlachte niet,
Droevige broer met uw oogen van droom en weten
Die waakte in 't donker
Van dat sterren rezen totdat ze zonken,
Zijt gij zoo vol verdriet,
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Zoo vol verdriet, mijn broer, dat gij niet wilde leven,
Zoo moe mijn broer dat gij nu zijt gebleven
Sluimerend op het strand daar mij de zon
De gouden haren zoelt die als een bron
Rollen ruischen en leven
In gouden kwijningen als wier,
Slaapt gij nu hier?
De bloemen nochtans balsemden de heldre morgens,
Er groeiden rozen in het bosch verborgen
En iris bij de bron en stroomen,
En langs de zee zag men te voorschijn komen
Op 't duin uit roze zand het strandgewas,
De blauwe distel en het bleekgroen gras.
En ik was schoon en naakt en gloeiende,
Zoet aan uw lippen,
Met heel mijn lijf en met mijn lippen;
Mijn mond was in kussen voor u ontbloeiende
En aan mijn borsten kondt gij met uw handen raken,
Geheel mij raken.
Mijn haren daar moest gij meê doen
Zooals men geel wier, schelpen, grasjes raapt
Waar goud in blauwen weerschijn slaapt.
Mijn oogen daar moest gij meê doen
Als met het water dat op 't strand in plassen ligt,
Wang-zacht,

daar spiegelt ge uw gezicht.

Mijn buik moest gij raken
Zooals men speelt
Met de hand op een golf, even te raken
Haar boog en zwaai als zij zich schuimloos deelt.
En glimlachend moest gij 't spoor van mijn stappen volgen,
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Lachen, zingen en spelen zonder zorgen,
Zonder den tred van 't Noodlot na te spellen op het boek
Van 't strand waar de zee schrijft en uitwischt wat
[elk vruchtloos zoek
In 't droef tooverboek van uw trachten.
In uw gedachten
Moest gij wind brengen, zon en liefde.
Mijn levend vleesch
Was uw geliefde
En op uw ernstge' en bleeken droomenmond
Mijn frissche mond.
Ik heb in mij voor uw schim geen gestalte;
Ik ben de schim niet die uw droom begeert;
Waarom verbergt ge in zware kleeren mijn gestalte
En sloot over mijn vleesch den grauwen mantel
Waarvan de gespnagels mijn hals bezeerden ?
Waarom hebt gij den leugen me omgeworpen
Dat ik andren vrouwen gelijk zou worden,
Ik de levende, de reine, de naakte,
Toen zóó mismaakte.
0 vlechten gemaakt van mijn haren
Waardoor winden varen
En die mijn heelen nek overdolven
Met het rood goud van hun levende golven,
0 vlechten die maakt van mijn haren
Gewonden en hoog die zich heft en buigt
Den goudhelm van een boosaardige vrouw,
Waar de chimere helaas in schuilt
En schiet de spouw
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Van haar tong slingrend fluitend in een vuurge wrong,
0 haren zwaar die tot een helm hand dwong,
Kleed dat beschelpt mij nasleept en nakruipt,
Zeegroen, lenig en blauw,
Aan mijn dubbelzinnige naaktheid een staart beduidt
Fabelig.
Gij wilde mij zoo geverfd, fabelig, -Mij de eenvoudige, mij de lachende
Dochter der groene zee en van de vrool'ke zon;
Gij wilde dat ik kon
Zoo zijn, ik die niet anders ben
Dan naakt als de zee en de rozen;
En daarom arme broer met oogen
Van droom en weten, daarom droeve
Vriend, doode en zoete,
Die mij niet hebt herkend,
Sterft ge, omdat ik lachte en gij mijn naakt niet hebt herkend.
0 broer, droeve broer, arme doode,
Rust, rust zacht.
De stroomen stroomen
Naar waar de zee wacht,
Door velden, langs bosschen, waar lacht
Iris neven fonteinen,
Rozen, vogels, bijen ...
De Begeerte voegt rieten aan zijn mond
Tot dubble fluiten, verwondrend zingt
Te zijn Het Leven, —
En gij zijt dood 1
En saam zijn wij nu weer neven de zee.
Uw ziel, helaas, herkende niet mijn vleesch,
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En tevergeefs ontrolde ik u mijn haren;
Vergeefs dat naakt voor u mijn leden waren:
Gij gingt voorbij totdat u de avond vond,
En 't Leven knielend kust uw bleeken mond.
Zij staat op.

En ik sta rechtop nog eens voor de zee.
Zij blijft rechtop staan in haar zeegroene geschubde kleed in de stralen van de ondergaande
zon. De zee stijgt, de golven storten op het
strand en nemen het lijk met zich.

0 Soevereine,
Die stijgt in schuimvlagen en rolt
Op het strand de boog van uw golven,
0 Soevereine,
Schuimende en ruischende moeder en voedster van mijn
0 Zee,

[vleesch,

De gegane en gekomene
Zij naakt door u hernomen,
Wieg tusschen uw rood wier mijn haren goud,
Mijn borstebloemen leg tusschen uw bloemen zout,
Omgolf met uw golven mijn hoofd, mijn voeten,
0 Soevereine, o goede, o zoete,
Bij uw schelpen mijn nagels,
Mijn lippen bij uw kralen,
Mijn ooren als zeehorens voor uw klank.
0 Soevereine,
Ik u, gij mijne,
Totdat ik weer eens uitrijs op een zandebank,
En zoo verschijne
Met aan mijn haren paarlen van uw blank.
0 Soevereine,
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Neem me in uw moederlijke en heilge stroomen,
Ik ben herkomen,
Ik de verdwenen
Levende naakte,
Herneem mij Naakte,
Mij uw Sirene.
Een hoogere golf neemt haar op en draagt haar
met zich. De zee wordt kalm, rimpelloos. De
schemering wischt de lijnen uit van strand en
rotsen. Sterren gaan schijnen, en, uit de verte,
van den steven van een schip dat men niet ziet
hoort men, helderder naarmate hij nader komt, de
stem van den waker.

DE WAKER.
Ik ben degeen die bloedt staande op den steven.
Sommigen krabden me in 't gelaat met nagels,
Anderen hebben me op de wang geslagen,
Wijzeren bleven
Drinken of twisten, spelen
Mijn kleeren op 't kansbord

ik alleen in mijn wee
-

Bloed op den steven,
Bloed op de Zee.
Ze is zeker schoon vannacht onder de sterren,
De stijgende die 'k niet kan zien.
0 snijd me een lijkkleed uit het zeilenrood en laat mij
Sterven en zoo ontvlien
[sterven,
Mijn bloedende oogen en mijn vleesch dat bloedt
En 't schaatren dat gij doet
Die me op den steven spijkerde en mijn ooren
Stopte met was,
i6
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Opdat ik de Sirenen niet zou hooren,
En mij blind maakte, als was
Sirene er niet als ik ze niet kan zien,
Die mij vastspijkerde met lachen en bij eiken
Spijker uw lachen dubblen deê
Om dezen gekken
En die toch de eenige is die klaar kan zien,
En zag dat er Sirenen zijn op zee.
Want gij zeidet zij zijn er niet,
Want gij zeidet zij kammen niet
Hun wierehaar
Glimlachend op de schuime-baar;
En die van de aard komen met rond
Hun hielen 't klei van vetten grond,
Met droge boschblaren en met
Aan hun handen het doove eelt
Van ploeg of bijl of eg,
Die allen schreeuwden met u mee:
» Die man is gek",
En ieder zei dat er geen Faun meer in de velden schuilt
Gehurkt in 't graan waaruit zijn horen duikt,
En dat in bosschen dag na dag
De takken storten op den slag
Der bijlen,
Zonder ooit bloed van de Dryaden aan de bijlen.
En dat geen Centaurs rennen door de vlakte
Met achter zich die in het donker lachte,
De Bronnimf, en dat dood zijn de gelaten
Die treurden in den storm of in het donker praatten,
De holenmaskers waarin Echo roept,
De rotsgezichten, wateroogen, stemmen

DE MAN EN DE SIRENE.
En teekens die door wind en water zwemmen,
Gij zegt dat alles dood is en geen vorm zich groept
Voor het gelaat van onze ziel.
Over de zeeën van golven en goud
Heft de riemen 1
Zingt in den nacht en vaart door den wind 1
Ziet niet naar mij die bloedend en blind,
Geheimvolle Argus met om iedren spijker
Een oog dat bloedt, ik de Zee-pauw,
Troon altijd rijker,
Waairend mijn blauwge wonden op den steven.
Want ik aanschouw er,
Want ik aanschouw een,
Ik hoor hun stemmen,
Ik hoor haar stem,
Vlak voor den steven
Er zijn Sirenen op de Zee,
Eéne Sirene op de Zee 1

(Vertaling van Albert Verwey.)
-
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Ik voer u terug tot de eerste jaren der j3e eeuw, naar
die straat in Utrecht, die thans nog, als de eerst-bestrate, den
naam Steenweg draagt. In het begin der i 3e eeuw was zij
dat nog niet ; maar haar naam klonk daarom niet minder
aanmatigend : zij heette toen Stadsstraat (Platea civitatis). En
terecht, want hier concentreerde zich tusschen parochiekerk,
rechthuis en raadhuis het leven der stad, die onder de muren
van den burg Trecht ontstaan was en die destijds nog niet
haren uitgebreiden handel door het verzanden van den
Krommen Rijn had zien verloopen.
Indien het u hier te druk en te woelig is, dan verzoek ik
u rechts om te slaan ; weinige schreden verder ziet gij dan
de muren van den burg verrijzen. Volg mij over de houten
met huisjes bebouwde brug, de straat door tusschen het Bisschopshof en de overblijfselen van het Keizerpaleis, en gij
ziet op het tegenwoordige Domplein een geheel ander tafereel
voor u. Daar verrijst de Dom, niet de tegenwoordige, maar
een eenvoudiger, meer achterwaarts gelegen gebouw in
romaanschen stijl met twee torens. En rechts daarvan ziet
gij nog Willebrords ouden Dom, die zich als Oudmunster naast
hare opvolgster heeft weten te handhaven.
Het is doodstil op het uitgestrekte plein : een enkele kerkganger spoedt zich huiswaarts, maar overigens ontdekt uw
i) Eenige gedeelten van dit opstel zijn door mij reeds opgenomen in de
rede, waarmede ik onlangs de vergadering van het Provinciaal Utrechtsche
Genootschap opende.
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oog geene levende ziel. Is het plein dan onbewoond ? Toch
niet. Vrouwen zult gij hier niet aantreffen ; maar er wonen
hier twee gezelschappen of kapittels, elk van veertig mannen.
Gij vindt ze in die twee groote gebouwen, die ge bij de
kerken ziet, en in de enkele kleine huisjes ten noorden van
den Dom en ten zuiden van den Oudmunster. In de twee
grootsten houden de hoofden der kapittels, die den naam
van »proosten" dragen, verblijf en voeren hunne afzonderlijke
huishoudingen.
Ik wil u van het leven dezer heeren, die kanunniken heeten,
een en ander verhalen. Ik kan dat alleen doen van de heeren
van den Dom, die mij daartoe in staat gesteld hebben door
het aanteekenen van allerlei bijzonderheden voor in den ordinarius hunner kerk. Te zamen geven ons die een duidelijk
beeld van de levenswijze der heeren en van het zonder
twijfel geheel gelijksoortige bestaan hunner broeders aan den
Oudmunster. Ter aanvulling van de schets dienen mij iets
jongere aanteekeningen uit de beroemde vrouwenabdij te
Essen aan de Ruhr en uit de niet minder bekende abdij van
St. Truyen bij Luik, die geheel gelijksoortige toestanden
beschrijven i).
Wanneer ik u mededeel, dat de heeren van den Dom
uitgestrekte landerijen bezaten in het Nedersticht en in Gelderland, dan zult gij, ie eeuwers, waarschijnlijk van meening
zijn, dat de Domproost, die voor het levensonderhoud van
het gezelschap te zorgen had, eene uiterst gemakkelijke taak
had. Immers hij kon eenvoudig de landerijen verhuren en
zich met de pachtpenningen op de welvoorziene Utrechtsche
markt, die op weinige schreden afstands gelegen was, van
het noodige voorzien. Doch wie zoo oordeelt, houdt geene
rekening met de tijdsomstandigheden. Het moet onwaarschijnlijk heeten, dat de Nederlandsche boeren van het begin
der 13e eeuw over het algemeen in het bezit waren van
i) De aanteekeningen uit het Liber catenatus der Essensche abdij zijn mij
welwillend ter kennisneming toegezonden door den heer F. Arens te Essen.
Vgl. voor St. Truyen : Le livre de 1'abbé Guill. de Ryckel, uitg. d. H. Pirenne.
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geld, en het is dus niet in te zien, hoe de proost genoeg
pachters zou hebben kunnen vinden, die in staat waren hem
de noodige penningen op te brengen. En bovendien, al zou
de proost te Utrecht denkelijk wel eenen slager gevonden
hebben, het is minder zeker, dat hij daar ook bakkers en
brouwers zou hebben aangetroffen, aangezien het nog in veel
latere jaren de vaste gewoonte was, dat ieder zijn eigen
brood bakte en zijn eigen bier brouwde. Zien wij dus, hoe
de proost zich in deze moeielijkheid heeft weten te helpen.
Onder de boven aangeduide aanteekeningen in den ordinarius van den Dom trekt er éene onze bijzondere aandacht,
omdat zij geheel verschilt van de andere, die bijna allen betrekking hebben op de uitdeeling van eetwaren. Zij luidt
vertaald aldus : »In het bisdom Utrecht geven zij, die de inkomsten van monniken en wereldlijke kanunniken beheeren,
somtijds graan of verschillende dieren, somtijds ook geld of
zilver." En dan volgt eene uitvoerige uiteenzetting van de
wijze, waarop in de bisschoppelijke munt van Utrecht geld
wordt geslagen, en van de zilverwaarde van het geld, zoowel
hier als in de andere muntplaatsen van het bisdom, in Groningen en Friesland. Het slot vormt de aanwijzing, dat de
kanunniken, die schade lijden door het aannemen van slecht
geld, de muntgezellen kunnen aanklagen bij den bisschop, die
de overtreders dan straffen zal.
De plaats heeft ontegenzeggelijk uitnemend belang voor
de kennis van het muntwezen der i 3 d e eeuw. Maar hare
opneming in dit verband schijnt zonderling : wie uwer toch
zal er aan denken, wanneer hij een staat maakt van zijne
jaarlijksche inkomsten, daaraan toe te voegen eene opmerking
over de zilverwaarde van den rijksdaalder ? Ook begrijpen
wij volkomen, dat, naar gelang de ordesregelen der gestichten verschilden en naar gelang die gestichten al of niet
vermogend waren, een abt of een proost bij de dagelijksche
uitdeelingen aan zijne ondergeschikten meer of minder ergernis kan hebben gegeven aan een vegetariaan. Maar wij
begrijpen niet, hoe zulk een dignitaris kan geaarzeld hebben tusschen de uitdeeling van brood en vleesch eenerzijils
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en van geld of zilver anderzijds. Hier staan blijkbaar twee
wijzen van handelen tegenover elkander, die elkander schijnen
uit te sluiten. Door de eene toch stelt men den bedeelde
onmiddellijk in staat zich te voeden ; de andere onderstelt, dat
hij zich zelf voedsel zal verschaffen. Maar er is meer reden
tot verwondering : zelfs ons, die toch met de uitdeeling van
geld gemakkelijk tevreden zouden geweest zijn, herinnert de
uitdeeling van eene hoeveelheid zilver op bedenkelijke wijze
aan den vader, die zijnen kinderen steenen voor brood gaf.
Uitreiking van zilver schijnt ons in alle omstandigheden onpraktisch, allermeest in eene eeuw, toen het verkeer nog weinig
ontwikkeld was.
Waarlijk, wij hebben moeite ons in deze toestanden in te
denken. Blijkbaar was het standpunt van den steller der aanteekening een geheel ander dan het onze. Hij gevoelde het
onderscheid niet.Voor hem was eene munt nog werkelijk
een stukje zilver, waarvan het gehalte en de hoeveelheid werd
gewaarborgd door den daarop geplaatsten beeldenaar; voor
ons daarentegen vertegenwoordigt een rijksdaalder niet meer
eene bepaalde hoeveelheid zilver, maar (ik erken, zéer ten
onrechte) eene waarde van 250 centen, die wij op goed geloof
aannemen.
Blijkbaar verkeerdc men dus in het begin der r 3de eeuw
in de goede stad Utrecht in een overgangstoestand. De samenwoning der kanunniken was reeds gedeeltelijk opgelost:
sommigen woonden nog bijeen in een gemeenschappelijk gebouw, zooals hun regel vorderde ; anderen hadden, evenals
de proost, zich reeds afzonderlijke woningen daarbij gebouwd.
De algemeene toestanden begonnen dergelijke verwildering
mogelijk te maken. Immers twee economische systemen stonden in het Domkapittel naast elkander : de betaling met voorwerpen in natura, alleen bij samenwoning uitvoerbaar, was
nog de gewone ; daarnaast kende men echter eene andere,
die afzonderlijk wonen mogelijk maakte : de betaling met het
ruilmiddel. Maar dit ruilmiddel was nog zéer onvolkomen bekend, of men was er althans zeer weinig mede vertrouwd.
Men behoefde eene nauwkeurige opgave van zijne waarde en
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zijne beteekenis. En men was ieder oogenblik geneigd te
vreezen, dat men zich door de aanneming daarvan compromitteerde, geneigd ook zich te beklagen bij den muntheer
over de schade, die de behandeling van het vreemde goed had
veroorzaakt.
Deze opmerkingen mogen strekken, om ons het standpunt
der Utrechtsche kanunniken in het j aar 1 220 I) te verduidelijken.
Zien wij thans, hoe zij, wier leven hen nog zoo weinig met
het geld en zijne waarde had bekend gemaakt, toch in staat
bleken zich van de gemakken en lekkernijen te voorzien, die
de 13e eeuw den stadbewoner aanbood.
Het was de vaste gewoonte der vroege middeleeuwen, om
de goederen, die een grondbezitter in eene streek had liggen,
hoe ongelijksoortig zij ook zijn mochten, te vereenigen tot
één administratief geheel. Landerijen in de eerste plaats,
visscherijen en tienden, kerken en lijfeigenen, rechten, persoonlijke diensten en uitkeeringen van allerlei aard, die personen of goederen aan hunne heeren bij verschillende gelegenheden schuldig waren, werden gesteld onder een gecentraliseerd
beheer ; dit geheel noemde men een hof. De beheerder van
dit alles was de hofmeier (villicus), die gevestigd was op den
zadelhof, waar het centrum van de administratie gevestigd
was en die de hofmeier in eigen beheer had. De overige
landerijen waren steeds in erfelijk bezit van vrije of onvrije
boeren. Het onderscheid tusschen deze beiden was niet zoo
groot als het ons schijnen kan. Want al had de heer oorspronkelijk recht op den geheelen arbeid van zijnen onderhoorige, de gewoonte had diens verplichtingen allengs tot
een vast bedrag teruggebracht : hij was schuldig eene
zekere hoeveelheid uitkeeringen in natura, product van
het hem in gebruik gegevene land, en verder eene zekere
i) Ik stel dit bezoek op ongeveer 1220 om redenen, die hier niet gevoegelijk
kunnen worden uiteengezet. De ontbinding van het gemeenschappelijke leven
moet reeds zeer spoedig daarna, vóor 1243, hebben plaats gehad; want toen
schonk de Domproost de begeving van vier ambten in keuken en kelder aan
het kapittel, om ze aan priesters op te dragen.

EEN HUISHOUDEN ZONDER GELD.

243

hoeveelheid arbeid en diensten, vooral in den oogsttijd. De
verplichtingen van den vrijen erfpachter verschilden volgens het dikwijls overoude contract slechts gradueel van
die van den hoorige. De hoorige was niet vrij om te
vertrekken ; maar ook de vrije was toch steeds door een
overoud contract, dat van vader op zoon overging, met den
grond verbonden; tijdpacht was in die dagen denkelijk nog
weinig bekend ; in de abdij van St. Truyen vinden wij ze na
het midden der 13e eeuw dikwijls, maar op de goederen van
den Utrechtschen bisschop in Twenthe was zij op het laatst
der eeuw nog iets geheel nieuws. Blijkbaar kon het geslacht
dier dagen zich eene zoo losse en tijdelijke betrekking van een
persoon tot den door hem bebouwden grond niet goed denken. Ook kerken werden veelal door de heeren geheel als
eigendommen beheerd. Men liet aan den door den heer aangestelden pastoor gewoonlijk 1 /, van de bij de kerk behoorende
tienden, of de heer behield alle tienden voor zich en gaf den
pastoor eene vaste uitkeering.
Dit systeem werd in de middeleeuwen het ideaal van landbeheer geoordeeld : wij hooren een schrijver uit de Essensche
abdij klagen, dat zekere perceelen landerijen vroeger vereenigde hoven hebben gevormd, maar thans ter kwader ure
uit elkander gevallen zijn. En inderdaad had het systeem
ook veel aanbevelenswaardigs. De meier had dikwijls als loon
eenige bunders land in vrij gebruik of was ook wel bij het
beheer geïnteresseerd door de bepaling, dat het vee van den
zadelhof jaarlijks half en half tusschen hem en den heer zou
worden verdeeld. Ongelukkig had ook dit ambt, zooals de
meeste middeleeuwsche, de neiging om erfelijk te worden, en
moesten de heeren er soms wel toe overgaan het aan de
bezitters in leen te geven, zoodat de band tusschen den heer
en zijn grond zeer los werd. Maar onze Utrechtsche Domproost was ten dezen gelukkig : wel had hij reeds eene lange
lijst van goederen in leen moeten geven, maar hij had er
althans meer dan genoeg overgehouden, waarover hij de vrije
beschikking had. De meiers werden door hen met advies der
Domheeren aangesteld en konden, als zij niet aan hunne ver-
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plichtingen voldeden, op klacht van den proost door den
bisschop geëxcommuniceerd worden en zoodoende hun ambt
verliezen.
De Domproost bezat minstens acht hoven : te Doorn,
Amerongen en Cothen in het Sticht, te Angeren, Afferden en
Wadenoijen in de Betuwe en te Heze en Loon in het graafschap Zutphen. Op de in die plaatsen gevestigde zadelhoven
brachten de tot den hof behoorende boeren in den loop van
het jaar de massa producten hunner hoeven bijeen, die zij
volgens oude gewoonte schuldig waren af te leveren. En de
meier van eiken hof was nu, volgens eene gewis overoude
regeling, verplicht, gedurende eene maand of eene halve maand
van elk jaar de voeding der heeren van den Dom op zich
te nemen.
Niemand meene, dat zekere eigenzinnigheid der proosten
aanvoer van levensmiddelen heel uit het Zutphensche deed
verkiezen boven aankoop daarvan op de Utrechtsche weekmarkt. De regeling was noch doelmatig, noch gemakkelijk, en
zij was allerminst goedkoop ; maar zij was meer dan dit alles:
zij was (althans in de oude tijden) noodzakelijk. Wanneer
wij de Duitsche keizers met hunne hofhouding in de middeleeuwen een zwervend leven zien leiden en van paleis tot
paleis trekken, dan hebben wij de verklaring van dit verschijnsel niet te zoeken in zekere onbedwingbare onrust in
het gestel der middeleeuwsche vorsten. Hen lokten de groote
hoeveelheden levensmiddelen, die jaarlijks in de hoven der
koninklijke domeinen werden opgestapeld. En zoodra het
talrijke gevolg den aanwezigen proviand had verteerd, trok
men verder, moest men verder trekken eldersheen, waar weder
levensonderhoud te vinden was. Immers zoolang het plaatselijk marktverkeeer nog weinig ontwikkeld was, moest het
proviandeeren van een talrijk gezelschap op éene bepaalde
plaats bij den gebrekkigen toestand der verkeersmiddelen op
den duur uiterst bezwaarlijk heeten. En de vorsten schikten
zich gemakkelijk in zulk een reizend leven, sedert op vele
koningshoven paleizen waren verrezen. Maar onze kanunniken,
door hun ordesregel aan het verblijf bij hunne kathedraal ge-
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bonden, konden zich niet telkens naar hunne hoven verplaatsen.
Hoe kostbaar het vervoer van de producten uit de afgelegene
streken naar Utrecht dan ook was, zij moesten wel daartoe
overgaan, op straffe van die producten soms nutteloos te zien
bederven en zelven gebrek te lijden.
Zoo werd dus aan elken hofmeier op de rij af de last
opgelegd te zorgen, dat op den eersten der maand de noodige
proviand voor de heeren te Utrecht aanwezig was. Het jaar
begon met i October, wanneer de oogst binnen was en dus,
zooals het heet, »de dienst der nieuwe veldvruchten begon."
Met dezen datum begint dan ook de ordinarius, die den kerkdienst van den Dom regelde, evenals aan de kathedraal te
Luik (waar het warmer was en dus de oogst iets vroeger
afgeloopen kon zijn) de regeling van den kerkdienst met
i September aanving. Het is wel bekend, dat Remigii en
Victoris (i en io October) ten onzent zeer bekende termijnen
zijn voor het betalen van renten en dat daarom de rekeningen
niet alleen van den Dom, maar ook van tal van andere lichamen met die dagen beginnen. Dat deze termijnen samenhingen met het afloopen van den oogst, als het geld in kas
was gekomen, is duidelijk. Zeer merkwaardig schijnt het mij
evenwel, dat in eene nóg vroegere periode, toen er van geld
nog weinig sprake was en toen de kunst om zich van het
noodige voedsel te voorzien nog zooveel moeielijker was dan
thans, ook het kerkelijke leven zelf, dat het Paaschfeest als
den aanvang van het jaar in eere hield, zoozeer onder den
invloed der landelijke huishouding stond, dat de kathedraal
haren kerkdienst met den I sten October deed beginnen.
Doch keeren wij tot onze hoven terug. De hof te Doorn,
blijkbaar de belangrijkste, opende de rij en zorgde, dat op den
I sten October en den i Sten April de noodige voorraad voor
eene maand te Utrecht voorhanden was. De hof te Loon
moest i November het noodige zenden. De haf te Amerongen
zorgde voor December en Juni. En zoo ging het geregeld
voort, totdat de hof te Afferden op i September de rij sloot.
De regeling was geene speciaal Utrechtsche instelling. In
de Essensche abdij vinden wij geheel hetzelfde ; alleen ver-
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wisselde men daar, waar voor het veel uitgebreidere gezin
ook veel meer noodig was en waar men gelukkig ook veel
meer grondbezit had, de diensten wekelijks. Ook daar had
men, evenals te Utrecht, heele en halve hoven, zoodat somtijds
twee kleine hoven te zamen voor eene week (te Utrecht
voor eene maand) moesten zorgen.
Het bedrag, dat de dienende meier (villicus procurator) te
Utrecht moest afleveren, was natuurlijk nauwkeurig bepaald
en voor alle maanden gelijk. En zoo kunnen wij ons dus
voorstellen, dat op den laatsten September op den hof te
Doorn eene lange rij wagens gereed stond, om naar den Dom
over te brengen 65 mudden tarwemeel, i 800 roggebrooden
en 82 mouder mout (samengesteld in vooruit bepaalde verhouding uit 2/3 gerst en 1 / 3 haver), 13 5 kazen, 2 loop zout,
3o kippen en t 5 ganzen. Een schaapherder volgde met
6o jonge schapen (vorschingen noemde men ze) of, als het
seizoen het meebracht, 30 jonge varkens ; verder met i varken,
2 vette varkens (specswynen) en 2 biggen, die als bijzondere
délicatesse voor de keuken van den proost bestemd waren.
De meier, die zeker zelf den stoet wel zal vergezeld hebben,
moest bovendien aan den proost overhandigen de in die
dagen niet geheel onbelangrijke som van 7 1 / 2 Utrechtsche
schellingen, wier bestemming ons later duidelijk zal
worden.
Wij willen aannemen, dat de geheele stoet zonder ongevallen op het Domplein zal aankomen : het gevaar is ditmaal
veel geringer dan andere maanden, wanneer de proviand
b.v. van uit het Zutphensche komen moet. Wij moeten ons
thans bezighouden met de personen, die bestemd waren de
eetwaren te Utrecht in ontvangst te nemen.
De proost stelde met advies der Domheeren twaalf ambtenaren (ministri) aan, die zeker wel, evenals in de abdij van
St. Truyen, den naam van huis zullen gedragen
hebben. Het waren twee drosten, twee bakkers (de wittebroodsbakker en de roggebroodsbakker), twee schenkers (de
schenker van den proostenkelder en de bierambtenaar), een
keukenmeester of opzichter van het vleesch en een timmer-
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man, benevens twee bierdragers en twee kosters (bewakers
van den munster en van den Domtoren). De bewaking van
de gemeenschappelijke slaapzaal der heeren was opgedragen
aan den jongste der Domheeren, die voor eene behoorlijke
verlichting der zaal had te zorgen.
Wij kunnen dezen jeugdigen koster (dien de proost hielp
door den afstand van de hem door eenige kerken verschuldigde was) en zijne beide collega's, die eerst onlangs tot
dezen rang opgestegen zijn, laten rusten. Ook de timmerman,
de latere architect van den Dom, laat ons op het oogenblik
koel, daar de dienende hoven niet (zooals in de Essensche
abdij) belast waren met de levering der noodige materialen
voor den Dombouw. Maar de andere ambtenaren trekken onze
bijzondere aandacht.
De toestanden waren aan onzen Dom blijkbaar betrekkelijk
eenvoudig. De aanzienlijke abdis van Essen pronkte met
vier zoogenaamde vorstambten: den kameraar, den maarschalk,
den drost en den schenker, die wij aan alle vorstelijke hoven
terugvinden en die, zooals het heet, waren »begudet vant
sticht", d. i. in het bezit van groote, aan hun ambt verbondene dienstgoederen, eene bijzonderheid, die sterk zal
hebben medegewerkt om deze ambten te brengen in handen
van aanzienlijke personen, die zich slechts bij hooge plechtigheden voor de leus een oogenblik met den dienst inlieten,
maar dien overigens deden verrichten door personen van
minderen rang met een vrij wat kleiner inkomen. Ook in
de abdij van St. Truyen vinden wij deze vier ambtenaren
genoemd aan het hoofd van de ministerialen of huisgenooten
der abdij. Maar al was te Utrecht de zorg van den kameraar
voor het meubilair en den staldienst van den maarschalk niet
noodig, de positie der ambtenaren van den Domproost verschilde toch niet principiëel van die in de beide genoemde
abdijen. De beide drosten (dapiferi) voerden het bewind in
de heerenkeuken (zooals deze inrichting heette in tegenstelling
met de proostenkeuken, die afzonderlijke inkomsten had),
evenals de bakkers in de twee bakkerijen en de schenkers
in de twee kelders ; onder hen waren enkele ambtenaars
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werkzaam, die den weinig eervollen naam van jongens droegen.
Allen waren dus ook hier hoofden van eene bepaalde tak
van dienst, al waren ieders ambtsplichten niet z66 streng
afgescheiden, dat wij ons moeten verbazen, den timmerman
te zien belasten met het reinigen der pasteivormen of den
bakkersjongen te hooren bevelen, in zijn vrijen tijd in de
keuken te helpen.
Hoe werden nu al deze ambtenaars beloond ? Een salaris
in geld vinden wij slechts éénmaal vermeld en wel in een
geval, dat wij dadelijk als eene nieuwigheid hooren aanduiden.
Het gewone loon wordt uitgekeerd in eetwaren : de ambtenaars
ontvangen dagelijks twee wittebrooden en drie stoopen bier
en op feestdagen spekpannekoeken (panes lardorum) ; sommigen krijgen een stuk kaas of de beenen van het vleesch
uit de keuken, enkelen zelfs een stuk vleesch en op vastendagen visch. Ieder ontvangt bovendien tien schapenvachten
's jaars, blijkbaar om zich te kleeden. Den schaapherder van
den hof wordt, als hij in de stad is, eiken dag door den
bakker een zemelenbrood en door den bierschenker een stoop
bier uitgereikt. Zoo gaat het ook elders : te Essen worden
den bakker vijf brooden van zijn baksel, den molenaar 23
ponden rogge als maalloon gelaten ; de keukenmeester ontvangt vleesch, brood, boter, bier, schaapsvellen en waskaarsen.
Gewoonlijk wordt dus elke ambtenaar met zijn eigen product
betaald. Doch niet altijd : te St. Truyen worden alle ambtenaars door de abdij gekleed, maar de kleermaker der abdij
wordt (zeer praktisch 1) geheel betaald in graan.
Natuurlijk zijn niet alle ambtenaars in rang gelijk : wij
bemerken dit aan hunne bezoldigingen. Maar in die eenvoudige tijden, toen men wel betrekkelijk weinig kieskeurig
moest zijn in de keus van zijn eten, bracht de hoogere rang
den ambtenaar geene betere qualiteit, maar eene grootere
quantiteit eten. Men was dus blijkbaar van meening, dat de
eetlust toenam naarmate men in rang steeg. Zonderling
niet waar ? Doch wat wilt gij ? Deze primitieve tijden gaven
den heer geene gelegenheid, om aan zijne ambtenaars op
andere wijze zijne tevredenheid te betuigen l Met dat al,
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eenigszins lachwekkend wordt het geval toch, wanneer wij
overwegen, dat op tal van feestdagen den ambtenaars nog
bovendien buitengewone uitdeelingen worden gedaan, zoodat
hun b.v. op St. Maarten een extra-brood en eene extra-portie
vleesch wordt toegelegd, terwijl de bevoorrechte timmerman
zelfs boven zijn rantsoen 2112 brooden en 21 /2 porties vleesch
ontvangt. Het treffendst is de regeling op den Zondag
Esto mihi, wanneer den ambtenaars wordt uitgereikt het gewone middagvleesch, eene dubbele portie wittebrood, verder
nog een wittebrood en een stuk vleesch, en eindelijk een
zult, eene kip, een stuk zwoerd en twee pasteien, alles gekruid door 4 stoopen wijn. Niet anders ging het in de
Essensche abdij, waar één brood per dag toereikend werd
geacht voor eene adellijke kanones, terwijl toch den bakker
eenmaal zeven brooden op één dag werden uitgekeerd. Hij,
die bedenkt dat dit alles vooral destijds moeielijk verhandelbaar was, voelt gewis zijn eerbied voor den eetlust der middeleeuwers stijgen 1
Wanneer de Doornsche karavaan te Utrecht is aangekomen
en de hofineijer de verschuldigde spijzen en dranken aan de
ambtenaars heeft afgeleverd, beijveren zich allen natuurlijk,
die voor het gebruik te bereiden. Doch daarmede is hunne
taak niet afgedaan : de toebereide eetwaren moeten verdeeld
worden. De proost staat daar geheel buiten : hij leeft geheel
op zich zelf in eene afzonderlijke woning met afzonderlijke
huishouding, evenals te St. Truyen de abt en te Essen de
abdis. Hem behoort het overschot van den proviand, die op
zijne hoven voorhanden is, en wij mogen dus vertrouwen,
dat hij zich daaruit van het noodige ruimschoots zal voorzien
hebben. Uit den aard der zaak vernemen wij daarover van
de kanunniken echter niets dan alleen terloops, dat de helft van
het maandelijks geleverde zout voor de proostenkeuken bestemd is (hetgeen op eene omvangrijke administratie wijst)
en verder dat enkele lekkernijen, zooals de twee reeds vermelde maandelijks gezondene biggetjes en twee keurige
Engelsche kazen, die uit Wille geleverd worden, aan hem
worden afgegeven. Wij houden ons dan ook niet verder
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bezig met het onderhoud van den proost, maar alleen met
dat van zijne veertig ondergeschikten.
Onder hen zijn tien jongeren (pueri), die nog op de kapittelschool gaan en wier porties daarom (niet zeer menschkundig)
kleiner zijn dan die van hunne dertig oudere medebroeders.
Elke heer (dominus) ontvangt dagelijks twee wittebrooden,
een roggebrood, drie stoopen bier, twee stoopen wijn en vier
maal 's weeks 21/2 porties vleesch. De knapen (pueri) ontvangen een wittebrood minder en slechts twee porties vleesch,
geen wijn. Dit is de vaste dagelijksche regel ; wij zullen
echter zien, ' dat er bij verschillende gelegenheden nog vrij
wat bij komt. Vooraf echter eenige bijzonderheden over het
eten zelf, allereerst over het brood.
Roggebrood is blijkbaar de gewone, algemeene spijs : te
Essen heet de werkzaamheid van den roggebroodsbakker het
eigenlijke »bacampt", terwijl zijn ambtgenoot meer bijzonder
als »weitenbecker" van hem onderscheiden wordt. Het is
bepaaldelijk onvervalscht roggebrood, dat als »zwart brood"
van het »witte" tarwebrood onderscheiden wordt. De hofmeier van Doorn geeft de rogge aan zijne hoorigen (litones),
die ze malen en bakken en voor i October de brooden naar
de kloostermagazijnen voeren, die tot i November toe strekken moeten. Reizigers in Noorwegen weten ons tegenwoordig te verhalen van het wonderbaarlijk oudbakken brood, dat
hun daar op het land geregeld wordt voorgezet; onze Domheeren
moesten zich eeuwenlang met even droge broodjes tevreden
stellen. Maar in de T 3e eeuw blijken zij toch daartegen
gerebelleerd te hebben. Immers wij vernemen, dat eenigen
tijd geleden met de meiers van sommige hoven de overeenkomst getroffen is, dat zij voortaan niet meer i 800 roggebrooden naar Utrecht zullen zenden, maar 45 mouders rogge,
die in hoeveelheid met het bedongen roggebrood overeenkomen ; de heeren zouden dan het roggemeel wel zelven te
Utrecht laten bakken. Doch daartoe hadden zij natuurlijk
een roggebroodsbakker noodig en wij weten reeds, dat zij dan
ook tot de aanstelling van zulk een dignitaris overgegaan zijn;
als bijdrage in zijn loon hadden zij nu van de meiers, die

EEN HUISHOUDEN ZONDER GELD.

251

van het bakken vrijgesteld werden, elk 7 f /2 Utrechtsche schellingen weten te bedingen. Inderdaad blijken de meeste
meiers het schadelijke contract aangegaan te hebben ; maar
die van Doorn en Amerongen hadden geweigerd en de
Cothensche meier had het slechts voor de helft zijner leverantie aangenomen. Zoo was dus de nieuw aangestelde
roggebroodsbakker van den Utrechtschen Dom zijnen tijd
vooruit, in zooverre hij alleen onder al zijne ambtgenooten
zijn loon grootendeels in geld ontving. En de heeren van
den Dom profiteerden van de schikking nog op andere
wijze : zij haastten zich, om in de maanden, dat zij het rogge
meel ongebakken ontvingen, uit eigen vermogen nog wat
daarbij te voegen, zoodat hun dagelijksch roggebroodje wat
grooter werd.
Het moge u niet verwonderen, dat de maatregel door de
Dornheeren alleen op het roggebrood werd toegepast : voor
het wittebrood was hij niet noodig. Want reeds van ouds
blijkt het tarwemeel ongebakken naar Utrecht gevoerd te
zijn : een klaar bewijs, dat men op het platteland, waar men
geen wittebrood at, de kunst om dit te bakken ook niet
verstond.
Wij hebben den uit gerst en haver samengestelden mout
met den overigen proviand naar Utrecht zien voeren : blijkbaar werd er dus aan den Dom gebrouwen, al wordt ons dit
niet uitdrukkelijk gezegd. Trouwens het was zoo gewoon,
dat het geene vermelding behoefde : te Essen, waar niet alle
dagen gebakken werd, brouwde men toch dagelijks ; en bijna
ieder burger brouwde zelf. Wij zagen dan ook, dat de
beheerder van den bierkelder van den Dom niet, als zijn
ambtgenoot van den wijn, eenvoudig schenker heet, maar
pronkt met den ietwat ridiculen titel van »bierambtenaar."
Denkelijk was hij dus tevens brouwer en staat daarmede in
verband de aanwezigheid der twee bierdragers, die wij in den
wijnkelder missen. Maar onze zwierig betitelde bierambtenaar had met dat al blijkbaar geen reden om zich bijzonder
op zijne kunst te verhoovaardigen. Hij bracht het niet verder
dan tot de fabricatie van dun bier, en al trachtten de heeren
17
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zijn product te verbeteren door bij den geleverden mout
weder uit eigen vermogen 200 mudden haver te voegen,
»opdat het bier goed zou worden," het wilde niet gelukken.
Goede raad was duur ; maar gelukkig genoot de meijer van
den hof te Heze zekere reputatie in het bierbrouwen. Hem
werd dus gelast, bij zijne leverantie voor de maand Januari
te voegen 1 8 kloosteramen dubbel bier, dat de Domheeren
moest sterken in den vastentijd. Doch ook nu weder toonen
zij zich bezorgd voor de goede zeden hunner jongere broeders:
evenmin als de knapen dagelijks wijn kregen, ontvingen zij
in de vasten dubbel bier ; als troost legde men hun op verschillende feestdagen eene halve kaas toe, om het brood
smakelijker te maken.
Wij gaan thans . over tot de vleeschspijzen der Domheeren.
Te Essen was de verdeeling der aangevoerde varkens en
schapen tusschen de adellijke kanonessen, de kanunniken en
de bedienden uiterst nauwkeurig geregeld. Zóo nauwkeurig,
dat, als het geslachte dier verdeeld was, niets hoegenaamd op
de bank overbleef. Men at letterlijk alles : de milten en
longen van de schapen, de lever, de maag en de hersens
der varkens, ja zelfs de ingewanden, al was het zwijn als
»vynnich" voor de consumtie afgekeurd ; was er al te veel vet,
dan diende dit tot verlichting der slaapzaal. Bij de verdeeling
werd de rang van ieder persoon met de grootste zorg in acht
genomen. Stipt hield men aan die regeling vast, zoozeer dat de
hoogsten in rang blijkbaar de slachtoffers werden van de
etiquette : immers de verdeeling begon bij den kop van het geslachte beest en eindigde bij de staart, zoodat de hoogste in
rang werd begiftigd met een halven kop, die toch naar
onzen smaak geenszins het smakelijkste gedeelte van het dier
geacht wordt.
Aan den Utrechtschen Dom kon van zóó nauwkeurige verdeeling als te Essen geen sprake zijn ; immers het vleesch
werd in de heerenkeuken gereed gemaakt. Dit schijnt vreemd,
omdat sommige heeren in afzonderlijke huizen woonden;
maar het feit wordt toch onwederlegbaar bewezen door de
vermelding van warm vleesch en gebraden vleesch. De hee-
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ren tafelden dus blijkbaar nog te zamen i). Trouwens zij
wilden elkander gewis op de vingers zien ; althans zij hadden,
naar het schijnt, wel eens geklaagd over onbillijke verdeeling
der porties. Want een speciaal ambtenaar, de keukenmeester,
was aangesteld met de instructie, dat hij zelf in de keuken
zou gaan om toe te zien, dat de stukken vleesch van elken
heer noch te groot, noch te klein genomen werden.
Allereerst dan werd aan elken kanunnik viermaal 's weeks
het zoogenaamde prebendale vleesch voorgezet, blijkbaar (de
naam zegt het ons) de portie, die oorspronkelijk aan elke
prebende toekwam. Zij bestond uit een halven varkenskop
of twee varkenstongen met de longen, twee achterpooten van
het varken of twee schapenlevers, alles volgens goedvinden
van den drost, die als keukenmeester dienst deed. Blijkbaar
werd dit het beste gedeelte van het vleeschrantsoen
geacht. Maar in den loop der tijden was er nog vrij wat
bijgekomen, dat wel minder smakelijk was, maar grooter in
hoeveelheid, namelijk eene halve portie 'gekookt vleesch, eene
halve portie koud vleesch (meestal een zult) voor het avondmaal en eene halve portie gebraad. Het gebraad scheen
weder schadelijk voor de gezondheid der jonge broeders,
althans het werd hun niet uitgereikt.
Niemand kan betwijfelen, dat de Domheeren zoodoende
alle reden hadden tot tevredenheid. Maar toch was dit nog
niet alles : op Zon- en feestdagen en krachtens bijzondere
stichtingen werd het rantsoen zéér belangrijk vergroot volgens
de tabel in den ordinarius. Behalve het prebendaal vleesch
konden de heeren somtijds zelfs tot vijf porties toe ontvangen,
die dan bestonden uit gekookt vleesch, zwoerd, eene halve
kip, eene pastei en een zult. En op ongeregelde tijden werd
uit den afval van het vleesch (de »carnes pejores") nog eene
lekkernij vervaardigd, die blijkbaar zeer gewaardeerd werd en

i) Eene oorkonde van i 139 van het kapittel van Oudmunster bewijst voor
dien tijd duidelijk het bestaan eener gemeenschappelijke tafel. Daarentegen is
het bestaan nog omstreeks 122o eener gemeenschappelijke slaapzaal voor alle
heeren van den Dom wegens het medegedeelde in den ordinarius onmogelijk.
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die het Essensche register met komische deftigheid aanduidt
als een »farcimen dictum windelwurst", kort en goed:
een worst.
Ik sprak alleen van varkens- en schapenvleesch. Toevallig
was dit niet : men zal opgemerkt hebben, dat ook in de karavaan, dien wij van Doorn naar Utrecht hebben zien trekken,
alleen varkens en schapen aanwezig waren. Inderdaad voedden
zich de Domheeren dan ook nagenoeg uitsluitend daarmede.
Van i October tot 16 Mei aten zij onveranderlijk varkensvleesch, van 16 Mei tot 8 September even geregeld schapenvleesch. Dit stond muurvast, en jaar in jaar uit kwam in
dit menu geenerlei verandering. Slechts ééne uiterst korte
pauze kwam in de eentonigheid verpoozing brengen : drie
weken in het jaar, van 8 September tot i October, werd
ossenvleesch opgedischt. En wel was men zich bewust, dat
dit weinig voorkomende vleesch eene délicatesse was, waarmede zuinig moest worden omgegaan, want allernauwkeurigst
stond beschreven, hoe in deze veranderde omstandigheden
door de drosten moest gehandeld worden. Als prebendaal
vleesch kreeg een Domheer dan twee levers, een knaap iets
anders dat er toevallig was ; voor het warme vleesch en
het gebraad ontving men eene gewone portie vleesch en
voor het avondmaal de ingewanden.
De reden van zoo groote zuinigheid met het ossenvleesch
kan niet gelegen hebben in de betrekkelijke armoede van
het Domkapittel, die het gebruik van het duurdere ossenvleesch
verbood. Immers in de schatrijke Essensche abdij vinden
wij nog in veel latere tijden volkomen dezelfde regeling. Van
de week, waarin het feest der Elfduizend maagden (2 1 October)
viel, tot aan de week van Hemelvaartsdag at men daar
steeds varkensvleesch ; van Hemelvaart tot Elfduizend maagden werd schapenvleesch uitgedeeld. Alleen op Allerheiligen
werden twee ossen geslacht, die de aalmoezenier (officiatus
elemosinarum) als iets bijzonders verdeelde, terwijl ook de
bedienden daarvan een klein stukje kregen.
Vergis ik mij, of werpt deze bijzonderheid een verrassend
licht op de bebouwing onzer landerijen in de 13e eeuw? Het
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register van den Dom levert ons over dit punt geenerlei
bijzonderheden ; wellicht vinden wij hier voor dit gemis althans
eene kleine vergoeding. Schapen zijn gewoonlijk daar voorhanden, waar men heide aantreft. Vindt men eikenbosschen
vermeld, dan verneemt men ook steeds van zwijnen, die
daarin gedreven worden om de eikels op te eten. Alleen
de aanwezigheid van koeien moet ons doen besluiten tot het
voorhanden zijn ook van weilanden. Wat dunkt u ? Wanneer
wij in twee rijke gestichten, ver van elkander verwijderd en
wier landerijen nog verder uiteen lagen, alleen op den hof te
Afferden, die met den dienst van de maand September belast was, eenig ossenvleesch vinden, bestaat er dan niet eenige
aanleiding om aan te nemen, dat onze i 3-eeuwsche voorvaderen den door hen ontgonnen grond bijna uitsluitend
gebruikt zullen hebben als bouwland, terwijl uitgestrekte terreinen met heide en bosch bedekt waren?
Wij zijn in de gelegenheid, om althans tot zekere hoogte
eene proef op de som te maken. Wij kennen den inventaris
van twee hoven der abdij van St. Truyen uit de tweede
helft der 1 3e eeuw : de eene bezat 98 schapen, 30 varkens,
I koe en 4 kalveren, de andere i z 6 schapen, 30 varkens, 3
koeien, 1 stier en 6 kalveren. Wil men tegenwerpen, dat
uit deze feiten niet met zekerheid tot de bebouwing van den
grond mag geconcludeerd worden, dan wijs ik op het feit,
dat bij een der Essensche hoven behoorden 48 morgens
bouwland, 18 morgens weide en 6 morgens bosch, terwijl de
abdij van St. Truyen in het geheel naast 563 bunders bouwland slechts 4o bunders weiland bezat. Het is waar, dat bij
de steden toch reeds vroeg hare gemeene weiden behoorden.
Maar wie zegt ons, dat niet de meer verfijnde smaak der
stedelingen, die hoogere eischen stelden dan de bewoners
van het platteland, in de buurt der steden veel vroeger dan
elders den stoot kan gegeven hebben tot het aanmaken van
weilanden op groote schaal?
Wij hebben thans in hoofdzaak de geheele karavaan van
den hof te Doorn zijn weg zien vinden naar de krachtige
magen der Utrechtsche Domheeren. In het voorbijgaan heb-
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ben wij ook de kippen en de kazen reeds op de feestdagen
aan de heeren en de knapen zien voorzetten. En ook het
zout, waarvan wij de helft zagen verdwijnen in de keuken
van den proost, vindt gemakkelijk zijn weg : 1 / 3 van het overschietende gaat naar de heerenkeuken, 2 /„ naar de bakkerij. Maar
wij herinneren ons, dat de hofmeier, voordat hij zich op weg
begaf, 71/2 Utrechtsche schellingen (d. i. 90 penningen) in den zak
heeft gestoken : deze eischen nog een oogenblik "onze aandacht.
De 90 penningen worden door den proost in drie deelen
verdeeld ; twee daarvan zijn bestemd om hout te koopen
voor de keuken en voor de bakkerij. Dit schijnt bevreemdend. Nog in veel latere jaren toch zien wij de Essensche
hoven hout leveren voor de roggebroodsbakkerij en de hoorigen
van den grootsten hof dienst doen bij het vervoeren van den
houtvoorraad der verschillende hoven naar de abdijkeuken.
Wij begrijpen niet, waarom te Utrecht eene andere regeling
is ingevoerd.
Werkelijk moet er iets gehaperd hebben. Zooeven zeide
ik u, dat bij de hoven van den Dom waarschijnlijk behalve
het bouwland uitgestrekte heiden en bosschen zullen behoord
hebben. Was dit geheel juist, dan zou, naar het mij voorkomt, de hofmeier van Doorn er de voorkeur aan gegeven
hebben, 6o penningen minder in den zak te steken en de
betaling dezer belasting, die voor hem eigenaardige moeielijkheden moet gehad hebben, te voorkomen door het beladen
van een paar wagens met hout, dat hij door de hoorigen van
zijn hof in zijne bosschen zonder bezwaar had kunnen laten
kappen. Nu hij het niet deed, vrees ik daarin eene aanduiding te moeten zien, dat de ontbossching onzer heiden reeds
in de 13e eeuw bedenkelijke afmetingen had aangenomen i).
Ook de laatste 30 penningen, die nog in 's hofmeiers zak
steken, geven mij aanleiding tot eene opmerking. Zij waren
bestemd voor de aanschaffing van ketels en ander keuken-

i) Daarmede komt overeen, dat (zooals ik reeds boven zeide) de hoven van
den Dom niet, zooals de Essensche i belast waren met de leverantie van materialen
voor den Dombouw.
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gerei. Geheel anders werd in deze behoefte voorzien te
Essen. Ook daar behoefde men natuurlijk allerlei benoodigdheden voor de keuken. En inderdaad brachten dan ook
enkele hoven geld op voor de aanschaffing daarvan. Maar
de meesten zonden toch voorwerpen in natura : de een moest
jaarlijks een kleinen ketel leveren, de ander een kuip ; weder
anderen zonden groote potten of schotels. Alleen de groote
ketel en de bijl werden jaarlijks door de keukenmeesteres
geschonken. Zoo kwam in die primitive tijden het keukengerei der vorstelijke abdij van Essen bijeen l Blijkbaar was
men daar zóó vastgeroest in de gewoonte om alles in natura
door de hofmeiers te doen leveren, dat men niet bedacht,
hoeveel praktischer het was, dergelijke voorwerpen, die de
hofmeijers zich toch grootendeels in de stad moesten aanschaffen, allen tegelijk op de bestemmingsplaats te doen
inslaan door hen, die ze behoefden. En wij gevoelen ons
gedrongen den Utrechtschen Domheeren onze hulde te
brengen, dat zij zooveel vroeger dan de vorstelijke abdis van
Essen het geld, dat zij toch als ruilmiddel kenden, ook consequent wisten te gebruiken om de inrichting hunner huishouding te vereenvoudigen.
Thans is de geheele Doornsche karavaan besproken. Het
wordt tijd, dat wij melding maken van de eetwaren, die in
den geleverden voorraad niet voorhanden waren. In de eerste
plaats vinden wij er geene groenten. Maar ik geloof ook
niet, dat onze Domheeren die in noemenswaardige hoeveelheid zullen gebruikt hebben. Het is waar, in latere jaren
vinden wij te Essen een »gartampt", waarvan de bezitster
verplicht was kool en moes te leveren voor de keuken der
abdis, terwijl sommige hoven ook belast waren met de leverantie van erwten en boonen. En te St. Truyen is zelfs
reeds in de tweede helft der i 3 e eeuw sprake van een
»ortolanus qui dat olera." Maar wanneer wij de bisschoppelijke rekeningen van Utrecht uit de I4e eeuw raadplegen,
dan blijken de ingekochte hoeveelheden groente steeds
uiterst klein, dat ze meer als toespijs bij het vleesch dan als
voedsel schijnen gediend te hebben.

zoo
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Maar hetzelfde geldt niet van een artikel, dat de proost
dagelijks noodig had bij zijne uitdeelingen aan de oudere
domheeren : den wijn. De aanschaffing van dit kostbare
vocht leverde voor de groote grondbezitters der vroege
middeleeuwen steeds een groot bezwaar. Zij hadden groote
behoefte aan wijn ; immers zij kenden slechts één anderen
drank : bier, gewoonlijk dun bier i). Geen wonder dan ook,
dat de rijke abdijen en kapittels er steeds op uit waren,
goederen te verwerven aan Rijn en Moezel, van waar zij den
wijn direct konden krijgen, dien zij nog bovendien niet konden
ontberen bij het bedienen der mis. Goedkoop was dit zeker
niet : in de rekeningen der abdij van St. Truyen vinden wij
vermeld, dat in 12 5 2 het vervoer van eene lading wijn van het
goed Pommeren aan de Moezel naar de abdij eenmaal 224
pond kostte, terwijl de wijn toch slechts 200 pond waard was.
Maar het was althans zeker: men kon zoodoende ook daar,
waar het moeielijk was wijn op de markt te koopen, er
bepaald op rekenen het onontbeerlijke artikel tijdig te zullen
ontvangen. Ook onze Domheeren hadden zich dan ook het
bezit van een goed weten te verzekeren, dat speciaal belast
was met de leverantie van den wijn der heeren en dat
daarom vrijgesteld was van den gewonen dienst der overige
hoven van den proost. Maar de heeren waren bij de keuze van
dit goed niet bijzonder gelukkig geweest : het lag niet aan
Rijn of Moezel, maar vrij wat noordelijker : te Groningen!
In 1040 had keizer Hendrik III, met den nood der heeren
begaan, zijn goed in de villa Groningen aangewezen voor
den dienst van den Dom, met de uitdrukkelijke bepaling, dat
daaruit jaarlijks niet minder dan 3o karvrachten wijn aan het
kapittel zouden geleverd worden 2).
I) Nu en dan wordt echter nog een andere drank vermeld : most. De ordi.
narius vermeldt enkele malen (b.v. op 31 October) eene uitdeeling van »stopi de
musto," en ook in rekeningen van het begin der ie eeuw wordt »vinum
novum" vermeld. Het blijkt niet, van waar men zich deze moeielijk te bewaren
drank verschafte.
2) Op 2 Maart 1040 en 26 Mei 1046 deed keizer Hendrik geheel dergelijke
schenkingen aan de kerken van Augsburg en Abdinghof.
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Het is bekend, dat in de middeleeuwen wijn geproduceerd
werd op plaatsen, waar men nu niet meer daaraan denkt,
bepaaldelijk ook in het noorden van België. En al geven
de namen van dit vocht geene vriendelijke gedachten van
zijne qualiteit, het is een feit, dat onze middeleeuwsche vaderen het, zij het ook met een zuur gezicht, gedronken hebben.
Het ligt dus voor de hand te meenen, dat ook op het
Groningsche goed van den Dom in de i ie eeuw wijn verbouwd zal zijn. Met zekerheid durf ik dit niet te beweren,
omdat de bewoordingen der oorkonde er mij op schijnen te
wijzen, dat de keizer bij zijne schenking van het goed wellicht gedacht heeft aan het betalen van een cijns, waaruit
de Domproost zich wijn voor de kanunniken zou kunnen aanschaffen. Maar toch schijnt de regeling mij alleen door deze
onderstelling geheel verklaarbaar. Want van tweeën een.
Hebben de kanunniken, toen zij aan den keizer hunne begeerte
naar het bezit van het Groningsche goed te kennen gaven,
alleen gedacht aan de ligging daarvan, zoo gunstig omdat
hun bisschop ook in het aangrenzende graafschap Drenthe
den scepter zwaaide ? Dan schijnt het toch vreemd, dat de
keizer dit goed niet liever belast heeft met eene andere
uitkeering dan met eene wijnleverantie, indien die in de
1 i e eeuw voor de Groningers even bezwaarlijk was als het
zenden van geld. En indien het van den anderen kant
den keizer er werkelijk om te doen geweest is, de kanunniken te helpen aan den voor hen onontbeerlijken wijn,
waarom heeft hij hen dan begiftigd met een goed te Groningen, indien daar geen wijn groeien kon, terwijl hij toch
zeker beter gelegene domeinen tot zijne beschikking had?
Eene opmerkelijke bijzonderheid verdient daarbij nog vermeld
te worden. Indien de Utrechtsche Domheeren zich iets voorgesteld hebben van de opbrengst hunner Groningsche wijnbergen, dan kunnen wij gerust aannemen, dat zij bedrogen
uitgekomen zullen zijn ; verwonderen doet het ons dan ook
niet, dat wij in het begin der 13e eeuw door den Groningschen
meier geen wijn zien opbrengen, maar geld, waarmede de
proost den noodigen wijn kocht voor zijn kelder, die bestemd
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was het dagelijksch rantsoen voor de Domheeren te leveren.
Te Groningen was dus in een tijd, toen de andere hoven
van de Domproosdij hunnen dienst nog in natura deden,
het geld reeds als ruilmiddel opgetreden ; in overeenstemming
daarmede wordt dan ook de Groningsche meier bij uitzondering
niet meer met producten van het goed, maar met geld voor
zijne diensten beloond. Zeer merkwaardig nu is de wijze, waarop
het geld te Groningen wordt opgebracht. Het goed is verdeeld
in verschillende perceelen, die den zonderlingen naam van
losleenen dragen en die door den proost in leen worden uitgegeven aan personen, die een vast aandeel betalen van de
aan den proost uit te keeren jaarlijksche bijdrage. Wij kunnen niet nalaten ons daarbij te herinneren, dat de hof Godesberg, die uitsluitend belast was met het leveren van wijn aan
de Essensche abdij, ook in 15 » leen en" verdeeld was, die
allen jaarlijks 31/2 aam wijn aan de abdij leverden.
Zoo kwam de Domproost, zij het dan ook langs een omweg
dan toch zonder te groote moeite, in het bezit van den wijn,
dien hij dagelijks aan de kanunniken moest uitdeelen. Zijne
taak schijnt nu afgeloopen ; immers de kanunniken schijnen
thans alles te hebben, wat hun toekomt. Maar bij dit oordeel is geene rekening gehouden met eene omstandigheid,
die het hoofd van het kapittel waarlijk niet het minste hoofdbreken moet gekost hebben. De katholieke kerk verbiedt op
de niet zeldzame vastendagen aan zijne leden het gebruik van
vleesch. Het was dus bepaald noodig, de Domheeren op die
dagen te voorzien van visch. En natuurlijk geschiedde dit
ook : er was daarvoor zelfs een vast tarief vastgesteld.
Hoe zou de Domproost voldoen aan deze laatste der op
hem rustende verplichtingen ? In latere tijden zou dit weinig
bezwaar geleverd hebben. Sedert de uitvinding van het haringkaken, die de gelegenheid opende om den in onnoemelijke
hoeveelheden gevangen haring gemakkelijk te bewaren, was
de visch zeer gemakkelijk en algemeen verkrijgbaar. Zelfs de
Essensche hoven, veelal ver van het marktverkeer gelegen,
schijnen dan ook geen bezwaar gemaakt te hebben, toen de
abdis hun de verplichting oplegde, om bij hun gewonen dienst
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voor de vastendagen behalve i 300 eieren ook i 800 haringen te
leveren. Maar in het begin der i 3e eeuw was het gewis al te
bezwaarlijk, de beheerders van hoven op de heide of in het
bosch te belasten met de leverantie van visch. Ook had de
proost een ander middel tot zijne beschikking. Reeds in de
Utrechtsche goederenlijst uit de eerste helft der ge eeuw staat
vermeld, dat de halve opbrengst van de visscherij in Uteromeri
aan St. Maarten behoorde. Deze Utermere (thans de Uitermeersche polder bij Weesp) was in de 13 e eeuw in het bezit
der Domproosdij gekomen. Natuurlijk maakte de proost van
deze schoone gelegenheid gaarne gebruik. In de Palmweek
en in de Kruisdagen zond de meester van het meer (magister
lacus) twee zoogenaamde »vischvangsten" naar Utrecht voor
de Domheeren, terwijl eene derde vangst voor den proost
zelven bestemd was. Zulk eene zogenaamde ' vangst" was
geene kleinigheid : zij bevatte 6o porties snoek, 300 porties
brasem en i000 vorens, terwijl de portie bepaald was op een
halven snoek van middelbare grootte of een halven »stolbrasem," 8 groote vorens of i o eieren. De last, op den meester
van het Uitermeer gelegd, was dus niet gering. Maar toch
voldeed hij daardoor nog niet aan hetgeen billijkerwijze van
hem verwacht kon worden, want het Uitermeer leverde veel
meer visch. Trouwens de meester bleek ook niet onwillig om
meer te geven. Maar hoe zou de proost deze reusachtige
hoeveelheden visch behoorlijk bewaren totdat hij ze behoefde ? De varkens en de schapen waren, als zij op den eersten
van elke maand te Utrecht afgeleverd waren, gemakkelijk in
het leven te houden ; maar met den visch stond de zaak
anders. En toch was het van den Uitermeerschen meester
niet té vergen, dat hij (gesteld dat hij steeds genoeg voorraad
had) wekelijks of in de vasten dagelijks eene groote
partij visch heel naar Utrecht zou doen brengen.
Op deze moeielijkheid schijnt dan ook de geheele zaak
afgestuit te zijn. De Domproost, dien wij tot nog toe getrouw
aan zijne verplichtingen hebben zien voldoen, gaf het thans
op. Hij nam op zich, op eiken vischdag aan een Domheer
4 Utrechtsche penningen, aan een knaap 3 penningen uit te
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keeren ; zij zelven moesten dan maar zien, of het hun gelukte
zich op de Utrechtsche markt altijd van den noodigen visch
te voorzien, dan wel of zij verkozen zich met eieren te behelpen of geheel te vasten. De regeling schijnt aan de kanunniken niet slecht bevallen te zijn : althans zij blijken die aangenomen te hebben.
Ook nu nog was echter goede raad duur. De proost had
op zich genomen, op eiken vischdag aan de gezamenlijke 40
kanunniken i 5o Utrechtsche penningen uit te keeren, tot een
maximum van ioo ponden 's jaars; hoe zou hij evenwel ieder
oogenblik aan deze voor dien tijd hooge sommen komen?
Merkwaardig is het te zien, hoe de proost dit moeielijke
vraagstuk oplost. Als hij om zich heen ziet, waar hij een
sommetje baar geld kan vinden, dan valt zijne aandacht allereerst op zijne landdekens. Het bisdom was voor de rechtspraak verdeeld in aartsdiakonaten, aan wier hoofd de proosten
der oudste kapittelen gesteld waren. Deze aartsdiakens hadden
de bevoegdheid, voor de lagere rechtspraak zoogenaamde
landdekens aan te stellen, die op den send de overtreders der
kerkelijke wetten indaagden en straften. Zoo stond ook de
Domproost aan het hoofd van een uitgestrekt aartsdiakonaat,
dat een groot deel der tegenwoordige provinciën Utrecht,
Noord- en Zuid-Holland met geheel Zeeland omvatte. Het
ontging den proost niet, dat de aan hem rekenplichtige hoofden der dekanaten zoodoende in het bezit moesten zijn van
kleine geldsommetjes, die het product waren der op den send
opgelegde boeten. Aanstonds legde hij nu daarop beslag en
belastte de dekens met vaste jaarlijksche uitkeeringen voor
Zijne meest dringende behoeften. Zoo kwam het, dat de
recognitiën, door de lagere geestelijke rechters aan den opperrechter uitgekeerd, door de eeuwen heen prijken met den
raadselachtigen naam van »vischpenningen."
Zeker was dit wel de avontuurlijkste greep van den Domproost. Overigens schraapte hij het geld bijeen, waar hij
het vinden kon. Verschillende aan den proost onderhoorige
kerken waren hem als recognitie uitkeeringen in zilver schuldig:
dit metaal kon voor het doel dienen. De schepenen van
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Utrecht betaalden van ouds aan den Domproost jaarlijks io
pond, die weder eene welkome bijdrage vormden voor het
fonds. Natuurlijk moest ook de meester van het Uitermeer,
die niet genoeg visch had geleverd, het ontgelden : hij werd
belast met de betaling van 20 vischpenningen. Te Jaarsveld bezat de proost een tiend, die hem vrij wat graan opleverde : in overleg met de Domheeren besloot hij dit graan
te doen verkoopen, wanneer zich daarvoor eene gelegenheid
opdeed, al moest hij erkennen, dat de opbrengst geheel onzeker was. Eindelijk trof het gelukkig, dat de meier van Hagestein
(Gaspewerde), dat blijkbaar later verkregen was dan de andere
hoven, zijne uitkeeringen aan den proost in geld voldeed : ook
een gedeelte daarvan werd voor de vischpenningen bestemd.
Zoo kwam bij stukjes en beetjes het geld bijeen. En
geregeld elken Zaterdag (natuurlijk weder te beginnen met
October) zond hij nu voortaan zijnen bode aan den kameraar
van het kapitttel om te informeeren, hoeveel de Domheeren
volgens de tabel van den ordinarius de volgende week aan
vischpenningen behoefden ; het bedrag werd dan aan den
kameraar voldaan.
Eindelijk was dus de tafel voor de heeren van den Dom
geheel gereed l En wij weten reeds, dat zij (voorzoover zij
niet aan eene eigene woning de voorkeur gaven) bij den
Dom eene gemeenschappelijke woning met slaapzaal hadden.
Slechts aan ééne zaak hadden zij dus nog behoefte : aan
kleeding. Maar ook daarvan werden zij op zeer voldoende wijze
voorzien. Het is ons reeds gebleken, dat de proost uit de
gemeenschappelijke huishouding was gescheiden. Geraakte
hij reeds daardoor van zijne medebroeders wat vervreemd,
het beheer zijner uitgestrekte proosdijgoederen gaf hem de
handen zoo vol werk, dat hij zich met de overige belangen
van het kapittel kwalijk meer kon bemoeien. Zoo kwam er
allengs een zekere afstand tusschen den proost en zijne ondergeschikten, en naarmate die afstand zich vergrootte, werd
het voor dezen ook onaangenamer, zich van hem afhankelijk
te weten : de wensch naar zelfstandigheid werd begrijpelijk.
Het eerst uitte zich deze begeerte in het streven naar een
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eigen vermogen, beheerd niet door den proost maar door de
heeren zelven. Allengs gelukte het dit te verkrijgen i), en
zoodra door de mildheid van voorname begunstigers eenig
geld bijeen was, zien wij dit dadelijk door de Domheeren
aanwijzen voor de vervulling hunner eenige nog onbevredigde behoefte : voor hunne kleeding. Daar een uniform
ordegewaad niet voorgeschreven was, scheen het bezwaarlijk,
voor dit geld (dat men »waerscat" noemde) kleedingstukken aan te koopgin en uit te deelen. En het lag dus voor
de hand, om voor deze nieuwe instelling niet den ouden vorm
van uitdeeling in natura te gebruiken, maar zich aan te sluiten
aan de nieuwere, die, naar wij zagen, ook reeds op de later
verkregene hoven van den proost zelven was ingevoerd en
die meer vrijheid van beweging liet aan elk individu. Het
geld werd dus in den vorm van zoogenaamde »kleedpenningen"
tweemaal 's jaars aan de heeren uitgedeeld, die het zelven
voor hunne kleeding konden besteden.
Uit de voorgaande schets blijkt duidelijk, dat het Domkapittel zich in de eerste jaren der i 3e eeuw op een keerpunt bevond van zijn bestaan. De vormen en gewoonten, die de
levenswijze der heeren regelden, dagteekenden stellig uit overoude tijden en waren sedert eeuwen onveranderd gebleven.
Want destijds leefde men langzaam en traag : wat eenmaal
door het voorgeslacht doelmatig en proefhoudend was bevonden, werd door de nazaten eeuwen lang in eere gehouden
en nagevolgd. En geestelijke stichtingen, gebonden door den
ordesregel en door de kracht der dagelijksche gewoonte, waren
gewoonlijk nog iets conservatiever dan andere. Nu eindelijk
begon echter het oude systeem te wankelen. Het geld, dat
over het geheel in de betrekkingen van den proost met zijne
hoven eenerzijds en met zijne ambtenaars en kanunniken
anderzijds nog geene rol speelde, had toch reeds op enkele

i) Zie b.v. eene schenking van een tiend aan het kapittel van St. Pieter
(1139), «ita ut decimam fraternitas libere ei sine respectzi reJwsiti sul in quos
voluerit usus deputet ac disponat."
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punten zich baan gebroken ; en zijne tusschenkomst had de
invoering mogelijk gemaakt van enkele nieuwigheden, die zich
als doelmatig aanbevalen. Maar het was een nieuwe lap op
een oud kleed gebleven ; men scheen er nog niet aan te
denken, eene geheele hervorming in te voeren en het oude
gewaad weg te werpen voor een ander, meer overeenkomende
met de behoeften van den tijd. Toch moest het daartoe
komen, nu eenmaal bres geschoten was in de oude wallen.
Want in de handelsstad Utrecht, die op weinige schreden
afstands lag, was zeker reeds sinds langer dan eene halve
eeuw het geld de beheerscheres der toestanden, en het was
dus nauwelijks denkbaar, dat de kanunniken, dagelijks getuigen
van de voordeelen der nieuwe levensvoorwaarden, zich op den
duur tevreden zouden gevoelen in hunne ouderwetsche toestanden. Niet onwaarschijnlijk had zelfs eerst de drang naar
verandering aanleiding gegeven tot het opteekenen van de
bijzonderheden van het oude systeem, die ik u mededeelde.
Doch niet alleen in hunne economische levensvoorwaarden,
ook in een ander opzicht waren de kanunniken juist toen op
een keerpunt van hun levensweg gekomen. Om dit begrijpelijk te maken, moet ik u verder inwijden in de bijzonderheden van hun leven, u spreken van hunne levenstaak,
waarover ik tot nog toe zweeg.
Wilt gij weten, waarin de dagtaak der heeren van den Dom
bestond ? Welnu (luistert goed 1) zij hadden volstrekt niets te
doen. Het is waar, als geestelijken moesten zij dagelijks de
mis bijwonen en op de kanonieke uren eenige gebeden verrichten. En werkelijk, de praal, waarmede die bidstonden,
vooral op feestdagen, in hunne prachtige hoofdkerk georganiseerd waren, deed ze iets langer duren dan strikt genomen
noodig was. Maar met dat al was alles toch in een paar
uren daags gemakkelijk afgeloopen. En niet daarvoor trokken
zij de ruime inkomsten hunner prebenden ; immers ook op
hunne niet-gebeneficiëerde broeders rustten volkomen dezelfde
verplichtingen l Derhalve : om die inkomsten te verdienen,
behoefden ze werkelijk niets te doen. Men zegge niet, dat
toch aan het kapittel in den loop der tijden het verrichten
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van eenige lijkmissen was opgedragen ; want tot deze bezigheid, in het begin der 13e eeuw nog zeer weinig tijdroovend,
waren de heeren strikt genomen niet verplicht. En bovendien
werden zij daarvoor nog afzonderlijk beloond : vele der buitengewone uitdeelingen van pasteien en stoopen wijn, die ik vermeldde, waren toch daaraan te danken. Dus nogmaals : de
kanunniken hadden niets, volstrekt niets te doen, om hunne
rijke bezoldiging te verdienen. In volkomene ledigheid brachten zij hun leven door. Uit niets blijkt dit duidelijker dan uit
den ordinarius, die hunnen dienst regelde en die de dagtaak
van een kanunnik in het kort ongeveer aldus omschrijft : » Op
St. Andries worden uitgedeeld 3 porties vleesch en 5 stoopen
wijn ; de knapen krijgen i kaas, de kosters 4 brooden.
's Avonds worden op het altaar geplaatst de drie vergulde boeken
en de pel met de leeuwen. Bij het completorium wordt de
groote klok geluid. Bij de mis draagt men 3 winteralben en
3 kasuifels." Derhalve : de heeren schenen genoeg gedaan te
hebben, indien zij hadden toegezien, of gedurende den dienst
de pel met de leeuwen of die met de pauwen wel behoorlijk
op hare plaats lag, en als zij bovendien gezorgd hadden, dat
niet bij vergissing de kleine klok werd geluid ! Geen wonder,
dat voor hen allengs het begin van de dienstaanwijzing, die
hun eenige bekers wijn of eene andere lekkernij beloofde, de
hoofdzaak werd 1
Hoe kan men er dan toe gekomen zijn, zonder eenig doel
dit gezelschap van 4o krachtige mannen bijeen te brengen?
En wie ter wereld heeft zich toch geroepen gevoeld, voor het
onderhoud dezer volkomen nuttelooze personen geld en
goederen te schenken ? De vraag acht ik verklaarbaar ; ik
zal haar gaarne beantwoorden.
Het kanonikaat had, toen wij daarmede kennis maakten,
reeds eene ontwikkeling van meer dan vijf eeuwen achter
zich. Van de oudste tijden af bevonden zich in de omgeving
van elken bisschop tal van klerken, die hij behoefde om
hem te helpen bij het vervullen der vele plichten, die op hem
rustten : priesters voor den dienst in de kathedraal en voor
de zending, lagere klerken voor het beheer van het bisdom,
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de correspondentie, de rechtspraak en andere ambtsbezigheden.
De overlevering verhaalt dan ook, dat reeds dadelijk onze
Willebrord niet minder dan tachtig zulke klerken bij zich had
gehad. Sedert de 8e eeuw leefden deze personen veelal
volgens den door bisschop Chrodegang van Metz (+ 766) vastgestelden regel, die in 818 door de synode van Aken gewijzigd en verplichtend gesteld was. Met den bisschop te zamen
woonden zij als broeders in een munster bij de kathedraal,
levende van het gemeenschappelijke kerkegoed. De bisschop
was het hoofd der broederschap, die als zijn raad fungeerde.
Maar op den duur voldeed deze toestand niet. Al was
het gezelschap hierarchisch georganiseerd, de bisschop moest,
naarmate hij, door grondbezit en positie rijk en machtig,
allengs een kerkvorst werd, minder behagen scheppen in dit
samenleven met zijne ondergeschikten in één gebouw en
volgens denzelfden regel. De gemeenschappelijke kerkgoederen werden dus verdeeld en de bisschop verhuisde naar
eene eigene woning, eerlang een paleis, waar hij, vrij in de
keuze zijner raadslieden, eene eigene hofhouding inrichtte,
hem liever dan zijn oude officiëele raad, op wiens aanvulling
hij weinig invloed kon oefenen. Zoo bleef die oude raad,
tuk op zijne privilegiën, op zijn recht van mederegeering,
waarvoor hij toch niet langer de noodige ervaring bezat,
alleen staan onder zijn nieuwen heer, den Domproost. Eén
bleef hij zich voelen ; maar niet meer met, veeleer tegenover den
bisschop ; uit den aard der zaak moest de verwijdering steeds
grooter worden. Het kapittel leed van dit isolement het
meest. Het had zijn bestaansreden verloren ; het leven zijner
leden was geheel doelloos geworden. Het naleven van den
ordesregel, bedoeld als nuttige aanvulling van een bezig leven,
was voortaan voor hen levenstaak geworden.
In die gedwongene ledigheid ontwikkelden zich allerlei misbruiken. Te Utrecht bood de claustrale tucht langer weerstand dan elders ; maar reeds in het begin der ie eeuw
uitte de Echternachsche abt Theofrid toch bittere klachten over
de ontaarding van het leven ook van de Utrechtsche geestelijkheid. Hoe kon het ook anders ? Want wat is meer ont18
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zenuwend dan een bestaan, dat alle materiëele behoeften
bevredigt zonder plichten op te leggen ? Zou de kanunnik
voldoening vinden in de vervulling zijner godsdienstplichten?
Immers neen 1 de vrome, van harte geneigd tot het contemplatieve leven, trok liever ten klooster dan zich een ordesregel
te kiezen, die er alleen op berekend was, door een weinig
knellenden band te zorgen, dat de mannen der praktijk niet
van den godsdienst vervreemdden 1 Maar ook de man der
praktijk vond in het kapittel toch niet den werkkring, dien
hij begeerde ; want de bisschop, dien hij met raad en daad
had moeten steunen, verlangde die niet en schuwde veeleer
de bemoeiing der leden van het op zijne rechten naijverige
kapittel met de zaken zijner diocese. En als de kanunnik
bezigheid zocht in de drukke handelstad, wier grachten en
straten hij uit zijne doodsche immuniteit met weinige schreden
kon bereiken, dan bond hem zijn regel, hoe weinig knellend
ook : want handeldrijven was hem verboden.
Op den duur werd het gemakkelijke maar geestdoodende
leven voor de leden van het gezelschap dan ook ondragelijk.
Reeds bleken enkelen het nut niet in te zien van een verblijf
te Utrecht, waar hunne tegenwoordigheid volkomen onnoodig
scheen. Reeds lieten zij de vleeschpotten van Egypte in den
steek en veroorloofden zich elders te gaan leven op plaatsen,
waar zij een nuttiger of een aangenamer leven meenden te
kunnen leiden, terwijl zij eene overeenkomst troffen met eenen
plaatsvervanger, die voor hen de gewone gebeden verrichten
en aan de dagelijksche maaltijden deelnemen zou, waarschijnlijk
tegen eene uitkeering in geld aan den reislustige. Maar toen
dit misbruik zich uitbreidde, was men er, kort voor ons
bezoek, toe overgegaan, om deze vrijheid, die den spot dreef
met de toch zoo gemakkelijke verplichtingen der kanunniken,
te straffen door het inhouden van eenige der gewone uitdeelingen.
De meesten bleven dan ook. Maar de vrijheidszucht van
den wereldling rebelleerde tegen de doelloos geworden opsluiting in den gemeenschappelijken munster. Enkelen waagden
het reeds, met een klerk of koorknaap als bediende, te gaan
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wonen in eigene woningen binnen de immuniteit i), en zij
leefden daar veeleer als wereldlijke renteniers dan als de
geestelijken eener kathedraal. Zoo was het leven van doelloos
geworden dwang en van sleurzieken lediggang althans eenigszins dragelijk. Toch, de besten moeten het noode uitgehouden hebben, moeten gesnakt hebben naar bevrijding ; de
middeleeuwsche zucht naar avonturen zoo begrijpelijk in
de middeleeuwsche gebondenheid der toestanden moet
hen ongeduldig, wanhopig hebben gemaakt. Hoe zou het
jongen, krachtigen mannen niet te eng geworden zijn binnen
die benauwde muren, waaraan geen enkel belang hen meer
bond en waar niets was om hunne hoofden en harten te
vervullen? Hoe zouden zij tevreden hebben kunnen zijn op
die plek, waar hun zelfs de voldoening werd ontnomen te
zorgen voor eigen onderhoud en waar niets de duldelooze
eentonigheid van het leven brak dan nu en dan ... een
lijkdienst ? 0 het ewige Einerlei van het schapen- en varkensvleesch 1 de kleurlooze leegte van den langen, langen dag 1
Van hier 1 weg van dit oord van sleur en verveling 1 vèr weg
in het drukke en woelige leven ! Iets tot stand brengen in
de wereld, iets zijn, iets meer en iets beters dan een niets
doende doodeter!
Waarom zouden zij ook niet gaan ? er was geen reden om
te blijven 1 Even goed als te Utrecht konden de heeren
hun brevier lezen op elke andere plaats daarbuiten. En als
het Domkapittel hen daarvoor wilde beloonen, kon het dit
even goed elders doen, wanneer zij meenden dien godsdienstplicht daar beter te kunnen vervullen. Waarom ter wereld
moesten deze veertig mannen, door geen belang ter wereld
meer verbonden, eenige malen daags uit hunne huizen komen
om samen te eten?
Maar met dat al: men bleef samen. Al was uit dezen
boom het leven verdwenen, de holle schors hield de kanunniken nog besloten. Zoolang men de hun verschuldigde uiti) Volgens den ordinarius werden de heeren op den dag voor Paschen
's morgens vroeg gewekt, «tam in dorinitorio quasi in doribuus."
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deelingen in natura bleef doen, was het kort en goed onmogelijk, dat de heeren zich verwijderden, als zij hunne inkomsten
niet wilden prijs geven. En juist daarom hield men vast aan
de zinlooze gewoonte. Opheffing der gemeenschappelijke
tafels ? Maar dat beduidde eene revolutie 1 dat was iets ongehoords, dat streed met wat de regel sedert eeuwen gevorderd
had : dat was heiligschennis ! En zoo bleef men voortleven
in den ouden sleur, die eene caricatuur geworden was, in
scherp contrast met de geheele omgeving. Men bleef bijeen,
omdat men nu eenmaal gewoon was samen te leven, samen
aan te zitten om de oude vleeschpotten, die op de oude
tafels in de oude eetzaal werden opgedischt.
Eindelijk toch, kort na ons bezoek, is de oude band
gebroken. Hoe het gegaan is, weten wij niet ; maar het
geld heeft zich een weg gebaand in de oude, conservatieve
immuniteit. En slag op slag is toen alles anders geworden:
in enkele jaren zijn de oude vormen veranderd, is alles geschoeid op de nieuwe leest. Maar de ontaarding der toestanden, die, door die oude vormen besloten, nog was opgehouden, heeft zich toen ook getoond aan de oppervlakte;
de ontbinding der oude regels, de verwereldlijking van het
kapittel zijn nu spoedig een feit.
Als wij ruim eene eeuw later (omstreeks i 340 1)) den
Utrechtschen Dom weder bezoeken, dan zijn alle zaden van
ontbinding welig opgeschoten : wij zien een geheel ander
tooneel voor ons. De gemeenschappelijke huishouding is
sedert lange jaren opgebroken. De uitdeelingen van vleesch,
visch, spek, kaas en wijn zijn afgeschaft en vervangen door
uitkeeringen in geld, die nog altijd maandelijks geschieden
en daarom maandpenningen heeten. Alleen het brood en
het bier worden nog aan den Dom bereid en dagelijks rondgedeeld ; maar den kanunniken is het toch vergund, ook in
plaats daarvan geld te verlangen. Door deze ruime uitdeei) Zie den nieuwen toestand beschreven in Wstincs rechtsboek van den
Dom van 1342.
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lingen in geld zijn thans alle kanunniken in staat gesteld te
verhuizen naar eigene woningen binnen de immuniteit. Zij
leven ook onder een zelfgekozen hoofd, hunnen deken;
want hun oude hoofd, de Domproost, heeft hun thans geheel
den rug toegekeerd. Sinds men hem te Utrecht niet meer
behoeft, is hij vertrokken naar zijn hof te Doorn, waar hij
een kasteel heeft gebouwd en het leven leidt van een edelman aan het hoofd zijner talrijke leenmannen. Zijne hoven
heeft hij grootendeels verpacht om geld te krijgen voor zijne
uitdeelingen i) en aan twee plaatsvervangers heeft hij de
zorg overgelaten voor zijne rechtspraak en voor de afrekening met de Domheeren 2).
Zoo had het geld zijne intrede gedaan ook in dit lang
gesloten toevluchtsoord van het oude, en had het dadelijk
de administratie belangrijk vereenvoudigd. Ook de ambtenaren van den Dom, nu niet meer noodig voor de bereiding
van het eten, zijn dan ook wel niet ontslagen (dat verbood
het eigenaardige conservatisme der middeleeuwen !), maar
men heeft hun, terwijl men hen in het genot hunner inkomsten
liet, iets anders te doen gegeven : zij verrichten eenige kerkelijke diensten in den Dom en zijn van gewone vicarissen
nauwelijks meer te onderscheiden. En de besten onder de
kanunniken, de mannen in wie pit zat en leven, zijn vertrokken met de opbrengst van hun kanonikaat als reisgeld
op zak ; zij studeeren aan eene hoogeschool of leven als
ambtenaars aan een hof, als geleerden in eene groote stad.
Zij hebben weder een levensdoel gevonden, zij het ook een
leven, los van de kathedraal, die hun wel voedsel voor het
lichaam kon schenken, maar niet voor den geest. Slechts

i) Allengs zien wij in de cartularia der proosdij de goederen overgaan in erfpacht aan groote grondbezitters : reeds in 1254 en 1265 drie hoven, in 1381 het
Utermeer, in 1381 en 1382 de hoven Heze en Angeren. In 5263 achtte het
Domkapittel gewenscht hiertegen te protesteeren door te eischen, dat de proost
voor de verpachting zijne toestemming zou vragen.
2) Zie eene uitspraak in de geschillen tusschen Domproost en kapittel dd.
1263: het kapittel eischt, dat de proost te Utrecht zal resideeren, de proost
weigert.
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de onbeteekenenden, de zielloozen, de mannen zonder ondernemingsgeest zijn gebleven. Zij zijn blijven slenteren door
de stad, blijven praten over hetgeen anderen deden. Hun
geestelijke horizon is beperkter geworden, hun gedrag
slechter, hun humeur gemelijker. Eten en drinken zijn thans
hunne dierbaarste belangen : reeds de tijdgenoot stempelde
hun bestaan door het spotwoord, ontleend aan de beginletters
van hunnen ambtstitel : » Canonicus Agit Nihil Omnino Nisi
In Curam Uentris Sui 1" (De kanunnik doet volstrekt niets
dan ten bate zijns buiks.)
Wilt gij weten, wat zoo spoedig, in enkele jaren, de eeuwenoude inrichting van het Domkapittel geheel heeft doen wijzigen ? Het was de nabijheid van de stad Utrecht en het voortdurend verkeer van de Domheeren met de handeldrijvende
inwoners. Want wanneer wij bijna twee eeuwen na onze
eerste kennismaking ook een tweede bezoek brengen aan de
Essensche abdij, rijker en machtiger dan de Utrechtsche Dom
maar gelegen ver van het »wereldsch gewemel," dan vinden
wij daar integendeel alles uiterlijk nog bij het oude gebleven.
Ook daar heeft de gemeenschappelijke samenleving plaats
gemaakt voor afzonderlijke huishoudingen ; maar nog altijd
eet men onveranderlijk 's winters varkensvleesch en 's zomers
schapenvleesch, dat ouder gewoonte drie maal 's weeks aan
de dalnes wordt uitgedeeld. In een tijd, toen buiten de muren
der abdij het geld overal den scepter zwaaide, was men daarbinnen nog altijd niet op het denkbeeld gekomen, dat het
praktischer was, aan de afzonderlijk wonenden geld voor hunne
huishoudingen uit te deelen dan vleesch. En nog altijd trokken
daarom de karavanen, die wij van Doorn naar Utrecht hebben
zien gaan, wekelijks heen en weder tusschen de afgelegene
hoven en de Essensche abdij.

AUS »DER TEPPICH DES LEBENS»

1)

VON

STEFAN GEORGE.

VORSPIEL.
I.

Ich forschte bleichen eifers nach dem horte
Nach strofen drinnen tiefste kümmerniss
Und dinge rollten dumpf und ungewiss.
Da trat ein nackter engel durch die pforte:
Entgegen trug er dem versenkten sinn
Der reichsten blumen last und nicht geringer
Als mandelblüten waren seine finger
Und rosen • rosen waren um sein kinn.
Auf seinem haupte keine krone ragte
Und seine stimme fast der meinen glich:
Das schone leben sendet mich an dich
Als boten • wâhrend er dies lachelnd sagte
i) Ons die wenschten dat hoe langer hoe meer de oogen van onze dichters
zich over de grenzen richtten omdat alleen in den wedijver met het vreemde
het eigene gedijen kan, dunkt het geen verontschuldiging te behoeven dat wij
dezen op het eerste na onuitgegeven verzen van den duitschen dichter in het
hollandsche tijdschrift een plaats geven. Zij maken deel uit van een dit najaar
te drukken bundel s waarvan tot nu toe in géén tijdschrift verder iets verscheen.
DE REDACTIE.
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Entfielen ihm die lilien und mimosen
Und als ich sie zu heben mich gebückt
Da kniet auch Er • ich badete beglückt
Mein ganzes antlitz in den frischen rosen.
II.
Entsinne dich der schrecken die dir langst
Verschollen sind seit du mir eigen bleibst .
Und nur durch mich der gluten kelch empfangst
Der dich berauschen wird solang du leibst.
Du danktest damals mir als grösste gunst
Das dich mein friede nicht mehr schauen liess
Der trocknen sommer wilde feuersbrunst
Die heimatlos dich in die wüste stiess.
Als dir mein haus

so hoch -- verachtlich war

» Nur diesen einen kurzen blick der wahl
Und ich verleugne lehre und altar»
So zischte durch die nacht dein ruf der qual.
Das opfer bâumte sich am herde auf
Der purpur zündete wie leichtes stroh
Und floss in flammen um der saule knauf
Der ganze tempel wankte lichterloh.
III.

Ich bin führer dir und freund und ferge.
Nicht mehr mit zu streiten ziemt dir nun
Auch nicht mit den Weisen • hoch vom berge
Solist du schaun wie sie im thale thun.
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Weite menge siehst du rustig traben
Laut ist ihr sich mühendes gewimmel:
Forscht die dinge nützet ihre gaben
Und ihr habt die welt als freudenhimmel.
Drüben schwârme folgen ernst im qualme
Einem bleichen mann auf weissem pferde
Mit verhaltnen gluten in dem psalme:
Kreuz du bleibst noch lang das licht der erde.
Eine kleine schar zieht stille bahnen
Stolz entfernt vom wirkenden getriebe
Und als losung steht auf ihren fahnen:
Hellas ewig unsre liebe.

IV.

N icht forsche welchem spruch das höchste lob
Und welchem sang der kranz gebührt am fest
Was gestern sturm durch herbe felder schnob
Ist Neut im lorbeerbusch geweihter west.
Bald war es leuchtende und reine saat
Kristalle die durch klaren morgen schien
Bald finster-adrig fliessender achat
Dann wie ein heftig sprühender rubin.
Was als ein rieseln kam gelind und lau
In der verlassenen welkenden allee
Und mehr nicht als ein tropfen duftiger tau
Der von der blume fiel zum tiefen see:
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Ward volle feuchte die den berg durchbrach
Und die in dunkelsten mittnâchten dann
Als jäher strahl ins herz der felsen stach
Wie eine rote quelle sprang und rann.

V.
»D sprichst mir nie von sünde und von sitte»
Ihr meine schüler sprossen von geblüt
Erkennt und wâhlt das edle unbemüht
Auch heimlich bin ich richte eurer tritte.

So heb ich dich : wie früher lehren spruch
Als marchen ehrend du in mittaglicher
Umgebung vor dich hin schaust wegessicher
Nicht weisst von scham von reue oder fluch.
Du wohntest viel in enger wahl-gemeinde
Im lieben ohne mass und ohne lass
Vorm schicksal wenig klage wenig hass
Doch lange rache n^.hrend wider feinde
Und bei den thaten denen weder John
Noch busse die du strahlend rühmst vor freien
Und die nach volkes wahn zum himmel schreien
Da zuckte ich nur lacheind : sohn ! o sohn 1
VI.

S eit jenem

marchen wo ihr meine mündel

An leicht bewölktem sonnigem gestade
Geleitet wart auf schmale weisse pfade
Und lilien trugt und komn- und traubenbündel

AUS »DER TEPPICH DES LEBENS».
Ist dir die EINE liebe unverganglich ...
So oft es auch in toll verschlungne giste
Und nebel lockte schwankender morste
Und in das dickicht duster und verfanglich :
Du fühltest scheu wie vor dem ungestümen
Des wimmelnden und kampfenden getreibes
Wie vor dein falschen mass unedlen leibes
Und übergliedern an den ungetümen.
Die frühe liebe blieb zum licht zu holden
Gelanden sanftem berg und schlanker pinie
Zur reinen farbe und zur klaren linie
Und zum gefluster aus den garten-dolden.

VII.

E inst werden sie in deinen schluchten spüren
Was noch darin von deiner stimme dröhne
»Ist dies der ort von klagen thranen schwüren
0 kleine tiefe» und der eine höhne:
»Sind dies die so gelobten hügelspitzen
Mit ihrem freudenblick in fabellande?
Sind dies die wellen die verderblich spritzen
Wir reichen mit dem finger bis zum sande»
Und jener wende sich von dir verdrossen:
»Er gab uns nur zu staunen und zu scheuen
Wie fernab diese menschentage sprossen
Wie könnten wir uns ihrer früchte freuen»
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So sind dir trost und beispiel höchste meister
Die attischen die reinsten gottesdiener
Der Nebelinseln finstrer first der geister
Valclusa's siedler und der Florentiner.
VIII.
Der darf nun reden wie herab vom âther
Der neue lichter zündete im nachten
Erlösung fand aus dumpfen lebens schmachten
Der lang verborgen als ein sichrer thâter
Die toten erden hob durch neue glanze
Und seinen brüdern durch sein werk bedeutet
Wo sie vor allen wahren ruhm erbeutet
Und das geheimnis lehrte neuer tanze.
Ihm wird die ehre drum wie keinen thronen
Dem sick in froher huldigung ergaben
Die seherfrauen und die edlen knaben
Die herscher denen künftig völker frohnen.
So steigt allein den göttern opfer-brodem
Wie ihm der heiligen jugend lobesstimme
Die über seine stufen höher klimme
In ihrem odem viel von seinem odem.
IX.

D u stiegest ab von deinem hohen hause
Zum wege • manche freunde standen neben
Du suchtest unter ihnen deine klause
Und sahst dich um gleich wie in andrem leben.
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Dich werden deine gipfel nicht mehr schützen
Doch wie zuvor in lauterstem gewande
Wirst du an deines nachsten arm dich stützen
Und bleibst wie vormals gast von fernem strande
Den vielen die du fürder meiden möchtest.
Vergeblich ware wenn sie dich umschlangen
Und thöricht wenn du zwischen ihnen föchtest
Sie sind zu fremd in deines webens gingen.
Nur manchmal bricht aus ihnen edles feuer
Und offenbart dir dass ihr bund nicht schande
Du sprichst : In starker schmerz-gemeinschaft euer
Erfass ich eure brüderlichen hinde.

X.

D ein, geist zurück in jenes jahr geschwenkt
Begreift es heut nicht welche sternenmeilen
Vom ort ihn trennten wo die menschen veilen
So dass sich deine stirne staunend senkt.
Als du die tempel bautest für das Vliess
Die bleiche pracht der erde übertrafen
Und alles stumm war im verwunschnen hafen
Und gold die farbe aller traume hiess
Da führte dich durch felsiges gerill
Bekannten pfad ein fruchtbeladner sommer
Die hange hichelten dem frohen kommer
Gesichter grüssten wenn auch scheu und still.
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Dies sind die wiesen mit geblümtem sammt
Die schweren âhren auf den schwanken stengeln
Gesang der schnitter die die sensen dengeln
Dir ruft die erde zu der ihr entstammt.
XI.

S olang noch farbenrauch den berg verklârte
Fand ich auf meinero zuge leicht die fahrte
Und manche stimme kannt ich im geheg
Nun ist es stumm auf grauem abendsteg.
Nun schreitet niemand der für kurze strecke
Desselben ganges in mir hoffnung wecke
Mit noch so kleinem troste mir begehr
So ganz im dunkel wallt kein wandrer mehr
Und mit des endes ton dem lied der grille
Geht auch erinnrung sterben in der stille
Ein fahler dunst um kalte wilder braut
Verwischt die pfade ohne licht und laut.
Ein grabesodem steigt aus feuchtem bühle
Wo alle schlummern mussen • doch ich fühle
Dein wehen noch das neue glut entfacht
Und deine grosse liebe die noch wacht.
XII.

S o werd ich immer harren und verschmachten?
Die sonne steigt noch • meine fahrt wird schlimm
Gepeinigt warest du von gleichem trachten
Auch wenn ich heut dir sagte : komm und nimm.
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Denn du gedeihst in kampfen die dir ziemen
Du weisst dass stets ein linder balsam fliesst
Von meinem munde auf die blutigen striemen
Doch ist dir niemand der sie dauernd schliesst
Und die verehrend an mein knie getastet
Und die ich lenke mit dem fingerzeig
Und deren haupt an meiner brust gerastet?
Die jünger lieben doch sind schwach und feig
So ring ich bis ans end allein ? so weil ich
Niemals versenkt im arm der treue ? sprich 1
Du machst dass ich vor mitleid zittre • freilich
Ist keiner der dir bleibt • nur du und ich.

XIII.

Z u wem als dir soli sie die blicke wenden
Die glühend Suchende der du zuerst
Die höhen wiesest und das glück bescherst
Das diese bunten tage nimmer senden.
Du giebst den rausch • sie schwebt zum ewigen thore
Erhoffter stralen jauchzendem gemisch
Sie gleitet durch den saai zum göttertisch
Erfüllung leuchtet • lösung schalit im chore.
Die unerreichte flur scheint ihr gewonnen
Sie überschwebt die klufte mit dem aar
Sie schaltet mit der kleinen sterne schar
Und stürzt entgegen vaterlichen sonnen.
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Nun musst du sie im irren hasten zügeln:
Du beugest dich aus deiner wolkenstadt
Und hullst die zitternd ist und freude-satt
Getreuer geist 1 mit schweren traumesflügeln.
XIV.
wir sind dieselben kinder die erstaunt
Vor deinem herschertritt doch nicht verzagt
Uns sammeln wenn dein waffenknecht posaunt
Dass in dem freien feld dein banner ragt.
Wir ziehn zur seite unsres strengen herrn
Der sichtend zwischen seine streiter schaut
Kein weinen zieht uns ab von unsrem stern
Kein arm des freundes und kein kuss der braut.
In seinen blicken lesen wir erfreut
Was uns erkannt ist im erhellten traum
Ob ehre oder dunkeln zug gebeut
Sein abgeneigter sein erhobner daum.
Was uns entzückt verherrlicht und befreit
Empfangen wir aus seiner hand zum lehn
Und vinkt er : sind wir stark und stolz bereit
Für seinen ruhm in nacht und tod zu gehn.
XV.

U ns die durch viele jahre

zum triumfe

Des grossen lebens unsre lieder schufen
Ist es gebühr mit würde auch die dumpfe
Erinnrung an das dunkel vorzurufen ...
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Das haupt gebettet folgte noch in stummer
Ergebung alten ehren siegen straussen . .
Blumen der frühen heimat nickten draussen
Und luden schaukelnd ein zum langen schlummer
Und jenes lezte schone bild ist sachte
Zurück gesunken in der winde singen
Kein freund war nahe mehr sie alle gingen
Nur er der niemals wankte blieb und wachte.
Mit der betaubung wein aus seinem sprengel
Die dichten schatten der bedrangnis hindernd
Des endes schwere scheideblicke lindernd So stand am lager fest und hoch : der Engel.
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UIT »TOM'S DAGBOEK"
DOOR

W. L. PENNING JR.

BROÊR JUST DOET EXAMEN.

Pas zestien jaar, nog groeiende uit zijn kleêren,
Kwam Just op de' inval om ter paaiing van de maag
(Die 't hardste groeide, zei hij) bij de Alwijze Heeren
Een onderwijzersrang te halen in den Haag;
Maar Tom moest meê, zich ginds - ook handelsvrienden maken,
Veel moois zien...
Top 1 en mijn kantoorstoel uit,
Met Just de postkoets in, vergat ik reeds de zaken,
Weldra den regen ook, die stroomend langs de ruit
Met ons verijdeld wandelplan bleef spotten,
Maar onder 't rijden praatstof uit deed botten
Bij vreemden in 't begin, bij vrienden tot besluit.
De conducteur deê 't aardigst deuntje hooren
Ziedaar Den Haag 1 en mij ... God 1 Bertha's groet beschoren?
Ik sta verbijsterd, en houd sprakeloos
Die gulweg uitgestoken hand in mijne beide:
» Of 'k haar niet ken ?"
» » Maar Bertha 1" " juich ik, en niet boos
Blijkt ze om 't vrijpostige verblijden
Blij' blozend blikt ze op hare beurt verward;
'k Stel Justus vóór (die, de oogen vragend open,
Mijn regenscherm haar hoed en kleed zie doopen),
Verklaar onze overkomst, verneem met jagend hart
Waar Bertha en haar vader hier een week te gast zijn,
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Ontvang verlof tot een bezoek - En zie dan, vol muziek, vol dank voor zulk verrast zijn,
De twintigjarige verdwijnen om den hoek...
Just vraagt dan of 'k blijf staan om weg te drijven?
Verbazend rijk'lijk guds' het regen-nat -Wat deert het mij ? Een slijkpoel zij ons pad —
De zon HIERBINNEN doet het beeld beklijven
Der bloeiende wier hand, als 't ware, ik houd omvat 1
En als de jong're broêr voor zooveel strenge heeren
Met opgekregen proefwerk zit gekweld,
Heeft (met gepoetste laarzen en gedroogde kleêren)
Bij Bertha's tante de oudre zich gemeld:
»Ik ken u door mijn zwager .... en mijn nichtje,"
Was 't streelend Welkom ; dra met alle drie op dreef,
Valt Tom zichzelf 'res meê ; en wie 'k daar eer van geef?
De' aanmoedigenden lach, den blos van 't reinst gezichtje 1
Op haar bevel kom 'k 's avonds weêr, met Just.
En u al paedagoog ? vroeg, immer welgemutst,
Onze oud-majoor, den knaap de groote hand opleggend;
-- In sj5e klonk 't antwoord ; en het zeggend
Keek (dacht me) 't jongske spijtig, eer dan ongerust;
In spe, majoor; 'k heb morgen mond'ling nog examen ...
!

En zakt ge, dan?...
Verlies 'k een veldslag, nooit den moed!
En treedt in 't leger ? .. .
Met dien opgetrokken voet ? ...
Die spaart u kogels 1 troostte hart'lijk de oude dame.
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Op straat had Bertha 't klein gebrek al opgemerkt,
Was 'k overtuigd. Te kiesch om medelij' te toonen,
In den bescheid'ne een schalkje ziende wonen,
Lokt ze hem vroolijk uit, en Justus' ongewone,
Gezellige aanleg ook, blonk onbeperkt.
Mijn lieven broêr behand'lend als den hare,
Liet, ze arg'loos me in een toekomst zien
Vol mooglijkheên; het Mooglijke scheen 't Ware,
Lang voor Waarschijnlijkheid zich aan kwam biên ...
't Was me of er tusschen ons een stil verbond gesloten ---,
Iets voor het Leven overeengekomen was,
En liefdes heimlijkheid haar heerlijkheid vergrootte
Met derden sprekend, men ELKAÊR in 't harte las!'
De regen kletterde, en de wind ging dreigen
Met storm,
wat feest'lijke uren sleten wij!
Men had den goeden smaak van 't kwade weêr te zwijgen,
Een houtvuur te doen knappen als bij wintertij',
En geen dan weldoende onderwerpen aan te roeren;
Ver in de kunst én zelf het woord te voeren,
En 't onderhoud te leiden tusschen oud en jong,
Zorgde onze gastvrouw ook dat ik met Bertha zong;
Knap begeleidde ons Just ; mij deed het samenzingen
De wolken door-, de heem'len binnen dringen 1
Er uit te vallen op haar vraag naar Gijsbert-neef,
Daarvoor geen nood 1 Te blijde om iets te vreezen,
Vertelde ik dat hij me over Bloemendaal pas schreef,
En — mocht ik te avond er of morgen wezen
Zijn besten groet verzocht...
»Eerst kwam hij nog al vaak,"
Zei de oude heer ; jonkvrouw'lijk bloosden Bertha's wangen,
Maar rustig bleef haar blik en onbevangen,
Ook toen men 't nieuwtje van me hoorde dat de zaak -Door Gijs met de' aller-rijksten onzer stadgenooten
Op grooten voet gesticht
hen thans
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In Rusland deed vertoeven -- » om met glans
Connecties aan te knoopen, en gesloten
Verbindtenissen in persoon gestand te doen;
Gestaêg van vierspan wiss'lend, deden
Ze in eigen koets (ook wel gebruikt als slede)
Een reis van drie-kwart jaar En reisden met fatsoen,
Zooals het past aan groote Klazen;
En lepelden uit diepe borden hun beschuit
Met chocolaad, en dronken thee uit glazen ... "
En daarmeê was neefs briefjen uit,
Op het j5ost-scriptun2 na : »Mijn PELS zal u verbazen 1... "

Onwillekeurig legde ik in mijn toon wat spot;
Spot speelde in Bertha's
fonkelde in haars vaders oogen:
»Wie met de groote armée naar Rusland was getogen,
En met de kleine rest den hond vond in den pot,
Was zelf verbaasd bij 't weerzien zijner vrinden,
Zich (op wat gaten na) nog in zijn HUID te vinden ! ... "

Een smakelijke lach schoot om den dito disch;
De veteraan aan 't woord, boeide
»om er van te droomen,"
Zei tante zachtjes met bewond'rend schromen ..

Nog zie 'k dien grijskop, nog die breede borst ; zoo frisch
Daarnaast die kleinere figuur 1 dat aanschijn, stralend
Uit donk're lokkenpracht ! ...
Als op mijn bruid
Veste ik den afscheidsblik, hoorde eens nog 't zoet geluid
Dier stem, droef trillende .. .
Diep ademhalend
Vermande ik mij voor Just uit alle macht,
Ontroerd, vol heil, vol trots, niet wetend wat we zeiden,
Ging 'k naast hem zonder éénen plas te mijden
Ging 'k, als in zonneschijn, door 'n tweeden Zondvloed-nacht.
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Rumoer ontving ons in de herberg die we dachten
In rust te vinden:
Op een hooger rang belust,
Of naar den laagsten dingend zooals Just,
Verbórgen minder goed geslaagden hunne klachten ,
En luchtten de and'ren hun aanvank'lijk geluk
In 't zelfde koor van liederen en grappen;
Een algemeen Hoezee ! begroette ons binnenstappen,
Ter eere van den jongsten adspirantCollega ...
»Aspirant-professor !" schertste deze,
En stelde een dronk in » Op de School, het best geprezen
Als minne-moêr der Hoop van 't vaderland 1"
Al dwazer, doller, bruiste in hem het leven:
»Geen zier (zwoer Just) hoeft onze duf geheeten stand
Dien van pastoor en predikant
In levens -LENGTE en LUST en WIJSHEID toe te geven.
Bij leeken deftig, om een hoekje mal,
Stemme oude wijn de geestelijke heeren,
De jeugdige adem, daar wij daaglijks in verkeeren,
Verzorgt die 't hart, ook 't lijf, niet bij geval ? .. .
Door beide gilden laat de Pijp zich druk hanteeren -Eerwaarde hersens zou ze kunnen deren ...
Maar vastendagen zonder tal
Bewaren ons een helder hoofd, meneeren 1"
Troon werd de tafel waar zijn overmoed op stond;
Met dond'rend juichen droeg men Just den kweekling rond.
» » Wat rang dien hij niet haalt 1" hoorde ik benijdend zuchten,
Heel goedig ook, maar z66 aandoenlijk diep
Dat zich mijn geest het beeld van een gewoog'ne schiep Te licht bevonden in de schaal der zeer geduchten;
En me ommekeerend zag 'k een lang en knokig man,
Van rug gekromd, en kaal van kruin en kleêren,
Zijn brood der smarte met een kluitje boter smeren
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» Hm 1 winkelwaren
ginnegapte een Jan;
En daar getuigden ook de Peperhuizen van,
Dienst doende als schaal en bord, servet, en zakmes-veger,
Oud schoolschrift, met zijn hanepooten-leger
Den eenzame' eter al nog manende aan zijn vak:
Hoe tusschen 't maal en 't schrift zijn aandacht zich verdeelde?
Een zuiv're haal zijn kenners-oogen streelde 1
Een aangedikte hem deed hunk'ren naar zijn plak 1
...

"

De laatste bete. En dan, na 't kruimels gaêren :
» Meneer ook voor geweest ? ... veel kans ? ... "
Die dubb'le vraag,
Gesplitst door 't droge toegiftje aan de maag,
Was zoo natuurlijk uit een mond die alle jaren
Een kans waagde — en verloor ! ...
Ook heden »voor geweest,"
zoo
Had de arme zich weêr
verward getoond van geest,
Dat hoop op hooger rang dan de' ééns ter nood gehaalden
Den laagste ? ook thans hem tegen morgen faalde.

Wat brave man 1 wat droevige figuur 1
Gehuwd en vader, ging hij op in die tentamens,
Ach ! er in onder ook, maar steeds herleefde 't vuur
Volharder was zijn eer- en schandnaam bij de examens;
Volharder! klonk 't ook nu uit elken hoek...
Volharder schudde 't hoofd, en liet het schaamrood zinken ...
Dra deed een goed glas wijn volharder's oog weêr blinken
't Vuur rakelde ik snel op ...
Weêr onder de asch ging 't zoek 1

Af — droop hij 's and'ren daags, te dof voor jarnmerkreten.
Maar 'k zag den blik waarmeê hij Just, » die de akte had,"
Geluk wenschte, en doodsbleek zijn pad
Der wanhoop ging,
volhardende in het weten,
In 't willen uiten, en verbaasd
vergeten 1
—
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Veel bezienswaardigs vonden we in den halven dag
Na de' -afloop van 't examen ons gelaten;
En 't donker viel al toen we de ongastvrije straten Waar duimen dik de modder lag
En 't »pijpesteelen regende —" verruilden
Voor de, gelukkig 1 leêge roef der schuit .. .
Dood-moede strekten, rekten we ons lang-uit ...
Just hoorde al gauw den wind niet meer die huilde .. .
Den regen niet, die kletste 1..
En luist'rend naar 't geluid
Van 't roer ook, en op dek, klonk me alles allengs zwakker ALS UIT DE VERTE in 't end ...
Vaag -- dommelig
Iets ... niets meer ..
Toen
gestommel...
Had ik me omgewend?
Was ik gevallen ? ... Bijna wakker,
Strééd ik ... gaf me over ... maar ongaarne, onmachtig, --- 6p!
En 'k droomde van een laarzenwinkel ; lucht van leder
Slaat me op de keel, en rusteloos geklop
Op zooveel zolen wekt me bijna weder ..
En ik wil slápen ...
En de laarzenwinkel nu
Verandert in een laarzenwéreld, dampend
Van traan en smeer en met de hakken stampend
En om zich schoppend onder 't ruw
En twistende gekrijsch van laarzenstémmen ...
En laarzenkáppen zie ik, die een stok met staal
,
In lompen dans zoowaar een zeis omklemmen,
En dreigend er meê zwaaien ! ..
En 'k versta de taal Slecht Duitsch
maar heb het Woordenboek verloren
Dat in mijn plaats kon praten ; want ikzelf ben stom,
En lood ligt me op de borst...
Hoe ik me krom
Dien last afwerpen kan ik niet .. .
Een mijner ooren
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Verwart zich in een laarzenlus ... .
Met woesten ruk
Góói 'k me eind'lijk om —

Rolt van mijn borst
Van Hooft's

En naar de laarzenbende
geen LOOD 1 slechts de eerste druk

Herscheppingen:

Terwijl 'k mijn vondst herkende
Van 't boekenstalletje op het Haagsche Binnenhof,
En snakkende naar lucht van onder een der banken
Te voorschijn kroop langs modderige planken,
Hoe mij, slaapdronken nog l 't uitbundigst lachen trof
Dat razend brullen werd toen zich aan de and're zijde
In de' eigen toestand Just ontwaren liet ! .. .
Was 'k onder gekken ? Leken ook wij-beiden 't niet?...
ook Just;
— Lucht 1 schreeuwde ik; Lucht 1
Want wat zich hier verspreidde,
Was smook van kleppermanstabak;
Was foezelstank ; was damp uit natte en vieze kleêren
Waarin 't gezelschap maaiers stak;
Was aankleve ook dier laarzen, waar 't paar »heeren"
Recht tegen-aan gekeken had,
En van gedroomd, zoolang de horde zat
Wier hand ons » afgelegd" had tusschen hun pakkage
Met toebehooren .. .
Wat een stiklucht ! . . .
En de deur
Van 't lage, smalle roefje uitstormend, met een keur
Van aarts-verwenschingen en met de handbagage,
Verslonden wij met haal op haal de buitenlucht,
En met booze oogen onzen schipper 1.. .
»
Ik bin minsch'lijk,
(Begon hij) 't roim was vol, de lading winsch'lijk ... "
— Zet ons hier af! gebood ik, met een zucht:
Stil in den stuurstoel, was niet uit te houden;
En twee uur gaans in 't hondenweêr, geen pret!
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Op 't droge niet, maar toch aan wal gezet Terwijl het jagertje nog riep : »wordt niet verkouden 1"
Weêrvoer ons van den ingetreden nacht
Niets ergers dan een natte dracht.
Nooit sedert hoorde ik zeissen kloppen, zeissen wetten,
Nooit sedert toefde ik bij dat schilderachtig doen,
Of rijker werd mij 't rijp seizoen 1
alles zette
Of land en landvolk,
De erin'ring aan dat zeissen wetten in de schuit
(Met zolen-klopperij verward in droom-benauwdheid)
Nog feestelijker tinten bij, dan ziels-vertrouwdheid
Met schilderes Natuur uit haar penseelen buit;
Want met de pret verzoend, in 't roefje waargenomen,
Wat blijdschap na zulk varen schonk ons 't gaan 1
Belemmerde ook de storm het spreken en verstaan,
Gezellig was de wensch, de haast om thuis te komen;
Warm onze stemming onder kille stroomen;
Opbeurend elks gedachte op glibberige baan:
Die van mijn broeder, aan zijn bijna spelend slagen 1
De mijne, aan Liefdes buitenkans 1..
Ofschoon we soms geen hand voor oogen zagen,
Toch in de toekomst wierp 't verledene zijn glans.
Gezonde jeugd bemint den strijd met de elementen;
Geen lichaams-harding, of den geest ook doet ze goed;
En komt daarbij een rein-verliefd gemoed
Waarin de hoop het liedje zingt der lente,
Wat smaakt der ziele dan zddzeer als eigen zoet?
Waar boeit dan 't oog een schat gelijk Hierbinnen?
Aan 't al' daarbuiten leent dit allerschoonste een schijn 1
En liet zich des-ondanks geen afkeer overwinnen,
Weldadig kan de tegenstelling zijn 1
»Ontsnapten" prezen we ons bij eiken blik terzijde
Waar »ba 1 dat kerkerhol" door 't klotzend water glijden —,
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De zang der maaiers voor ons hoorbaar bleef;
Door de aangeslagen ruit de vetkaars ons ook diende;
En, aan zijn lijn, de »knol" meêtelde bij de vrienden
Der worst'laars op den weg door huizelooze dreef.
Gegroet, o dorp 1 o tolbaas, tapper tevens 1
0 tolhuis, waar
bij vuur 1
hij nog op rijtuig wacht,
En iets verwarmends ons toe-geurt, toe-lacht,
Toe-vloeit 1.. .
Verlenger van twee levens
Werd de oude kennis, hij
wien » slapen op één oor"
(Der vakgenooten list 1) het uitgediend gehoor
Al jaren had BELET, vriend Hein eerlang BESCHOOR.
Ontsnapt was ons nu weêr 't gezellig trapp'len, glijden
Ter rechte ; maar voor gids-licht, meê verbeurd,
Zorgde af en toe een hoeve links ; en fraai gekleurd
Bleef me in den zwarten nacht des minnaars best geleide -Zoolang de minnares ontbreekt —
Een heir van plannen om naar eisch den boei te smeden ..
Een bonzen tegen Just herinnerde ter snede
Aan ménsch'lijk bijzijn ook
»Ge denkt meer dan ge spreekt,"
Vraagt de oud're ; wat de jongste ook hem had kunnen vragen;
» » Ik maakte een plan, Tom t""
»Welk?"
» »Dat hoortgge thuis. En gij ?" "
»Véél plannen maakte ik, Just 1"
» » En welke?""
» Eerst als ze slagen,
Broêr-lief 1 staat mij het spreken vrij."
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Hij stak me een hand toe, juist op stads-grens, waar het kleppen,
Twaalf heit de klok ! verschrikt zich 't paar nog meer deed
reppen.
Vol van een uitstap, en nog stralend van genot,
Thuis komende alles donker , geen gehoor te vinden
Voor warme ontboezeming; u voort aan bed te binden
Aan slaap 1 vergetelheid 1 die doodsche vrinden
Van zwakken en bedroefden
ach 1 hoe plomp een slot.
Welgaarne, tusschen zaken in en zorgen,
Gelieft men deel te nemen de' and'ren morgen,
Den and'ren dag : helaas 1 bedachtzaam (wijl het sliep)
Mengt zich uw hoofd in 's harten mededeeling
Niet langer maagd'lijk is ze 1... En mooglijk blijvend-diep,
Wekt uw genot allicht vermoedens van verveling.
Groet daarentegen, zooals mij gebeurde en Just,
U 't licht der versche kaars, vindt ge alle kolen
Des levens in den haard der oogen ongebluscht,
Wacht me' om den disch 1 u op, hoe gééft ge u onverholen 1
Hoe prent in 't meêgevoel, gelijk in warme was,
Zich iedere indruk over, eer hij af kon slijten,
Of uit het alledaagsche ook maar een zweem van asch
Het zondagsmerk bestoof, iets wrangs het uit kon bijten 1
Den stempel des vermaaks kreeg aller aangezicht;
Gedeeld met velen, steeg de som van onze vreugden
Al moest wat mij het méést verheugde
(Uit lieflijk oogenpaar een albelovend licht 1)
Met vrekkigheid nog opgeborgen ...
Maar, Bertha 1 hoe beloofde ik mij
Van zulk een broêr- en zust'ren-rij
Een kring, U waard, op 't feestgetij'
Als eind'lijk de ure sloeg van de' openbaringsmorgen.
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»En hoe Toms kennisje er wel uitzag ?"
Bloosde Tom?
»» Kijk 1 (lachte 't jongste ding) tot achter de ooren 1""
Verrassing, Bertha's naam uit and'rer mond te hooren;
En haar die 'k zóólang eerde, aanbiddend stom
Of fluist'rend in 't geheim, in klanken af te malen 1
-- Verrassing Just aan 't werk te zien
Om van de schoone op slag een potloodschets te biên,
Die hij in kleuren morgen bij zou halen
En mettertijd na-schilderen op doek 1.. .
Verrassing was geweest, in 't plaats van 't wand'len 't rijden;
In stede van bij handelsvrienden, dat bezoek
Bij Bertha's ... » tante 1" plaagde weêr Aleide 1
Verrassing, die Herschepping in de roef der schuit 1
Niet minder 't regenbad, afwiss'ling van zulk varen 1
Onze aankomst, opgeluisterd door de schare
Ons wachtend met het maal!.. .
»En daarmeê is 't niet uit,"
Sprak Just bedaard, zijn onderwijzers--akte
Uit Janbroêrs hand terug verzoekende, en 't papier
In stukken scheurend met een vastheid 1 met een zwier 1..
Op - sprongen wij, en zes paar handen pakten,
Te laat 1 naar 't uit de kaarsvlam hoog opgaande vuur .. .
»Just ! 1 klonk 't ontzet uit zes eerst sprakelooze monden
»Justl... Just!. .
Een ander woord werd niet gevonden;
Hier scheen de taal -, hier goede raad ook duur.
» »Eerst zwart op wit," " wees onze grappemaker
» » Nu wit op zwart..*""
Diep, over het verkoolde, boog
(Nog letters lezend met droef duist 7 rend oog)
Bijziende Konstantijn, zijn mentor en bewaker ..
» Te schande zou 'k u maken, wijze broer 1
Wat driftig is mijn , bloed om kind'ren te regeeren;
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Schoolmeester àf alzoo ; 'k ga » »teren op den boer,""
--Hem, zijn gezin, zijn vee ook portretteeren
Ik zie mijn weide ...
» »Al 't land bestelt mij voêr 1"
Daar kon men tegen pruttelen, niet praten.
» Uw golven," hield Just staande, » breken op een rots 1"
En aan de examen-gril, uit dwaasheid of uit trots,
Dankte ik meer dan genoeg om hem zijn zin te laten;
Dankte ik de wetenschap ook, dat mijn neef
Een poos de Bloemendalers druk bezocht had,
Maar sinds hij aan dien rijken hand'laar zich verknocht had naar Bosch-Hoek niet schreef.
Er was één kind, een dochter,
» Haast zou me één zaak (de liefste) NIET verrassen,"
Droomde iemand in dien nacht, en liet den regen plassen,
Met àl meer duurte dreigen, àl meer misgewassen En droomde nog toen de ochtend hem kantoorwaarts dreef!

EEN KONING'>
DOOR

ALBERT VERWEY.

I.
Een vochtge stilte,
Die 'k teer begeer,
Lokt me in uw kilte,
Nevelenheir.
Ik zag 't tafreel,
Den kleurgen stoet,
Waar een koning eêl
Meê zijn intocht doet.
Huizen als hoven,
Begroen d omheind,
Vooruitgeschoven
Waar 't wiegt en deint
Van banieren.
Ballon-guirlanden
Hangen en zwieren
Langs de grachtranden.
i) Uit den bundel. Het Brandende Braambosch die dezer dagen verschijnt.
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De volten bewegen
Als straks door het donker
De lichten geregen
Kralen geflonker
In 't water, tot iedre brugboog,
Zwaar en zwart van de menigt,
Zijn gewelvennacht steenigt
Op dien ijdeiflikkerenden toog.

II.

Een vochtge stilte,
Die 'k teer begeer,
Lokt me in uw kilte,
Nevelenheir.
Ik stond en schreed
Waar een koningskind
Zijn intocht deed
Door zon en wind.
Zijn wang was bleek,
Zijn oog was droef;
Hoe meer hij keek
Hoe dieper groef
Langs zijn mondzoomen.
Hij had zoolang
Gehoord in zijn droomen
Een welkomstzang.
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En nu was 't een joelen
Uit straat, uit woon,
Maar hij kon er niet voelen
Dien eenen toon.
Zijn wapenherauten
In blauw en goud
Liepen voor hem uit en
'k Werd heet en koud
Van hun blazen.
Maar hij keek stil,
Als achter de glazen
Een kind soms wil.

III.
Een vochtge stilte,
Die 'k teer begeer,
Lokt me in uw kilte,
Nevelenheir.
Een koningskind
Ben ik laat gegaan
Door de zon en de wind.
Ik wou verstaan
Mijn volk en meer
Niet dan dien toon,
Die kwam van zoo veer,
Die klonk zoo schoon.
20
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Die klonk in mijn hart,
Die weerklonk in mijn droom;
Och of uit hun hart
Hij mij wederkoom 1
Nu heb ik verspeeld
De zon en de wind,
Den lach niet gedeeld
Met dien ik bemind'.
Nu moet ik wel staan
Waar het leven mij laat,
In een neevlige laan,
In een ledige straat.
Een vochtge stilte,
Die 'k teer begeer,
Lokt me in uw kilte,
Nevelenheir.

REINAERT DE VOS IN GRIEKENLAND
DOOR

D. C. HESSELING.

De produkten der byzantijnsche literatuur zijn, in tegenstelling met de telkens op nieuw vertaalde werken der oudGrieksche auteurs, in het Westen van Europa weinig bekend.
Veel verliest men bij die onbekendheid niet; langdradigheid
en smakeloosheid doen de schrijvers van Byzantium gewoonlijk
alle aanspraak verbeuren op de belangstelling van beschaafde
lezers, al valt het ook te betreuren dat diezelfde eigenschappen hen al te lang aan de nauwgezette studie der geleerden
hebben onttrokken. Toch zijn er onder de niet zeer talrijke
stukken die niet in het nageprate Grieksch eener vroegere
periode geschreven zijn, enkele die een beter lot verdienden;
ze toonen duidelijk dat men te Byzantium voor nog iets
anders dan theologie, politiek en handel gevoel had. Een
voorbeeld hiervan vinden we in een paar gedichten die groote
overeenkomst vertoonen met onzen Westerschen Reinaert.
Het is bekend dat uit de oud-Grieksche letterkunde geen
dierenepos over is. De Muis- en Kikvorschkrijg, door Bilderdijk
zoo aardig in het Nederlandsch vertaald, is meer een goedaardige parodie op het heldendicht waarin menschen bezongen
worden, dan een gedicht waarin de dieren optreden in hun
eigenaardigheden. De muizen en kikvorschen zijn menschjes
in dierengedaante ; beide partijen strijden als menschen en
gebruiken dezelfde hoogdravende uitdrukkingen. Een poging
om de strijders te karakteriseeren blijkt alleen uit de namen,
aan het bedrijf der dieren ontleend. In de fabels van Aesopus
mogen sommigen de grondstoffen zien, waaruit het dierenepos
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is ontstaan, niemand zal tegenspreken dat deze korte verhalen.
niet meer dan ruwe schetsen zijn van 't karakter der dieren,
die, ten minste in de gedaante waarin wij ze kennen, geheel
van didactischen aard zijn. Uit sommige dier fabels en uit.
enkele gedichtjes van Babrius blijkt wel dat oorspronkelijk
niet anders dan uitspanningsliteratuur bedoeld was, maar de
school heeft al spoedig die amusante wijsheid van het volk
tot »leerstof" gemaakt en daarmee er het frissche aan ontnomen. Bij de grieksche jeugd zullen die fabels, vrees ik,.
dezelfde gevoelens hebben opgewekt die wij eertijds koesterden voor Vader _7acob en de Honderdtal.
Van den Spinnenoorlog en den Kraanvogeloorlo<g die Suidas
vermeldt, kunnen we alleen vermoeden dat ze navolgingen
van jongen datum zijn van den zooeven besproken Muisen Kikvorschkrijg, die in de middeleeuwen veel gelezen werd
en meer dan eens in de ' taal van het volk is overgebracht.
Eerst in de byzantijnsche literatuur vinden wij gedichten
die, gelijk onze Reinaert, de dieren doorloopend typeeren.Het zijn:
1 . Een verhaal voor de jeugd over de viervoetige dieren,.
geschreven tot nut en vermaak.
2 °. De Pulologus, d. i. het Vogelenboek.
3 ° . De Legende van den eerzamen ezel.
40• Een fraaie geschiedenis van den ezel, den wolf en
de vos. 1 ).
Deze gedichten behooren tot de volkspoezie, dat wil zeggen
zij zijn gemaakt door ons onbekende dichters, die onder het
volk leefden en zijn opvattingen deelden, waardoor hun werk
later gemakkelijk kon aangevuld of gewijzigd worden door
andere bewerkers die in gelijke omstandigheden verkeerden..
De eerste drie gedichten zijn voorzien van een paar stichtelijke of leerzame opmerkingen die er kwalijk bij passen, en die
blijkbaar te wijten zijn aan dezelfde byzantijnsche zedemeesters die de spreekwoorden van het volk als teksten voor hun
-

0

i) Het woord voor vos is in het Grieksch vrouwelijk. Ik zal, tot recht begrip
van het stuk dat ik wil meededen, in den loop van dit opstel aan het dier dat
geslacht laten.
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theologische bespiegelingen gebruikt hebben, en van de naïve
verhalen over vreemde dieren en planten allegoriën hebben
gemaakt ter aanprijzing van kerkelijke deugden. De inhoud
van het verhaal der viervoeters en van het vogelenverhaal
komt, in een paar woorden gezegd, hierop neer, dat er een
bijeenkomst wordt gehouden van dieren, waarbij al spoedig
twist ontstaat die en dat is echt Grieksch begint met een
vloed van scheldwoorden. Zoo ontstaat een reeks woordenduels, waarop bij de viervoeters een bloedig gevecht volgt,
dat eerst ophoudt bij het vallen van den nacht ; aan 't getwist
der vogels wordt een einde gemaakt door hun koning, den
adelaar, die dreigt dat hij den valk en den havik op hen af
zal zenden. Het verhaal van de viervoetige dieren is hoogstwaarschijnlijk ontstaan in de i Ode eeuw ; de strijd der vogels
is vermoedelijk van iets ouderen datum 1 ).
Met uitzondering van een enkele episode in het eerstgenoemde verhaal kan ik in geen dezer beide produkten letterkundige schoonheid ontdekken. De scheldwoorden zijn plomp,
de verwijten die de dieren elkander doen, hebben meestal
betrekking op uiterlijkheden ; datzelfde kwajongensachtige
genoegen in 't zeggen van onbehoorlijke dingen spreekt
er uit, waardoor Aristophanes, meer dan door zijn gr oote
eigenschappen als schrijver, gedurende vele eeuwen, zekere
populariteit geniet bij de onrijpe jeugd en den machteloozen
ouderdom. Kenschetsend voor de lekkerbekkerij der Byzantijnen is de uitvoerigheid waarmee de dieren uitweiden over
de groote waarde die hun vleesch heeft voor de tafel der
aanzienlijken. Van tijd tot tijd vinden we een parodie op
maatschappelijke toestanden ; slechts hier en daar wordt de
modderstroom der scheldwoorden onderbroken door een kort
fabeltje.
Belangrijker dan deze gedichten is de »Legende van den
eerzamen ezel" en de »Fraaie Geschiedenis van den ezel, den
wolf en de vos," die twee verschillende redacties zijn van
i) Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, blz. 877 vlg. Beide
gedichten zijn uitgegeven door Wagner in zijn Carmina graeca medii aevi
(Leipzig, 1874.)
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hetzelfde verhaal. Den tijd waarin de beide gedichten zijn ontstaan, kan men, gelijk bij schier alle middelgrieksche produkten
't geval is, niet met zekerheid bepalen. Vermoedelijk is de oudere
redactie, die uit 393 rijmlooze verzen bestaat, niet jonger
dan 't begin der 15 de eeuw ; de berijmde bewerking, die iets
uitvoeriger is maar slechts in enkele onderdeelen afwijkt van
de andere, kan niet ouder zijn dan 't begin der 16de eeuw i).
De taal waarin beide stukken geschreven zijn is de taal van
het volk, maar staat sterk onder den invloed der schrijftaal
de oudgrieksche woorden en wendingen die er in voorkomen,
schrijf ik niet toe aan de zucht om te pronken met klassiek
schoon, maar aan het onvermogen van de schrijvers om,
gelijk hun streven was, de taal van hun eigen tijd weêr te
• geven. Ik zal hier den inhoud meedeelen naar de meer uitvoerige, waarschijnlijk jongere redactie, geschreven in 540
rijmende verzen, en daarbij trachten den toon en de kleur
van het oorspronkelijke te behouden.
» Hoort eens, edele heeren, hoe de wolf en de vos er in
liepen, wat de aanleiding was, hoe ze gevangen werden,
welke rare dingen ze ondervonden en hoe ze werden beschaamd.
De ezel, dat verachte, ongelukkige dier, was bij een doodarmen meester terecht gekomen, die altijd honger en nooit
rust had, maar dag en nacht in zijn groentetuin aan het werk
was. Elken morgen belaadde hij zijn ezel met groente, andijvie,
latuw, prij, rapen, uien en knoflook, om die in de stad aan
de markt te brengen. Hooi, stroo of gierst kreeg het dier
niet ; met de bladen die afvielen bij het schoonmaken van
de groente moest het zich vergenoegen. 's Avonds droeg de
ezel hout op zijn afgebeulden en met schurft bedekten rug.
Maar op een Paaschmorgen kreeg zijn meester medelijden
met hem, hij liet hem vrij weiden om zich eens te goed te
doen aan 't jonge gras en zich uit te rollen. Bij de wei was
-

i) Bij Krumbacher (t. a. p. blz. 883) vindt men de motieven voor deze da zeering
Zie ook Psichari, Essais de grammaire historique néo•grecque II (Parijs, 1889)
blz. 245.

,
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een groot Bosch en daar waren de wolf en de vos, die juist
overlegden hoe ze op jacht zouden gaan. Ze besloten bij
elkaar te blijven. De vos kreeg al gauw den ezel in het oog
en zei tot den wolf: »Vriend, daar is een goede prooi,
laten we oppassen dat ze ons niet ontgaat." De ezel hoorde
dat, zuchtte en zon op een middel om hen te foppen.
Intusschen kwamen de wolf en de vos naderbij ; ze groetten
vriendelijk en beleefd en noodigden hem uit met hen op té
wandelen en naar een mooi huis te gaan om daar den nacht
door te brengen. , De ezel antwoordde : »Ik ben een arm,
ongelukkig dier, dat een hard leven leidt ; ik ben zwak en
kan me nauwelijks op de been houden, geen dokter kan me
helpen." Zoo sprak hij om er hen van af te brengen hem
op te eten. En toen hernam hij : » Geachte Heeren, ik wensch
wat het beste voor U is, want ik zie hoe vriendelijk, hoe
mooi en hoe zacht gij zijt. Daarom een goeden raad : mijn
meester is in de nabijheid op de jacht ; geen jager is er als
hij, hij heeft grooten moed en geweldig sterke honden, Lombardijsche hazewinden, die vlug zijn als haviken en arenden;
wolven en leeuwen verscheuren ze. En als mijn meester
met den boog schiet, dan trillen de wolven als visschen."
Maar de vos begreep alles ; zij werd boos en zei : » Geen
dwaasheden, je bent een lompe boer ; houd-je daarom stil en
denk niet dat we boerenvlegels zijn. Ik ken astronomie, ik
lees de toekomst uit de sterren en ik ben een leerling van
koning Leo den Wijze. Ik ben meesteres van het woord en
den nomokanon i) ken ik van buiten. En durf-jij met ons
spotten ? Je hebt verstand noch kennis. Profiteer van deze
gelegenheid : leer met eerbied spreken tot je meerderen, lieg
nooit, spreek altijd de waarheid, opdat je een goeden naam
als het hoogste leert waardeeren. Een geluk voor je, dat
je ons gevonden hebt t Leer onzen aangenamen omgang
kennen ; we zullen je benoemen tot onzen zaakgelastigde.
Doen wij iets verkeerd, dan mag-je het zeggen ; leer je iets
i) De nomokanones bevatten de bepalingen van het kanonieke recht der
Byzantijnen. Zij zijn ontstaan uit de vereeniging van wereldlijke en geestelijke
rechtsbronnen.
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van ons dan is het tot je bestwil, voor alle partijen zal 't een
genot zijn. Ga nu mee naar 't Oosten, daar zullen we zaken
doen. De winst zullen we samen deelen l" De ezel gaat
mee, hij voorziet dat het hem 't leven zal kosten en hij
denkt : »Wee 't uur, waarop ik deze twee ontmoette." Zij
gingen nu naar zee, zochten en vonden een schuit en gingen
aan boord, niet om te visschen maar om naar het Oosten
te varen. Zij hijschen de zeilen, kiezen zee en loten er om
wie kapitein en wie stuurman zal wezen. De wolf wordt
kapitein, de ezel stuurman. De vos blijft als raadgeefster
bij beide staan. Den ezel zegt ze, dat hij goed op het kompas
moet letten om hen veilig in de haven te brengen. Maar
weldra neemt ze het roer van den ezel over en zegt : » Hond
van een ezel, ga roeien, want je stuurt ons verkeerd. We
moeten naar 't Oosten en jij houdt op 't Westen aan."
De wind was gunstig, het weer was goed en ze zeilden
vroolijk verder. Toen verzon de vos een list; ze begint
te schreien en vertelt dat zij gedroomd heeft van een vreeselijken storm ; voordat die droom in vervulling zal gaan
en de zee hen verzwelgen zal is het 't beste te biechten.
De ezel berust er in : »toen ik bij U kwam sloeg mijn ongeluksuur.' De wolf ontstelt hevig, maar begint : » Alle schapen,
geiten, herten, kalven, koeien en varkens die ik vind dood
ik en eet ik ; als er wat overblijft verstop ik het voor den
volgenden dag, nooit geef ik er aan iemand een hapje van.
Ik heb er berouw over, dat ik dat alles alleen eet. Daarna
ga ik naar mijn donker hol ; ik word een monnik en steek
me in zwarte kleeren, als een abt ga ik, als bisschop keer
ik weer. Ik kan alleen kwaad doen ; nooit heb ik iemand
gehad om me van mijn fouten te genezen, noch een biechtvader om me de biecht af te nemen." De vos prijst den
wolf om zijn nederigheid. Zij bidt voor hem, zegent hem en
geeft absolutie. Dan biecht ze zelf : » Ik ga in 't dorp als
iedereen aan 't avondeten is, en alle eenden, kippen en ganzen
die ik vind maak ik dood ; ik keel ze om het kakelen te
voorkomen ; met vier of vijf in mijn bek loop ik weg. Als
ik honden hoor, ga ik er van door en ik leid ze door mijn
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loopen om den tuin. Ja, ik moet wel stelen om te leven,
want bedelen ligt niet in mijn aard en werken ook niet. Zoo
hebben mijn ouders mij opgevoed en zoo leefden ze zelve
ook. Het stelen en de listen heb ik van mijn moeder zaliger,
de handigheid en de vlugheid van mijn vader. Ze hebben
den Heer geloofd, dat ze in mij zulk een kind kregen ; door
hun gebeden leef ik gelukkig. Mijn brave ouders hebben
me gezegd : » Mijn dochter, vermijd de huizen der aanzienlijken,
want ze hebben sterke honden ; wie de huizen der armen
versmaadt en die der rijken zoekt, hem zit de duivel op de
hielen." Daarom heb ik het meest arme weduwen geplaagd.
Een ongelukkige oude weeuw, die bijna blind was en zich
haast niet bewegen kon, had een groote kip, die ze Kavaka
noemde en die eieren met 2 dojers legde. Op die kip had
ik het gemunt. 't Oudje had ook een kater, rood van haar
met een langen staart. De vrouw noemde hem Perditzis
(Patrijsje) ; hij geleek in haar en staart precies op mij. De
oude vrouw hield van die twee als van een zoon en een
dochter. Op een avond toen de kater weg was ging ik op
-zijn plaats zitten ; de vrouw streelde me en knikte me toe, en
toen ik de kans schoon zag greep ik de kip en vloog er mee
weg. 't Vrouwtje riep : »Maar Patrijsje, wat is dat nu voor een
spelletje ?" Toen ze het begreep, was ik lang weg en ik
hoorde haar den geheelen nacht treuren. De vloek van die
oude vrouw weegt me zwaar ; ik zeg de onrust van de wereld
vaarwel, ik ga boete doen voor al mijn zonden. Naar den
Heiligen Berg (den Mont Athos) ga ik om mijn ziel te redden;
ik neem een pij, een kruis en een paternoster." Toen de
wolf die oprechte vroomheid zag, weende hij, opende zijn
armen, en schonk volle absolutie. Toen kwam de beurt aan
den ezel. De wolf neemt de wet, pen en papier om aanteekening te houden. »Eens," zegt de ezel, »was ik zoo
zwaar beladen en zoo afgeranseld, dat ik de macht over mijn
spieren verloor en toen met Uw verlof iets zeer onwelvoegelijks gedaan heb. Nu hebt gij mijn zonden gehoord,
schenkt me vergiffenis." »Wat zijn dat voor leugens," zegt
de vos, »vooruit, vertel de waarheid. Geen praatjes meer 1"
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De ezel weet echter niets meer, dan dat hij eens een blaadje
latuw van zijns meesters voorraad heeft gegeten. »Wat,"
schreeuwt de wolf, »heb je dat gedaan ?" Dadelijk moet de
vos in de wet nazien wat daarop staat. De vos : »Driewerf
gevloekte ezel, ketter en bedrieger, onreine hond, 't is een
wonder dat we niet reeds verdronken zijn door toedoen van
jou, die dat blaadje latuw hebt gegeten zonder azijn. In 't
VIIe Hoofdstuk vind ik dat je hand moet worden afgehakt
en je oog uitgestoken, en in het XIIe dat we je moeten
ophangen." Nu zegt de ezel : » Heer wolf, een paar woorden t
Nu de dood nabij is, wil ik U deelgenoot maken van een
groot voorrecht dat ik bezit ; mijn talent wil ik niet begraven,
maar 't een armen broeder geven, opdat ik niet ook hiernamaals gestraft worde. Weet dan, dat het achter op mijn
hoef staat ; wie het kent, dien ontvluchten al zijn vijanden
hij ziet alles wat tegen hem beraamd wordt." De wolf gaat
er met de vos over spreken ; deze begrijpt het niet goed,
maar raadt den wolf aan 't geheim te onderzoeken. Ze hebben
het plan om van die gelegenheid gebruik te maken, aan den
poot van den ezel een steen te binden, hem in zee te gooien
en hem als hij verdronken is naar 't land te trekken, daar
hem te verscheuren en met alle dieren feest van hem te
vieren, te eten en te drinken tot ze dronken zijn. De ezel
zegt aan den wolf dat hij naar den achtersteven moet gaan,
geknield drie uur daar moet blijven en zijn paternoster aflezen,
terwijl hij bidt : » 0 ezel, U vertrouw ik, geef mij 't voorrecht
waarom ik vraag." Alles gaat naar wensch. Op 't beslissende
oogenblik geeft de ezel een trap en raakt den wolf niet eens, maar
twee, maar drie keer en schopt hem ten slotte in zee. De
vos springt hem van schrik na. Nu juicht de ezel en jubelt
op zijn manier. Hij huppelt, springt, rolt zich op den grond,
en bedrijft allerlei onwelvoegelijkheden. De drenkelingen
komen intusschen aan wal. Ze verhalen elkaar hun ontsteltenis. De wolf zegt : »De ezel heeft een arsenaal van geweldige wapens, een vreeselijken knods, bronzen mortieren, geladen geweren en kogels, twee zakken vol. 't Is nog een
wonder, dat wij het leven er afgebracht hebben. Ik mis
,
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mijn tanden en éen oog, en het andere doet me pijn. Midden
voor 't hoofd trof hij mij ; ik dacht dat de wereld verging.
Ik heb altijd op je vertrouwd, vriendin, en geloofd dat je
alles wist en veel verstand hadt ; je hebt gezegd dat je een
leerling van koning Leo den Wijze bent en een wichelaarster,.
maar niet dat je een gemeen, dronken vrouwspersoon bent,.
dat me er in heeft laten loopen. Moest die ezel ons bedrie-^
gen !" De vos antwoordt : »'t Verstand is overal in de
wereld verspreid. Al is de ezel een veracht, ongelukkig dier,
hij heeft ons bedrog en onze schelmerij doorzien; zonder
boekenkennis te hebben is hij rhetor geworden om ons er
in te laten loopen en van ons te worden bevrijd. Hij heeft
getoond, dat we zotten waren ; met schaamte heeft hij ons
overladen. Heil IJ, ezel, geluk gewenscht met Uw verstand 1
Ezel, ezel, je bent geen ezel meer ; om 't geen je bestaan
hebt, noemen de menschen je eervoller Nikos 1 ). Dien naam
heb je door je list verdiend en je leven gered van de wilde
dieren."

Hiermede eindigt het gedicht. De avonturen die ik hier meegedeeld heb komen ook voor in een kort grieksch
sprookje 2), waarvan het begin alleen een paar afwijkingen
vertoont. Daar lezen we, dat er eens een wolf was die
Nikolaas heette en die tot vrouw een (moer)vos had, Maria..
Ze waren al lang getrouwd, maar kregen geen kinderen;
toen besloten ze een pelgrimstocht te doen naar het Heilige
Land. Verder bevat het verhaal, dat niet meer dan éen
bladzijde druks beslaat, niets dan de hoofdtrekken van het
hierboven behandelde stuk ; alleen bekent de ezel van het
sprookje niet een blaadje latuw, maar een augurk te hebben
gegeten.
Ons gedicht is in West-Europa het eerst uitgegeven door
Jacob Grimm in zijn »Sendschreiben an Karl Lachmann"
-

i) Een toespeling op 't grieksche werkwoord niko, ik overwin.
2) Von Hahn, Griechische und Albanesische Marchen, Leipzig, 1864, IL
blz 164.
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(Leipzig, 1840), daarna in 1874 door W. Wagner in zijn
»Carmina graeca medii aevi (Leipzig, 1 874). Reeds in 15 39
was het uitgegeven als Venetiaansch volksboek en in dien
vorm heeft het grooten opgang gemaakt ; nog thans worden
herdrukken in de straten van Athene te koop aangeboden.
Die volksboeken blijven echter zoo goed als onbekend in
West-Europa. De uitvoering is ongelooflijk slordig ; de orthographie is meestal slechter dan van een slecht handschrift:
telkens zijn woorden aan elkaar gekoppeld of middendoor
gesneden, van interpunctie is bijna geen sprake en alle fouten
die een onwetend zetter maken kan, zijn er te kust en te
keur in voorhanden. De lectuur is dan ook even lastig als
die van een slecht manuscript. Jacob Grimm heeft in een
korten epiloog de literaire waarde van het gedicht besproken,
en ook een enkel woord gezegd over den tijd waarin het
is gemaakt. Hij meent dat het uit de 16de of 15de eeuw
dateert en dat de inhoud uit Italië naar Griekenland is
gekomen i ). Dit laatste vermoeden steunt op den naam der
hen, kavaka of kovaka, dien hij van het italiaansche covare,
broeden, afleidt en op dien van den kater, Perditzis, waarin
hij een afleiding ziet van perdice, patrijs .... omdat een kat
jacht maakt op patrijzen 1 Ook de vermelding van lombardijsche windhonden deed hem aan Italië denken. Deze
argumenten zijn, -- ik zeg het met al den eerbied aan zulk
een groot man als Grimm verschuldigd, stellig zeer zwak.
Wat Kavaka beteekent valt niet met zekerheid te zeggen,
maar dat deze eenzaam levende kip, hoe groot hare eieren
'ook mogen wezen, wel geen specialiteit in het broeden,
ten minste in het uitbroeden, geweest zal zijn, is ook voor
leeken in de zoölogie vrij duidelijk. De naam van den
kater, Perditzis, is gemakkelijk te begrijpen. Patrijs, pérdika
of perdiki, is nog thans een zeer bekend »Kosewort" in
het grieksch. In de erotische gedichten wordt dikwijls de
.

,

1) De vraag waar de grieksche redactie, die wij kennen, is ontstaan, blijft
hier buiten bespreking. Krumbacher (Geschichte der byz. Litteratur, blz. 883)
denkt aan Creta of aan een der Jonische eilanden.
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geliefde een pair jsje, kalkoentje, ja zelfs, evenals in het.
Zuid-Afrikaansch, gansje genoemd. De uitgang -itzis is van
slavischen oorsprong en komt in grieksche teksten veelvuldig
voor tot het vormen van verkleinwoorden, Het is niet twijfelachtig dat men bij dezen naam niet aan eenige voorkeur van.
den kater voor patrijzen behoeft te denken, maar dat zijn
meesteres, wanneer ze op die wijze haar lieveling toespreekt,..
hem eenvoudig met een zoet naampje noemt. Dat windhonden uit Lombardije vermeld worden kan evenmin veel
gewicht in de schaal leggen, daar door den tocht over zee
naar den Mont Athos duidelijk is aangegeven dat het tooneel
in Griekenland wordt gedacht. Lombardijsche windhonden
beteekenen hier niet anders dan »voortreffelijke" windhonden..
Na Grimm heeft Gidel in zijn »Etudes sur la littérature
grecque moderne" (Paris, 1866) de kwestie behandeld, of
liever zij was voor hem reeds uitgemaakt ten gunste van de
herkomst uit Frankrijk. De sous-titre toch van zijn boek
luidt : »imitations de nos romans de chevalerie depuis le
douzième siècle." Na een analyse van het gedicht noemt
hij als argumenten van den Franschen oorsprong : het identificeeren van de dieren met menschen, de doorloopende satyre
op kerk en geestelijkheid, waardoor de auteur dikwijls zeer
profaan wordt, het karakter der dieren, dat volkomen overeenstemt met dat in den Roman de Renart en eindelijk den
naam van de kip Kovaka die volgens hem niet anders is.
dan Copée, Koppe.
Krumbacher heeft in zijn Geschiedenis der Byzantijnsche
Letterkunde (blz. 882) in hoofdzaak dezelfde meening geuit;
hij hecht vooral aan de identiteit der karakters en aan de
profane en satyrische strekking. De laatste blijkt reeds uit
den titel van het gedicht : Synaxarion, d. i. Legende, van_
den eerzamen ezel. Synaxarion toch is de naam van degrieksche Heiligenlevens, de Vitae Sanctorum der latijnsche
volken. Deze titel heeft aanleiding gegeven tot een koddige
vergissing, die Krumbacher ons meedeelt, i). Lambeccius,.
-

,

i) Geschichte der byz. Litteratur, blz. 882.
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leen duitsch geleerde uit de 17de eeuw, die blijkbaar geen
Nieuw-Grieksch kende en dus niet wist dat gadaros het
,gewone woord is voor ezel, heeft in de beschrijving van een
weenschen codex waarin ons stuk voorkomt, het volgende
aangaande den inhoud gezegd : »Legende van een onbekend
schrijver, of kort verhaal omtrent zekeren Gadarus, beroemd
door de heiligheid van zijn leven." Zoo is de ezel gekanoniseerd 1
Intusschen komt het mij volstrekt niet zoo waarschijnlijk
'voor dat het grieksche gedicht » une page détachée du grand
roman de Renart" is, gelijk Gidel meende. De omstandigheid
.dat een gelijkluidend sprookje nog thans onder het volk
-leeft, doet dit reeds dadelijk betwijfelen, doch de zeer groote
overeenkomst van dat sprookje met het gedicht zou men
kunnen aanvoeren als een argument voor de stelling dat het
sprookje niet anders is dan een uittreksel in den loop der
tijden uit het gedicht gemaakt. Daarom is het beter de
verschillende gronden te onderzoeken waarop het vermoeden
dat een westersch model gevolgd is, berust.
Het spotten met geestelijkheid en godsdienst behoefden
,de Byzantijnen waarlijk niet van de Franken te leeren.
Michael Psellos, die zelf monnik geweest was, dichtte in 10 54,
dus anderhalve eeuw voor den latijnschen kruistocht, een ruw
wen gemeen schimpdicht geheel in den vorm van een kerklied,
,net aanwijzing van motief, toon en melodie. Zoogenaamde
didactische gedichten over allerlei platte onderwerpen in
denzelfden vorm zijn in de Byzantijnsche letterkunde niet
zeldzaam i). In de 13de eeuw is hoogstwaarschijnlijk ontstaan » de
Mis van den man zonder baard" 2), een door en door gemeene
bespotting van de liturgie der Grieksche kerk, waarin alle
kerkelijke handelingen worden geparodieerd. Dat dit stuk
het werk is van een Griek blijkt uit het opschrift ; het eigenlijke doel der satyre is het beschimpen van menschen zonder
baardgroei, die voor de Grieken een voorwerp van verachting
-en wantrouwen zijn.
,

T) Krumbacher, blz. 681 vlg.
2) Krumbacher, blz. 809.
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De overeenkomst van de karakters der dieren is m. i. niet
zoo absoluut als Gidel beweert, maar buitendien geldt deze
redeneering niet meer voor het grieksche stuk dan voor de
dierenverhalen uit alle oorden der wereld. Het is gemakkelijk
tal van bewijzen te vinden, dat overal de leeuw en de vos
of hun remplaçanten, de beer, de jakhals, het dwerghert en
de aap, zich zelven gelijk blijven. Ik meen zelfs dat men nog
wat verder mag gaan dan de heer Sudre, die van Reinaert
zegt: » Franeais et rien que Francais est cet espiègle malicieux et narquois pour lequel le vol est un amusement plutót
,qu' une nécessité" l). Mij dunkt dat die malice en die wellust
in bedriegen een karaktertrek is van den universeelen Reinaert,
die bij de Fransche trouveurs alleen hierom sterker uitkomt,
omdat zij aan het dierenepos een zooveel ontwikkelder literairen
vorm hebben gegeven. Laat ik b.v. eens mogen verwijzen naar
-.een der afleveringen van het tijdschrift, uitgegeven door het
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch Indië 2), waar in het opstel getiteld Pakéwasche
teksten de volgende fabel door den heer Juynboll wordt medegedeeld : » Het hertzwijn heeft gedroomd dat het de antilope
zal opeten en dreigt te doen naar zijn droom. De zaak komt
voor den vorst ; deze schijnt het hertzwijn in het gelijk te
zullen stellen. Op dat oogenblik laat de aap, die medelijden
heeft niet de antilope zich te midden der vergadering vallen
,en zegt tegen den vorst : » Ik heb gedroomd dat ik de dochter
van den vorst zou huwen." Hierdoor krijgt het proces een
andere wending. De antilope en de aap worden nu vrienden.
_In 't woud zien zij eens vele bijen en de aap haalt de antilope
over om, na zich eerst het ooglid met modder te hebben bedekt, op een trommel te slaan die ze gevonden hebben. Het
gevolg is dat de arme antilope geducht door de bijen gestoken wordt, en niets meer van den aap wil weten." Spreekt
uit deze fabel, die ik zeer verkort heb medegedeeld, niet
,

i) Sudre, Les sources du Roman de Renart, blz. 342.
Bijdragen tot de Taal-, Land. en Volkenkunde van Nederi. Indië,'s Graven;hage 1895, VIe Reeks, Ie Deel, IIIe aflevering.
2)

3 14

REINAERT DE VOS IN GRIEKENLAND.

precies hetzelfde karakter van een listig wezen, dat het nu
eenmaal niet laten kan iedereen te plagen, ook zijn beste
vrienden. De aap is hier een waardig plaatsvervanger van
den vos. Van een list om zich uit gevaar te redden, 't geen,
naar men gewoonlijk aanneemt, een eigenaardigheid zou zijn.
van den oorspronkelijken Reinaert, geen spoor.
Het anthropomorfisme eindelijk waarvan Gidel spreekt vindt
men even sterk in sommige fabels van Aesopus, om niet te.
gewagen van het voorbeeld dat de Grieken hadden in de
Batrachomyomachia, het gedicht waarvan een bewerking in
de volkstaal o. a. in 15 39 te zamen met onze Geschiedenis
van den ezel, den wolf en de vos te Venetië is uitgegeven.
De argumenten die er voor pleiten dat, hoewel een direct
model onbekend is, »die Idee des Werkes aus abendlandischen
Thiergeschichten stammt," gelijk Krumbacher (blz. 462) zegt,
zijn dus niet zeer overtuigend te noemen. Nog zwakker wordt,
dunkt mij, de hypothese door de volgende overwegingen.
In de eerste plaats zijn er in ons verhaal een paar trekken,
die aan een primitiever opvatting doen denken. In onzen
Reinaert krijgt de wolf een trap van het paard, op wiens
veulen hij het gemunt had, een scène die, zij 't ook in eenigszins anderen vorm, door Lafontaine (Fable V. 8 en XII 17)
een ieder bekend is. Is het gewaagd te veronderstellen, dat
in het oorspronkelijke Oostersche verhaal een ezel het dier
was, dat den schop gaf? En dat in het Westen een paard
den ezel vervangen heeft, het domme dier wien men buiten.
het Oosten, zijn eigenlijk vaderland, niet licht een mooie rol
laat spelen ? Om de onwaarschijnlijkheid dat één enkele wolf
zulk een groot dier als een paard tot zijn prooi zou kiezen
weg te nemen, zou dan in sommige redacties het
......volen
dat so swert was als een cole,
ende vet, vier maende groot i)
er bij gevoegd zijn. Als analogon zou men kunnen aanhalen
i) Reinaert II ed. Martin, v. 3997.
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het volgende : Het bekende spreekwoord, dat men een gegeven
paard niet in den bek mag zien, bestaat in het Nieuw-Grieksch
in twee varianten. De eerste, die geheel en al den vorm heeft
van een spreekwoord zooals het Grieksche volk ze gebruikt,
den »anekdotenhafte(n)" vorm, om de definitie van Krumbacher te gebruiken, is : Men gaf iemand een ezel en hij
bekeek zijn tanden. De andere lezing is blijkens den vorm
niet oorspronkelijk Grieksch, maar aan de andere Europeesche
talen ontleend en langs literairen weg ingevoerd. Hierin luidt
het spreekwoord als volgt : kijk het paard dat men U geeft
niet naar zijn tanden 1).
Maar er zijn nog andere, als ik het zoo noemen mag, historische redenen waarom ik meen dat in de bekende fabel
van het verscheurende dier dat getrapt wordt, het oorspronkelijk een ezel is, die hem de baas blijft.
Bij de Latijnsche fabeldichters, -- doch niet bij Phaedrus,
bij wien het ontbreekt, heeft het verhaal den vorm dien
de beoefenaars van onze letterkunde kennen uit den Esopet 2).
Daar lezen we hoe een leeuw in het veld een paard zag en
dacht hoe hij dat beest het best kon bemachtigen. „Ik ben,
zeide hij, een goed dokter." Het paard hoorde dit en begreep
de list van den leeuw. Hij zei : »Meester, help mij, ik heb
een doorn in mijn poot." De leeuw wil dien doorn er uit
trekken, en krijgt tegelijk een schop van het paard. Toen de
leeuw weer tot zich zelven kwam zeide hij : »Dat verdien
ik, ik ben een leeuw en wilde me dokter maken." Moraal:
Zoo moet het hun gaan, die door list willen schijnen wat ze
niet zijn.
In deze fabel is het onverklaarbaar waarom de leeuw begint met te zeggen : »ik ben dokter," en hoe het paard uit
die woorden de list van den leeuw kon begrijpen is zelfs niet
te gissen. Het ongemotiveerde van die woorden schijnen

i) Krumbacher, Mittelgr. Sprichw. (München, 1893) blz. 24.
Esopet ed. J. te Winkel (Groningen, 1881), blz. 54. Zie voor de verschillende lezingen der Latijnsche fabeldichters Hervieux, les Fabulistes Latins (Paris,
1884) II, blz. 159, 202, 26 5, 3 00 , 3 20 , 348 , 747, 8co•
2)

2I
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sommige bewerkers van het Latijnsche origineel gevoeld te
hebben. In den Romulus van Marie de France I) wordt de
leeuw voorgesteld als het slachtoffer van zijn edelmoedigheid.
Lafontaine (Fables, V. 8) heeft zich meer aan het oorspronkelijke Latijn gehouden. Hij laat een wolf optreden als dokter,
die aan het paard vraagt wat het schort:
Car le voir en cette prairie
Paitre ainsi, sans être lié,
Témoignoit quelque mal, selon la médecine.
Het is duidelijk dat deze regels dienen moeten om de vraag
van den pseudo-arts te motiveeren, maar die poging komt
mij niet zeer geslaagd voor en nu we het Latijn kennen
blijft de moeielijkheid bestaan. De Roman de Renart heeft
een geheel andere lezing, die volgens Sudre 2) van populairen
oorsprong is. Zij wordt verhaald in de 19de branche. Nadat
de wolf het avontuur met den priester in den valkuil heeft
beleefd, waarvan hij, bij uitzondering, eens goed is afgekomen, loopt hij er over te peinzen, dat het niet goed is
alleen te zijn en dat een makker dikwijls kan helpen in gevaar. Hij ziet een merrie en verzoekt deze vriendschap met
hem te sluiten ; hij zal zorgen dat ze niet meer behoeft te
werken en dat zij steeds rijkelijk voedsel heeft. De merrie
antwoordt dat ze niets liever wil, maar dat een doorn in haar
poot haar verhindert meê te gaan. De wolf biedt zijn diensten aan als chirurg en ontvangt dan den schop. Noch uit
zijn alleenspraak vooraf, noch uit hetgeen hij tot de merrie
zegt, blijkt iets van een booze bedoeling om het paard te
verscheuren ; men moge die er bij willen denken, in het gedicht
staat er niets van. De wolf wordt hier voorgesteld als de dupe
van zijn domheid en goedhartigheid en hij heeft het recht
om, als hij weer bijgekomen is, te zeggen : »Ik weet niet, op
wien ik me zal verlaten, bij niemand vind ik goede trouw."
.

i) Hervieux, II blz. 517.
Sudre, blz. 338.

2)
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Ne me sai mes en qui fier,
Ne puis en nuli foi trover. ij
Dit verhaal is dus een illustratie van de onnoozelheid van
den wolf; een bijzonder gedicht, »de lupo pedente" 2) geheeten, bevat een geheele reeks van zulke staaltjes. Dichter dan
de latijnsche fabeldichters staat deze geschiedenis bij het
origineel, maar ik geloof toch dat vergelijking met een grieksche Aesopische fabel 3) zal aantoonen dat deze laatste verreweg het oorspronkelijkst is. In die fabel toch is alles even
eenvoudig en goed gemotiveerd. Men oordeele : Een ezel had
een doorn in zijn poot (waardoor hij niet vluchten kon) . Toen
hij nu een wolf zag, zeide hij : 0 wolf, ik sterf van den pijn
en het is beter dat ik door u verslonden word dan door de
gieren en raven. Maar één gunst vraag ik : haal eerst dien
doorn uit mijn poot, opdat ik een zachten dood sterve. De
wolf haalt met zijn tanden den doorn uit den poot en krijgt
een geduchten schop, waarop de ezel zich uit de voeten
maakt. De wolf zegt : dat is mijn verdiende loon, ik ben
slachter van mijn ambacht en nu heb ik dokter willen worden.
In een andere lezing veinst de ezel, die den wolf ziet aankomen, dat hij een doorn in zijn poot heeft, waarop de wolf
zijn diensten als dokter aanbiedt. Deze afwijking doet echter
weinig ter zake. De bespiegeling van den wolf aan het einde,
dat hij een slachter en geen dokter is, wordt door sommige
Latijnsche versies goed weêrgegeven, doch andere, die het
woord lanio of lanius, slachter, in dit verband niet goed begrepen, hebben er lenius, zachter, van gemaakt, 't geen vermoedelijk de reden is geworden dat sommige redacties hebben:
gessi speciem pacis 4). In éen woord vorm en inhoud getuigen dat

i) Roman de Renart ed. Martin, II. p. 250 (XIX, 86).
2) Te vinden bij Grimm, Reinhart Fuchs, blz. 429. Vgl. Hervietix II, blz.
690 vlg.
3) Halm, Fabul. Aesop. (Leipzig, 1889) blz. 164, no. 334. Ook in een ander
grieksch verhaal krijgt de wolf een trap van een ezel (Rhetores graeci ed.
Waltz I p. I i I ).
4) Voorbeelden bij Hervieux II, blz. 404.
21'
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de westersche fabel verder van het oorspronkelijke staat
dan de grieksche en van die grieksche fabel is een ezel
de held.
Een onomstootelijke waarheid mag het zeker genoemd
worden dat het karakter van den ezel in ons gedicht niet een
copie is van den »arceprestre" Bernard uit den Roman de
Renart noch van onzen Boudewijn. Deze is stellig niet in staat
tot zooveel list en slimheid als de Grieksche Nikos. We weten
dat hij eens beproefde »de forcer son talent," gelijk Lafontaine zegt ; hij wilde te kwader ure doen als de hond van
zijn meester maar hij deed het zoo onhandig dat
met sinen vorsten voeten voren
vedelde hi sijns heren oren,
dat hi hem maecte grote bulen.
Een geducht pak slaag was het gevolg.
Doe liep hi weder op sinen stal,
ende at distels in sijn ongheval,
netel, kaerden ende gras,
ende bleef een ezel als hi was i).
Hoe anders is de grieksche ezel, die geen oogenblik de
dupe is van de listige vos, maar in slimheid en onoprechtheid den grootsten diplomaat een lesje zou kunnen geven!
Neen, in het Westen zijn geen ezels die zoo geslepen zijn
als deze ezel uit Byzantium, de hoogeschool van bedrog en
veinzerij. I-Iij dwingt de vos eerbied af en vervult hem van
de bewondering, die slimme vossen voor groote schelmen
plegen te hebben 2).
i) Reinaert ed. Martin II, vv.

57 21 - 57 2 3 en 5733 - 573 6 .

2) Eén fabel is mij uit het Westen van Europa bekend, waarin de ezel als

slim wordt voorgesteld, nl. die van den ezel die zich door den wolf aan dezen
laat vastbinden als zijn lijfeigene en daarop Isengrim meesleept naar 't dorp,
waar hij afgeranseld wordt. Vgl. omtrent dit wonderlijke verhaal, waarvan de
herkomst onbekend is, Hervieux I, blz. 695 en II, blz. 730. Onder de Aesopische
fabels vindt men, behalve de hierboven vermelde, nog eene, waarin de ezel
wordt voorgesteld als een verstandig, levendig en slim dier. Het is n°. 281 der
verzameling van Halm, blz. 138.
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Is het, in de tweede plaats, ook niet eigenaardiger en
klinkt het niet oorspronkelijker dat op den hoef van den ezel
een tooverteeken staat dan de koopsom van het veulen of
de naam der merrie op den hoef van het paard?
De episode van de oude vrouw wier hen gestolen
wordt, komt niet in den » Roman de Renart" voor en is ook
volgens Grimm niet van elders bekend i). Men kan nu
wel aannemen dat deze episode in een voor ons verloren
branche stond, maar dan blijft het toch vreemd dat dit verhaal nergens in West-Europa bekend is.
Laat ik ten slotte nog twee afwijkingen vermelden, die
desnoods als accomodaties te beschouwen zijn. De wolf en
de vos spreken er niet van om naar 't Heilige Land te gaan
als pelgrims, maar zij willen naar den Heiligen Berg, naar
den Mont Athos en die reis zal geschieden over zee. Ook
beroemt de vos zich er op, dat zij een leerling is van Koning
Leo den Wijze, den vorst wiens orakelspreuken nog in de
Ede eeuw een geliefkoosde volkslectuur waren.
Men moet, meen ik, na dit alles tot de conclusie komen,
dat, ofschoon stellig niet bewezen kan worden, dat het
grieksche gedicht naar zijn inhoud ouder is dan de westersche
Reinaert (verschillende onderdeelen doen aan invloed van
elders denken), het toch evenmin aangaat te beweren dat
de grieksche dichter eenvoudig een bewerking van een fransche
branche zou hebben gegeven. Ook de vernuftige maar zeer
gewaagde verklaring van een griekschen geleerde van onzen
tijd, Sathas, schijnt mij onaannemelijk. Volgens deze is het
gedicht een politieke allegorie, waarin de wolf den Keizer
van Byzantium, Alexius Komnenus, de vos Rome en de
arme ezel het Hellenisme voorstelt, waarop beide het gemunt
hebben 2). Bewijzen voor deze stelling kan ik in het stuk niet
vinden. Me dunkt dat we verder komen door toepassing
van de theorie die de heer Sudre ontwikkeld heeft ter verklaring van het ontstaan van den Roman de Renart. Een
i) Grimm, Sendschreiben an Karl Lachmann, blz. 103.
Bibliotheca graeca medii aevi VII (Parijs 1894), blz. ii der Inleiding.

2)
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nadere uiteenzetting van die theorie kan noch behoef ik hier
te geven i) ; welken weg de fransche schrijver heeft ingeslagen
zal immers in hoofdzaak voldoende blijken, wanneer ik ten
slotte zijn zienswijze volg bij het schetsen der geschiedenis
van het grieksche gedicht gelijk ik die mij voorstel.
Verhalen die van oudsher onder het volk leefden zijn door
een ons onbekend dichter tot een geheel gemaakt, onder
den invloed van modellen uit het westen. De rol die in de
romaansche en germaansche landen de fabels der Clerici
hebben gespeeld, zal dan in het Oosten van Europa vervuld
zijn door de branches der trouveurs, die door de fransche
baronnen na den Oden kruistocht in Griekenland mondeling
bekend werden 2). Het is niet te bepalen hoeveel uit die
westersche liederen overgenomen is door de grieksche auteurs,
maar men mag aannemen, dat die invloed minder den inhoud
dan den vorm ten goede is gekomen, die zich gunstig onderscheidt van de overige produkten der byzantijnsche literatuur.
Het aandeel dat de literatuur van het Westen in het ontstaan
van ons gedicht heeft gehad, kan men het best waardeeren
door den onbeholpen en fragmentarischen verteltrant van het
Vogelen- en Viervoetersboek te vergelijken met de inkleeding
van onze Geschiedenis. Waarschijnlijk mag het genoemd
worden dat de episode van de hen Kavaka aan een inheemsch
vertelsel ontleend is en dat ook het optreden van den ezel
een navolging is van een grieksch volksverhaal, waarvan we
een andere lezing bezitten in de aesopische fabel die ik
besprak. Moeilijker kan men in bijzonderheden aangeven
hoeveel van de inkleeding van 't verhaal te danken is aan
een model uit het Westen, vermoedelijk een fransch model;
dubbel moeilijk omdat het grieksche volkskarakter van ouden
en nieuweren tijd zooveel trekken met het fransche gemeen
heeft : Alcibiades is zeker niet de eenige Griek geweest van
wien men met Multatuli kan zeggen, dat hij een te vroeg
i) Belangstellenden verwijs ik naar een opstel van Dr. J. W. Muller in »Taal
en Letteren" (1895, afl. 3) : De oorsprong van den Roman de Renart.
2) Evenzeer mondeling werden in het Westen de fabels der Clerici verbreid,
volgens Gaston Paris, Le Roman de Renard (Parijs 1895), blz. 24 vlg.
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geboren Franschman was. Hoe het zij, indien mijn conclusies
juist zijn, geeft het grieksche gedicht van den wolf, den
ezel en de vos ons een zeer verkleind maar duidelijk beeld
van de wijze waarop in den grooten Roman de Renart
bouwsteenen van zeer verschillende herkomst vereenigd zijn
tot een groot monument, waaraan men eenheid van stijl niet
kan ontzeggen.

Leiden, November 1898.

GROEIKRACHT
DOOR

STIJN STREUVELS.

De zonne was al vroeg opgestaan en heel den langen dag
had zij, van daar hoog in heuren blauwen hemel, ombarmhertig gelaaid en gesteken over heel het land.
Peter voelde die hitte zinderen op zijn hoofd en schouderblaars en 't zweet dropte hem overal langs het lijf; zoo fel,
dat, meende hij : al de dingen door het inwoelende zonnevuur zouden opvlammen en verbranden. Lijvelíjk, met gestadigen slag dreef hij zijn houwe in de mulle zandaarde en
hij boog den kop en liet het vrij gloeien rondom hem.
De nieuwe zomer is ontstaan ; en daar voelde de vent
iets, even met 't gewarmde land en de vruchten die weeldezot uitgroeiden : een lust en blijheid om het nieuwe leven,
't doordaveren van de kracht die, overgeweldig, het jonge
sap omhooge sloeg. De groote zonne, zij zit nu voor goed
uit en laat ze heur gensters maar gieten ; alles wat leeft
snakt op en groent door die felle hitte. 1-Jij schudde de lamme
moeheid van zijn lijf en dwong zijn alm in d'eerde en sloeg
er lange voren in van ends tot ends. Onderwijle keek hij
eens op over 't blakerende veld, naar verre, zonder te zien
al die witvlekte huizekes tegen den einder en al de uitleggende velden, wijd volgekleurd met nieuwe vruchten. Weerom
voortgewrocht en nu dacht hij aan Roze en aan de jongens,
aan den kost en de geplante aardappels, en zijn oogen volgden altijd 't blinkend ijzer van de heul-houwe en 't rollen
van de aardkluitjes over zijn houten blokken. Dat stuk land
22
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een
was heel groot en 't werd in lange ploegvoren gekapt
dure arbeid links, waar hij dezen morgen begon, lagen
de toppen reeds witgebekt en gedroogd door de zon. Nu
dacht hij aan niets meer en zijn armen hieven en vielen geregeld op zijn achteruitterdenden stap ; en hij voelde noch
kracht meer noch vermoeienis. Na langen tijd was de dag
rondgedraaid en dat machtig vuur verbluschte in 't westenwaart wegzinken en er viel een lauwe frischheid, een wellige
en deugddoende zoelte zoodat Peter zijn zweet zoo stilaan
voelde opdrogen en van louter genot verademde en den rugge
rechtte en keek hoe die zonne wegvoer bij d' aarde ginder
ver achter de verste boomen, vlak-rond nu zonder stralen,
ontdaan van al heur geweld en goed aanschouwelijk voor
d' oogen. Heel de hemel was eraf rood gekleurd!
Tot t' enden nog éen vore gebraakt en nog eens weer en
dan nog eens om, eer 't avond en donker was zou 't aardappelveld gereed zijn. Hij sloeg de houwe met nieuw geweld en verdapperde zijn schreden. Het jonge aardappelloof
stond nu opgebalkt in rechte groeven gedekt tot aan de
toppen : 't was als een nieuwe groeite, een herbeginnen,
steviger en vast, ze stonden lijk herplant.
Hij overkeek zijnen akker en hij zag met voldoening dat
het goed was. De reken lagen recht en 't stond alles zoo net
nu dat al het kruid geweerd was tusschen de planten. 't Werd
avond ook ; hij kuischte met zorg zijn alm af, klopte de eerde
van zijn kloefen, trok zijn vest aan en ging huizewaarts. Hij
schuifelde een deuntje. Overal waar zijn oogen wendden was
't vlak uitdeinend land, geakkerd of brakeveld. Er vlotten
groote vlaken smoor. En het deemster viel lijk een groote
droefinare over die wijde oneindigheid. Daar bezijds stond de
zwarte hoeve zoo dreigend groot en de scherpscheunsche strooidaken groeiden hoog tegen den hemel. Nu werd het Peter
Schemel eng en hij voelde zich ineens een vreemd klein bemelventj e worden te midden heel die ontzaglijkheid. De groote
schuren en hoving en gebouwen van boer Knudde's pachthof
en al dat land errond was éen groot gedoen en boer Knudde
werd een sterke, machtige man en hij had veel kloekgegroeide
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zonen ; die werden nu even een bende reuzen die stilaan
alles inpalmden en woonden op een wereld die hen te
kleine wierd.
Mijn huizeke ginder, neuzelde Peter, en hij gekscheerde
zijn eigen, mijn huizeke is ne molhoop en mijn hoekje koornland, ge kunt erover springen, en 't aardappelveld een tafel
groot maar en mijn twee armen alleen heb ik om 't te bedrichten ; 't is te groot nog om 't te overpurmen met mijn
macht ik beul mij dood. De jongens eten 't op al dat er
groeit en ze zijn nog zoo klein, de dutsen.
't Was zoo goed van avond, en het duister kwam zoo
traag. Peter wandelde en wachtte drentelend over 't zandig
voetpad. Bij 't leuterpruttelend beekje bleef hij wat staan
haaien en kijken in 't helder water en hij bezag hoe de veigroene waterkarse, daar diepe en zoo traag wriemelde en
lijk geruste vischvimmen onder den stroom meêkronkelden.
Zie, hij kreeg lust naar die malsche beeksala. Hij sloofde
hoog de broekbeenderen op, daalde twee drie stappen langs
den grasoever en waadde tot aan de knieën in 't water. Zijn
handen zochten en hij haalde groote groene ranken op, die
druppelleekten. Hij wond ze tot een dikke vracht opeen,
spoelde ze duchtig af in den stroom en klom ermêe naar
boven.
Ginder kwamen er twee van zijn jongens gegaan van 't
grazeveld en zij hielden de geit aan een leizeel. Drie, vier
andere kwamen met bundels klaver en lisch geladen en voor
de deur van de leemen hutte robbelden de anderen in 't zand.
Tegen dat vader thuis kwam, zaten ze allen rond de tafel te
hankeren naar 't avondeten. Moeder keerde een dampende
pot aardappels die rolden heel de teile vol. De waterkars
werd haastig geplukt en verlezen en de groene blaars boven
op den hoop eten gestrooid. Alleman begon nu duchtig te
stekken met de vork elk aan zijnen kant. Vader ontstak het
lampke en hij keek rond over tafel.
Zijn de jongens hier al?
Een veeldubbel »Ja vader" met veel nieuw geschreeuw.
Moeder zette haar ook bij, zij hield het jongste kind op den schoot
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en stak het gedurig kleine aardappelstukjes in den mond.
De jongens raasden overhoop, van de kermis in 't dorp, van
hun drinkgeld, en zij hernoemden bij heele reken al de dingen
die zij koopen gingen. Vader en moeder en verstonden daardoor niets van wat ze zeggen wilden.
Ge moet, sakker, zwijgen, jongensbucht, we'n hooren
malkaar niet 1
Dat duurde wat en ze aten stille en stekten om 't zeerst
naar de grootste aardappels en verzwolgen heele ranken groen.
Ik zei u, Peter, dat de aardappels zoo dapper uit zullen
zijn, dees jaar ; we komen er voorzeker te kort.
Zijn 'al die aardappels reeds op ?
der waren er veel,
waar zijn ze?
Nog een klein klutske, is de overschot, baas, de jongens
eten lijk de beren.
- 't Zou de eerste keer zijn, dat we niet toe geraken tot
den nieuwen oegst.
Ik zeg : de jongens groeien en ze eten meer ; maar der
is nog koorn, we zullen brood bakken. Peter knikte heel
ernstig.
't Is nog lang eer de nieuwe rijp zijn, zei hij, na een
tijdeke peinzen. Hij bezag elk stuk dat hij in den mond
stak, en hij monkelde om al die jonge armen die zoo dapper
met de vorke wrochten in de teile en heele brokken verzwolgen.
We moeten ze wat sparen, moeder, de geiten hebben
er dezen winter ook veel gegeten 1
De jongens vochten onder tafel en schopten naar malkanders beenen als 't gebeurde dat er éen zijn makkers deel
wegsnapte ; ze schreeuwden weerom overluid.
We zullen moeten de doening vermeerderen, willen we
later geen honger hebben.
En hij stond daar nu recht voor zijn droombeeld : met de
jongens op 't land werken en nieuwe velden bedrichten en
éen, twee, ... drie veerzen later koeien houden en
boer worden 1 een boer lijk Knudde 1 Stillekes aan, heel stillekes.
In korten tijd was de teile geruimd en elkendeen scharrelde naar 't laatste kruimelke.
M
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0, ter ligt zooveel land onder den blooten hemelt en
hij stond recht om te gaan kijken aan 't venster. — Zie eens
hoe wijd, Roze 1 hoe wijd 1
Het veld lag wit gehelderd door een heerlijk glanzende
maneklaarte en de weifelende deemstering in de verte zette
de oneindigheid nog verder uit.
Zonder verbeiden gaan we aan den gang ; Jan en Peterke
gaan mêe naar buiten en we spitten een nieuw stuk. De
wereld is zoo groot en 't ligt daar al voor 't grijpen.
Roze had de tafel afgekuischt en nu kwam ze ook aan 't
venster zien naar die nieuwe wereld.
— Dàar, voor de beek in 't groene, is 't vette grond,
Peter, raadde zij.
Neen, wijf, Knudde steekt daar in 't najaar zijn koeien
op en die beesten zouden 't allemaal afeten ; meer links
blijven we, noordwaarts, 't is harde grond, bot, en de
jongens zullen veel keien te rapen hebben, maar taaie pezen
trekken veel kruid weg.
Uit den donkeren hoek bezijds den schoorsteen ging
een gekriep en vader en moeder keken om en al de jongens
zwegen. 't Was Loti, die dat alles had zitten afluisteren
en zich dan verveelde ; zijn groot-ronde ernstige oogen
glaarden dom uit, heel verduldig maar omdat moeder bleef
staan zien door 't venster gevoelde hij dat 't honger was die
neep en hij kriepte. En als zijn kreunen verloren ging in 't
luidruchtig spel, van de vechtende jongens opende hij wijder
den mond en er kwam een schrillen schreeuw uit en hij
zwenkte wanhopig rond met zijn lange armen.
Moeder en de jongens sprongen toe en ze paaiden hem.
Het aarden panneke werd op den heerd gezet met brood
geweekt in geitenmelk en als 't warm kreeg staken zij hem
de geweekte brokken in den mond.
Ja, mijn dutske, 'k was u vergeten, vleide moeder, gaap
wijder en, effenaan het eten achter die magere lippen wegdook, stak zij er opnieuw heele lepels brood en melk in.
Loti dat was de oudste van de jongens, maar 't was een
zieketierige verneukeling : al veertien jaren lang zat hij tusschen

328

GROEIKRACHT.

kussens en dekens in dat zelfde kinderzetelke op hooge pikkels
met een planktafeltje voor den schoot en nu nog, gelijk den
eersten dag, was 't altijd dezelfde misvallen boorling. De
jongen en steitte niet en hij was leelijk om zien. Zijn lijveke
zat, om de ellendige magerte, in veel kleeren gedoken en er
stak op zijn rug en borst langs weerkanten een groote bult.
Daarnevens hongen zijn dunne armpjes slak lijk twee koorden
en daaraan zijn roerloos lamme vingertjes. Zijn groot langgerokken leelijk hoofd zat driehoekte ingestuikt tusschen de
schouders en 't zwemelde aan een fijnen vezelhals zoo zwaar
dat 't dreigde af te vallen. En hij zat daar in zijn stoelken,
heel de lange dagen en zijn groote oogen draaiden lijk matte
bollen, zoo kinderlijk dom en toch zoo tragiek-ernstig rond
en mede naar al wat er in huis beweegde of roerde. Soms
trok hij zijn groote lippen open zoodat er twee reken ongelijke
en vervallen zwarte tanden blootkwamen en al de plooien
van zijn grauw oudemanswezen versnakten en grijnsden.
Moeder en de jongens zegden dan dat Lootje loech en leute
had. Ze zagen hun broerke zoo geern. Vader bezag dat misboren schaap met meêlijden en telkens voelde hij dan iets lijk
een beroerte voor onverdiende straf van een niet-begane misdaad.
De jongen knabbelde traag en als hij genoeg had neep hij
de lippen toe en de oogen en Bet zijn hoofd naar de linker
schouder vallen.
D'andere knapen lagen nog op den grond te vechten en
te krauwwoelen tot dat moeder hen hiet te gaan slapen. Zij
tinsten nog wat en kneezen om te mogen opblijven, maar
omdat vader beslissend zijn voorhoofd in rimpelingen trok
klauterden zij, rap lijk de katten, de ladder op en kropen
achter een gescheurden voorhang van drolgoed in een lang,
donker hol onder 't stroodak, elk in zijnen polk.
Vader en moeder gingen in 't achterkamertje hun vermoeide
lijf laten rusten ; en Loti bleef alleen in d' huiskeuken
zitten glarieën, zonder vaak, naar het pinkend oliepitje, dat
een schemerdag op de dingen hield.
Peter lag lang nog te denken aan de velden buiten en
aan 't werk en aan al dat hij later zou doen in den blijden
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tijd eens dat de kinders groot zouden zijn en stevige armen
hebben. Die jongens nu en sliepen ook niet maar zij vezelrulden onder elkaar over al het schoone speelgoed van den
kermisgang, morgen ; van al de leute, en wat ze al koopen
gingen en ze wenschten wel duizend keeren dat 't haast
weerom klaar en dag zou zijn om seffens te mogen opstaan
en vertrekken.
En eindelijk kwam de rustige slaapvrede over het huizeke
en over al die menschen. Buiten dreef een witglimmige
maan in een waterblauwen hemel, zoo eenig.
't Was de jonge zon met al haar schitterschichten en de
merels en de leeuwerikken en veel andere vogels die 't eerst
de lamme dood uitschudden en met groot geweld den nieuwen dag verwekten. Overal kwam het volk naar buiten en
het stage werken herbegon. Peter kwam met nieuwsgierige
oogen zijn veld bezien en hij liet zijn blikken gaan over de
uitgestrekte landen errond ; hij gevoelde zich vol overweldigende krachten. Hij stapte langs het koornstuk en tenden
aan den hoek, draaide hij rond alwaar hij zijnen eigendom
ging uitwijden. Ho ! 't lag daar zoo groot een veld 1 maar
hoe ongehavend en woest : een vlak uitliggende dorre hei
vol groote keiklompen. Overal waar hij er met de spade in
wilde kritselde en schrampte 't staal op de harde steenstukken.
En bezijds langs alle kanten lag het weelderige groenland
en de vette weiden vol bloemen zoo jeugdig en buitengewoon
kleurschaterig van den morgen.
Dat ik hier twee sterke peerden aan de hand had en
een staalijzeren ploeg die snijdt, meende Peter en nu zag hij
in dat het veel lastiger, doodlastig, zou gaan, dat innemen en 't zijne-maken van een nieuw plekje kweekgrond.
Toch sloeg hij den krauwel met sterken arm in den grond
en stapte gestadig voort tot de zon hem 't zweet uitduwde.
Tegen den noen kwamen de jongens voorzichtig bij en ze
vroegen aan vader
: of hij nu meeging naar de dorpskermis.
Hij kwam met hen mede om te eten maar hij
zei dat ze konden alleen uitzetten.
Ik blijve werken, jongens,
en hij keerde weer naar zijn land.
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Zij moesten nu alleen naar de kermis ; 't was de eerste
keer dat ze zonder vader naar 't dorp gingen. Hunne
schuchterheid van al die menschen ginder ver miek de jongens wat verlegen en toch waren zij er blij om, eens zooveel
't hen lustte, te mogen kijken en slenteren waar vader anders
met volle schreden, zonder ommezien, zou zijn voorbijgegaan.
Uit de meest verstolen hoeken haalden zij hun spaargeld;
maar eer ze voortgingen vermaande moeder hen duchtig:
Rechte deure gaan, kerels l nievers lang haperen, tijelijk
thuis zijn, en geen geld verkwisten l Perterke, waar is uw
muts ? en gij Jan, uwe broek afkuischen. Pietje, neem
gij Feriks hand, goed zien dat ge malkaar niet verliest ; Jan
en Pol moet zorg dragen voor de drie kleintjes.
Nu kwamen ze allen rond Lotis zetelke staan en ze vroegen
wat ze hem best zouden meebrengen van de kermis. Zij
staken hun hoofd dicht bij 't Zijne en ze monkelden om hem
te doen lachen.
Een rinkeltop ? Lootje.
Een leuterkraam ? Amandelnoten ? Een houten
peerd ? — Een snokvent ? Koeken en suikerbollen?
Loti's lam leelijk hoofdeke knikte naar elk end een, hij
trok weer zijn lippen op en loech. De jongens waren nu
gerust. En heel de bende was de bane op, zij keken nog
om en schreeuwden luide en zwaaiden met de armen in de
lucht omdat moeder en broerke zouden zien dat ze heel blij
waren.
Bij tijden thuis zijn 1 Vóor dat 't avont, schreeuwde
zij hen nog achterna.
Zij gingen altijd voort, door 't vlugge van den dag, en
z'en letten niet noch op de strave hitte, noch op de vermoeienis van den eendlijk langen weg. Zij volgden altijd
mede den drijf van de menschen die haastig toezetten of
trage wandelden, allen in dezelfde richting naar gindschen
kerktoren, waar een groene mei opstak.
Zij telden elk bij zich de langgespaarde zondagcenten en
hielden 't geld, even een groote schat, met veel zorg gedoken,
diepe in den broekzak. Ondereen vertelden zij hun verwach-
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tingen van al 't geen ze zien zouden en koopen gingen, en
ze kwamen overeen den overschot eraf te doen om een feeste
te koopen voor Loti, die nu thuis bij moeder zat. Zij namen
de eene den andere zijn hand, en lieten de kleintjes in 't
midden want, hoe dichter bij 't dorp hoe meer de menschen
bijeen op de bane kwamen en elk keek rond en -werd angstig
om toch niemand te verliezen. De jongens hun herte klopte
van verlangen en blijheid omdat 't nu zoo nakende was ; ze
hoorden reeds allerhande geruchte dooreen en groot gedruisch
overal en z'en wisten nu niet waar 't eerst de oogen wenden.
Zij werden gedrumd en gestooten door de menigte waaruit
zij geen enkelen mensch en verkenden. Elk ging zijn eigen
gang en allen schenen om 't even beslommerd en verlaan
om weg te zijn.
Hier, Ko, hier, Karelke, hier mijn hand 1 riep Jan.
Ze stonden nu hoog op de teenen met uitgereikten hals
tusschen veel volk voor een groote kermistent waar een geleerde geit op een bolle voorttrappelde en witgemaakte venten
hoog opsprongen en elkaar klinkende kletsslagen gaven. Al
hun oogen vol, overal was 't nieuws en om ter schoonst : àl
kleur en goud en blijheid en trompmuziek en orgels een
razen - z'en wisten niet door wat straten eerst, en zij moesten
't al zien. Zij lieten hen op goedgeluk meêdrijven met den
volkstroom vast besloten en overtuigd alzoo niets te verliezen,
van al wat er te zien was dan konden zij later nog twee,
drie keers den ommegang herbeginnen. Voor de toogtenten
met speel- en suikergoed bleven zij beramen en telden hun
geld gedoken in den broekzak. Z'en waren Loti wel niet
vergeten, maar z' hadden nu nog zoo veel tijd en ze wilden
eerst alles, alles zien en dan koopen waar 't schoonst en best
was. Plots kregen zij een nieuwen, goeden reuk in 't wezen en
zij werden gewaar dat hij uit het groot wafelkraam kwam. Zij
kregen nu ook op den zelfden stond grooten honger en die
reuk kittelde hen dubbel aangenaam en ze dachten bij hun
eigen : dat die bruingele ballen daar, met wit suikerstrooisel
d'rop iets moest zijn waar ze van hun leven nog aan geroken of naar getast en hadden, zoo goed ! En z'n
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weerstonden hun eigen niet en kochten elk een warmen oliekoek. Zij proefden, tastten eerst met de tanden en dan met
volle grepen. 01 dat was iets, zij kochten er nog elk éen.
Zij hertelden weerom hun geld. Aan een peerdenmolen
zagen zij veel jongens lustig rondschijveren scharreling op een
houten peerd met gouden zadelriemen en een lederen teugel.
Ze bekeken dat een toelang tot dat Jan aan een jongen
gevraagd had hoeveel het kostte om een ronde rijdens. En
als 't maar éen cent was, sprong hij erop. Juu 1 haroe 1 en
allemaal mêe op een peerd en zij werden rondgeslingerd in
den slibberenden rondedraai door veel muziek en tromgeroffel.
Zij haalden cent voor cent uit hunnen zak en betaalden altijd
voort een nieuwe ronde.
Noch nooit zoo'n leute 1 riep Peterke en zij keerden rechts
en links op den breeden peerdenrug en zij loechen naar malkaar.
Dat duurde tot dat Jan een ernstig teeken deed en met
een wip weer op de werkelijke wereld sprong. Nu was 't
tijd iets te koopen voor Loti, al hun centen waren bijkans
verreden en de arme jongen zat nu thuis zoover van den
peerdenmolen ! en hij zag er niets af van al die kunstendoeners en die venten en meisjes in goud gekleed en al die
gekleurde kermishuizen. 01 ze gingen 't hem allemaal vertellen en wijs maken 1
Karelke, Bertie en Fonze, ze zagen dat al hun centen
bijkans op waren en dat ze nu niets meer koopen en konden
voor broerke dat 't toogen weerd was. Al de dingen waren
hier zoo razend duur en elken keer zij iets vroegen noemde
de kramer een prijs dat ze er versteld af stonden.
Ik koope mij drie suikerstokken voor Loti, zei Ko.
En ik een vliegbal.
En ik een snokventje, een heel kleintje, daarvan zal
Loti lachen als ik aan het touwtje trek.
Waar is Peter ? vroeg Jan.
En al de jongens rondom uitkijken, vragend, verlegen.
Waar is Peter?
Peter was nievers te zien. Z'en durfden geen stap van hun
plaatse roeren om malkaar niet te verliezen.
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— Zie, raadde Jan, blijft gij gedrieën hier bijeen tegen 't
schietekot staan, ik en Miel en Jef zullen gaan zoeken waar
hij is en we komen hier dan al te zamen terug. Zij zetten
uit elk aan eenen kant. Zij zochten door al de straten, keeken
bij al de kramen en doorkronkelden al de menschen waar zij
bij drommen opeen stonden.
Eindelijk keerde Jan weder naar 't schietekot.
Peter niet gezien.
De jongens stonden daar vol angst en wachtten. Miel kwam
ook terug... zonder Peter. Wat later Jef ook niemand
gezien.
Maar ginder was hij ; mede met Ko en hij zag er heel
blij uit. Van ver deed hij teeken met de armen dat hij veel
te vertellen had.
Ho ! gasten, nu is 't gedaan, 'k heb ze zitten jongens 1 en hij woelde met de hand in een heelen zak rinkelende
munte. We koopen heel de kermis op, 't overige liet hij hen
voorzichtig hooren, heel zoetjes :
Hoor, jongens, kom mêe met mij en we zullen geld
winnen.
Z' en wisten nog niet wat Peter wilde maar ze volgden
hem toch en kropen door kronkelwegen tusschen 't volk.
Laat ons eerst koeken koopen met uw geld, vroeg Jef,
ik heb honger, en zij kochten elk twee groote wafels nu en
Peter betaalde.
En zij kwamen in een donkere steeg, tusschen twee kermistenten bij een tuischtafeltje waar veel menschen rond
stonden.
Peter legde een hoopke centen op het klaverblad en de
teerlingen rotelden in het houten bakje , ... de vent raapte
Peters centen op en stak ze in den zak.
Ander liefhebbers 1 ? —
De broers stonden met uitgerokken hals dat spel af te
zien, en dan naar Peter, heel verwonderd hoe die vent de
opgelegde centen wegnam.
't Is niet jongens, zei Peter, en hij deed hen den gang
van 't spel uiteen : als 't klavers gevallen was, moest de vent
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me 't dubbel uitkeeren.
Speel maar. Toe Bertie, leg gij
hier uw stuiver op schoppenaas en ge wint!
't Is mijn laatste, dacht Bertie. Hij legde hem met een
hand die beefde en hij staroogde op de dansende teerlingen;
ze vielen en .... de vent snapte Bertie's stuiver ook weg,
De jongen ging bedremmeld achteruit, hij was afgespeeld.
Ko en Karelke en Fonse en al de andere waagden ook
hunnen stuiver en éen voor éen verloren in't spel. Miel won
eenige keeren en hij keek heel preusch naar de broers die
angstig dat waagstuk stonden af te zien.
Zie, gasten, we zullen nu in eens veel geld hebben, en
hij zette een heele handvol stuivers in twee hoopkes op ruitenaas en op den anker. Hij verloor. Hij bleef nog wat gapen
naar de gevallen teerlingen en dan gingen zij, zonder
spreken verder. De menschen bekeken hen daar te geweldig. Nu gevoelden en wisten zij eerst dat ze 't al kwijt
waren en niets meer te koopen hadden ; al de koeken waren
opgeëten en de houten peerden, kaatsballen, snokventen en
al 't ander kermisgoed, ja 't lag daar voor 't grijpen in
bonte veelheid opeen.
Zij wilden weg nu en een groote mismoedigheid kwam in
hen op. Ze voelden de tranen uitloopen en zij verweten bij
hun eigen Peter die de schuld was van dat ongeluk en Peter
legde al het kwaad op den leelijken vent met zijn tuischtafel.
Zij haastten zich weer naar den eenzamen aardeweg die
naar huis leidde ver van het groot gewoel ; maar die plotse
stilte vermeerderde nog hunne triestigheid.
Loti zit nu bij moeder te verlangen tot we thuiskomen,
zei Bertie.
--- En vader zal slaan en kwaad zijn.
Zij bleven onderweg staan mijmeren op eene uitkomst en
z'en wisten niet of ze voort naar huis wilden.
Vader mag het niet weten van het ankerspel ! niet
zeggen, hoort Jef, en gij Kot dreigde Peter. Maar wat
zullen we zeggen ?
Ze zetten hen langs den gerskant om iets te vinden en
wat uit te rusten. Z'en spraken geen woord en keken ver-
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drietig over de velden die nu doodvlak en zoo ijl lagen
uitgemeten zonder leven en verre van huis.
Kijk, zei Miel, we moeten voort, het zonneke gaat reeds
ter go, en 't is nog zoo ver te gaan.
Zij en besloten nog niet te vertrekken en Karelke bleef
lijvelijk schoppen vol inwendig spijt op de holle kopwilg die
beneden in de gracht stond. En zie, de jongens verschrikten,
daar sprongen éen, twee, drie beestjes uit het binnenste van
den boom en zij liepen met groote sprongen in 't koorn.
Staat 1 riep Ko, 't zijn hazejongskes, en hij hield de
opene handen omzichtig voor 't hol in den boom, stak ze
dieper en tastte ... Zijn herte klopte, en d'andere jongens
stonden gespannen en kijken of er nog iets zou inzitten. Ko's
handen gingen dieper in 't hol en hij liet een blijden schreeuw 1
Hier, zie, jongens 1 en hij haalde zijn handen boven,
stevig gesloten en hield een beestje dat geweldig spartelde.
Al 't verdriet was uit ; ze trokken aan Ko zijn schouders
en armen :
en als ze 't
Laat zien 1 Laat zien 1 wat is 't, Ko ?
zagen:
Ho 1 we hebben een haasje, een schoon klein haasje 1
we brengen het Loti voor zijn kermis 1
Nu vraagt vader voorzeker niet naar ons geld en we'n
krijgen geen slagen, nu.
Ko zette het beestje op den grond en hield het bij de
ooren. Al de jongens moesten het van dichtbij bezien en
overstreelen.
— En nu naar huis 1 Al wat ze loopen konden naar huis.
En aan niemand zeggen van de teerlingen, vermaande Peter.
Loti zal lachen en zoo blijde zijn om zijn schoon haasje 1
't Was donker avond en de jongens waren heel in zweet
als ze thuis kwamen. Zij zetten 't hazejong bij Loti op zijn
schootbankje maar jongen verschrikte eraf en schreeuwde
benauwelijk. Zij vertelden aan vader en moeder hoe zij koeken
gekocht hadden om den grooten honger en dat ze al de
dingen zoo overdanig duur vonden en niets dan het haasje
kosten medebrengen. Zij verzwegen de doening van Peter
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met den tuischbak maar ze herhaalden gestadig hoe Karelke
op de wilge schopte en ze toonden hoe al die hazejongen
eruit wegwipten tot dat Ko het laatste op zijn nest nam.
Het haasje werd voor den nacht in eene oude vogelkooi
gesloten en de jongens loechen in den vuist als ze zoo goed
in bedde lagen zonder slagen krijgen.
's Morgens heel vroeg kwamen zij van de ladder gestormd
naar de kooi en ze bleven daar lang op de hurken zitten
kijken. 't Was een liefelijk beestje met vlijtige oogen en zijachtig haar, 't stond in witte duivevluwe onder den hals
en bezijds op de kanten, met bruine toppen bespekeld op
den rug en geringeld en roskleurig op den nek.
Zie, ter staat een schoon wit sterreken op zijnen kop,
riep Fonse.
En zwarte topjes aan de ooren.
-- Hot 't Was een schoon, schoon beestje.
Maar vader zei ineens dat hij gereed was en hij hiet hen
allemaal meegaan naar 't veld om steenen te rapen.
Daar was 't heel den dag kappen en kerven dat de zwarte
eerde in stukken spleet, werken zonder opzien in een taai
volhouden door al de vermoeienis en hitte voortgejaagd en
gedwongen met den sterken wil om den akker te vermeerderen. De jongens vonden dat de dagen hier zoo lang waren
en 't zoo geweldig heet was op het barre land en ze voelden
groote pijn in den rug en zeer aan de handen van 't gebogen
staan en 't wroetelen in 't zand en de keien. Langs den weg
groeiden de steenhoopen traag en 't nieuw omkapte land
werd stilaan uit te wijden.
Dan houden we een koetje, trooste vader als hij zag
dat de jongens afgebeuld waren en niet meer voort en konden,
en ge moogt er mede uit gaan grazen, en we krijgen alle
dagen melk. En later houden we nog veel koeien erbij,
en peerden ook en als ge groot zijt dan woont ge op een
boerenhof lijk dat van Knudde ; dan kunt ge uit gaan jagen.
De jongens wrochten met nieuwen moed en elken avond
dat ze met vader huiswaarts keerden vroegen zij:
En wanneer komt nu het koetje, vader?
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Maar ze moesten eerst nog veel, veel steenen rapen.
Thuis zat Loti in de lange zomerdagen te verzonnen buiten
aan den voorgevel en vóor hem op 't hof tusschen de palmentronken in 't gras speelde het haasje. Het beestje was veel
gegroeid en heel tam geworden. 's Morgens vroeg zette het
uit naar 't veld op een uchtendloopje en met den dag was
het weer aan de deur tegen dat moeder Loti in zijn zetelken
buiten in den zonnesching bracht. Het zat daar eerst ernstig
recht op de geplooide achterpooten en kuischte met de voorklauwkes zoo net zijn snuitje af, dan kwispelde het de lange
ooren, luisterde naar een geruchte met scheefloerende oogen
en dan proeste het uit in een spartelspringen zoo zot rond
al de tronken en duizend keeren kronkelwippend over en over
het grasweidje. Loti zat daar met lamhangende armen en
de oogen groot open met bewondering al die zotternije na
te gaan.
Hij en schreeuwde nooit meer en was ook niet verdrietig.
Zelfs als het haasje een kromme spartelpert gedaan had en
nu op den buik uitgestrekt te slapen lag, begon de jongen het
dan eerst te peinzen : zijn groote lippen rekten open en heel
zijn lijveke schudde van een vreemden lach. 's Avonds kwam
het haasje mede in huis en bij hem op het schootbankje
zitten, zij aten uit het zelfde schotelke den melkpap en als ze
allen slapen gingen, legde de jongen zijn koude beenderhandj es op het haasje dat ingekrompen daar zitten bleef,
heel den nacht.
Moeder en de broerkes waren blij omdat Loti nu gelukkig was en vader ook glimlachte soms als hij dat lief
kinderspel doende zag.
Hoe verder de dagen draaiden hoe hooger de zon groeide
en heur hitte stookte altijd meer, zoodat de vruchten in hun
veien grond opsnakten in ongewone weelde. Elkende een
die buiten ging, stond en bewonderde die belofte van een
grooten rijkdom.
En 't gebeurde eenen dag dat boer Knudde op jacht zijnde
den gang nam door Peter Schemels veld waar hij den man
heel bezweet zag staan arbeiden samen met zijn tien jongens.
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't Verwonderde hem dat Peter met zulk geweld het brake
land ontgon en hij vroeg bij zichzelf: waarom Schemel zich niet
tevreden hield met het oud aardappel- en koornstuk. Zijn
jongens groeien lijk de wolven, dacht Knudde, hij zal beesten
houden en willen boer worden, ... we zullen moeten ons land
in palen zetten.
Hij wandelde voort met zijn zwaren stap en kwam voorbij
Schemels huizeke waar Loti en zijn haasje hun plezier hadden.
Eer 't iemand gewaar werd speurde Knudde's hond het wild,
maar 't haasje liep niet en de hond bleef staan bassen.
't Was dan dat de boer het beestje zag ; hij legde aan en
schoot. De haas rolde omver werd van den hond opgesnapt
die hem ruwgezind beet en slingerend ermede wegvluchtte.
Loti liet een geweldigen schreeuw en moeder stormde buiten.
't Eerst zag ze haren jongen lijk dood : zijn hoofdeken hong
afgeknakt neer en zijn oogen waren toe ; dan keek ze rond
en daar liep de hond met Loti's hazeken en boer Knudde stapte
gezapig verder. Ze bleef versteld en verschrikt en 't viel haar
dan in dat de jongen doodgeschoten was ; hij hong daar even
een schamel martelaarken zonder leven met dien schreeuw
gesmoord nog in den open mond. Ze rechtte tusschen heur
handen dat bleek hoofd en de oogen draaiden verweerd
open, 't waren twee witte, verglaasde ballen.
Nu kwam er een razernije in haar op en zij look de
vuisten.
Hij is dood, mijn jongen 1 Knudde heeft mijn arm
schaapken vermoord 1 en ze zakte heel ineen nu dat ze
wist en daar stond voor een onverbeterlijk ongeluk en ze
schreide. Zij nam het kind op uit zijn zetelke en zie, 't viel
slak lijk een slunsken en 't geleek de dood van magerte en
ellende.
Knudde hoorde het lawaai en hij dacht : de jongen, hoe
komt dat, hij moet een hagelzaad in den kop gekregen
hebben, maar ze zullen er blij om zijn, de menschen, dat het
leelijk kinderschuw dood is en hij nam den daas uit den hond
zijnen muil en stak hem in zijne weitasch.
Vader en jongens schrikten op door dat geweerschot en
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ze kregen plots de voorbedachtheid van een benauwelijke
beroerte en ze liepen in der haast naar huis.
Zij vonden moeder op den drempel van de deur zitten
huilen en ze hield nog altijd haar kind in de armen. Met
den eersten blik zagen zij hoe Loti's hoofd zoo slak, zoo zwaardood zwemelde aan dien mageren hals. Zij schoten bij en wilden
die lamme leden oprechten en die moede oogen open doen.
Knudde heeft den jongen doodgeschoten 1 tierde Schemel.
Ze bleven allen in angst en verbaasdheid rondeen gedrumd
bij moeder en zij keken nu eens op hun leelijk broerke dat
nu voor altijd dood was en dan weer wendden zij gezamenlijk
het hoofd al den kant waar Knudde was weggegaan, om te
zoeken naar iets ... naar de oorzaak van dat groot ongeluk.
Geen éen die vertord of roerde en ze begonnen eenbarig
te weenen, heel stil, ingehouden.
Later legde moeder het kind op een beddeke en ontkleedde
het. Ze zocht met vader over heel zijn mager lijveke maar
vond nievers geen kogelwonde. 's Avonds in 't donkerworden zaten zij allen rond in huis met stilte en moeder
vertelde hoe de hond het haasje in den muil greep, van het
geweerschot en dien eendlijken schreeuw van Loti en toen
zij buiten kwam en den ineengevallen jongen zitten vond
lijk een dood vogelken. Achter ieder woord was het nieuw
weenen en zuchten.
Dien avond en vroeg niemand naar eten en de jongens
zagen verlegen naar vader en moeder en ze verlangden om
naar bed te gaan. Ze moesten eerst nog in de kamer en
kijken naar Loti die daar nu lag onkennelijk : een zoo vreemd
uitgerokken ding zonder leven ; zij gingen heel voorzichtig bij
en keken en klauterden dan zonder spreken naar den zolder.
De wissen kinderzetel stond nu ledig achter de schouw en
daar brandde geen lichtje meer in de keuken. 's Anderdaags
wiesch moeder het lijkje, ze duwde nog eens die mager witte
handjes in de hare om 't uit te snikken en dan naaide zij het
in een linnen kleed, nam den dooden schat op, en vader met
al de jongens volgden den droeven doodgang. Ze begroeven
Loti in eenen put ver achter 't huis, en Schemel plantte een
23
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jongen eik op het graf en stampte hard de aarde toe rond het
jeudig scheutje ; hij verzwolg zijn leed en zei tegen de jongens
die weenden : dat takje wordt later een groote boom en als ge hem
later ziet, eens dat ge groot zijt, dan zult ge denken dat we hier
onder, Loti begroeven, uw arm broerke door Knudde vermoord.
Zij keerden weer naar huis en begonnen opnieuw te werken.
Moeder werd het zoodanig eenig zonder haar ziekelijk kind
en die nieuwe stilte woog even een zware benauwelijkheid
overal waar ze rondkeek. Als zij 't begon te herdenken dat
het schaapke nu zoo plots de dood in was, liet ze heel heur
bezigheid vallen en ze zette zich met het hoofd in den schoot
gebogen, te weenen. Binst het werk vielen haar oogen gedurig op dat zetelke dat zoo ongelukkig ijl stond op zijn
hooge pikkels en dat bracht heur altijd nieuw verdriet. Met
een vast beraad nam ze ineens al Lotis kleeren verlegde
en bestastte de stukken éen voor éen nog een laatste
maal: zijn rokje, het gestreept slaaplijf. de wolle muts en al
de lieve, lieve kleinigheden die hij zoo geern op zijn schootbankje liggen had, ze wond het al te samen in een grauwen
doek en droeg 't naar den zolder. Maar t' halven de trap
en kon zij niet meer verder, zij zwakte ineen, wilde hier
nog een tijdeke wachten en zij duwde die dingen met een
genegenheid tegen het hart : dat onnoozel brolgoed was nu
't eenige wat er haar van den jongen nog overbleef en dat
was nu een dierbare schat geworden. Toch moest zij voort
en ze stak dat alles met veel zorg in een diepen donkeren
hoek onder 't stroodak, en zij miek het vast besluit daar
nooit meer naar om te zien. Beneden gekomen voelde zij
dat Loti nu eerst voor goed weg en begraven was. Bij 't
eten en sprak zij geen woord maar als vader met de jongens
weer op stonden en weg gingen, zei ze:
Peter, g'en zult mij hier alleen niet meer laten ; 'k ga
meê werken naar buiten ; 'k ben vergruwd hier in huis. Zij
greep een krauwel en ging mede naar 't land.
Het groot stuk nieuw ontgonnen veld lieten zij nu onverricht liggen en gingen dweers over het koornstuk werken
links, in de nabijheid van Knudde's hofstede.
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Daar bedrichtten zij het brake weiland waar de boer in 't
najaar zijn koeien liet grazen. Dat was als een spokende
bezetenheid, een snakangstig voornemen in Peter Schemels
geest gekomen : dat reuzengedoen van Knudde, al die groote
gebouwen met al die beesten en al dat uitgestrekte land dat
er rond lag, stak hem in de oogen lijk een foltertuig, dat
alles wilde hij met kranigen moed te keer gaan ; de taaivaste
wil van zijn sterke armen en de piepjonge, maar opkomende
krachten van zijn tien knapen zou hij richten op den vijand,
traag maar zeker. Er ging in hem iets aan 't stormwoeden
telkens hij dacht aan dien zwaarlompen dwingeland die hem
wilde inslokken en met zulk ruw gebaar zijn schamel zoontje,
hoe barsch, kwam wegsnakken zonder ommezien. Knudde
zelf, de boer van de hofstede, die vent met zijn zwaren kop
zijn vleezige romp en korte beenen, 't was eigenlijk dàt
niet welk hij 't meest haatte en hij zou hem gerust kunnen
laten voorbij gaan zonder kwaad te beleggen ; 't was heel
't gedoen met al wat erover liep, heel dat groot zwart
en dreigend gevaarte dat ginder zoo zwaar tegen den hemel
stond, dat wilde hij overweldigen en er heel zijn overkrachtig
werk tegen stellen. En 't ging er op los met woede. 's Morgens
met den vroegen dag waren zij allen op 't veld. Moeder stond
bij, in hard stilzwijgen, gebogen en zij wroetelde en wrocht
in de aarde. De jongens weenden soms van de vermoeienis
en om de bijtende zonhitte die vlamde over hun leden ; zij
waren geneigd erbij te vallen en toch wrochten zij voort uit
vrees voor vaders kwaden blik.
En de eene bendschroode brake veld achter de andere
werd in purperglimmend ploegland gekeerd. Schemel overging dat wijd en zijd en wierp er met grooten zwaai het
zaad op dat overwelig groeien moest in dien maagdelijken
grond. Zoo bleef het dan liggen, wel toegerold, overgelaten
aan de broeikracht van de zon en aan de vochtigheid van
de nachtlucht tot er, na korten tijd overal nieuw groen
kwam en versche vruchten uit opschoten.
Heele nachten lag Schemel te overwegen het werk van
morgen. Hij bouwde en timmerde in zijn gedachten, traag,
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een ding 't eenegader, tot er dáar op den donkeren muur
voor hem een heele doening groeide : een vierkant omsloten
hof, het nieuwe boerenhuis en stalling en schuren daar te
midden, bezijds de messing, de groote eik stond en prijkte —
een groote boom, zou 't dan geworden zijn met wijde kruin en
zwaren stam. En hij voelde weer een nieuwen wrok en versch
herteleed om den dutsachtigen krensejongen die dood was.
Nu moesten zij toch beginnen met eene stalling want het
groen stond hoog buiten en 't was tijd voor een vaarsje te
kweeken het eersteling van de groote koeibende. Schemel
ging met de jongens naar het bosch en zij kapten er spillen
en takken die zij naar huis sleepten, in d'aarde plantten
en toedekten en afslooten met klei, wissewerk en bladeren.
Binst dien tijd wandelde Knudde voort lijk vroeger overal
dweersdoor de landen en vertrapte met zijn zware voeten ongenadig de jonge vruchten. Het verwonderde hem toch al dat nieuw
bedrichtte land te zien zoo nabij zijn goed en hij monkelde
om al het pijnwerk van Schemel en zijn knapen. Schemel
en zag hem niet, hij was thuis aan 't werk en gelukkig:
Hij had het eerste koeiken op stal en de zaken waren nu
tot een zekere weldoende oplossing gekomen. De vruchten
lukten goed en in 't afgaan van dien geweldigen zonnetijd
kreeg Schemel het deugdelijk gevoel van overwonnen moeilijkheden. In zijn werkijver kwam een verslapping : hij voelde
zich eigenaar op zijn zelfbewrochte goed ; de verdere verweldiging zou nu staag opgaan en veel gemakkelijker, hij
kreeg hoop in zijn knapen. Die waren nu wilde opgeschoten
magertaaie werkers geworden met knokige beenen en ongesloten leden nog die wakelden, gasten met stevige armen en een
gladbruin aangezicht verbrand door al die zonnelucht. En
buiten, buiten rond het huis stond de belofte van een veien
oogst, een heele rijkdom met veel, goed eten en leefte voor
een grooten huishoud ; en verder overal uit, lag de oneindigheid van veel land om nog bij te winnen.
Schemel was dat alles aan 't overdenken en 't bewonderen
een avond dat hij lang was blijven spitten als de jongens
reeds naar huis waren. 't Ging zoo goed nu buiten na dien
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zomerlangen dag, als een lavenis die koelte te voelen neerregenen
over het uitgebrande veld. Hij wandelde traag en genoot van
de weelde van zijn eigendom ; 't was vreemd nu : voor 't
eerst was die angstige gejaagdheid over en er kwam iets bij
hem op als een verzadiging, een ongekend geluk. Hij weerde
hier een kruidstaal, stak daar een mierennest uit en keek
vorschend in den hemel naar de uitgesleepte witte sluier.
wolken hooge tusschen de uitpiepende sterren, om te raden
naar 't weertij van morgen. Bij zijn koornveld greep hij een
handvol auwen nader en keek hoever het koorn gespeend was.
Een volzware oogst, schoon jong graan zal 't zijn dees
jaar, meende hij. 't Is een zegen zulke vruchten!
Maar zie, wat verder, wat een verwoesting 1 Heele straten
lagen in 't korenstuk gedreven, platgestampt ; 't was een
jammerlijke schade en zijn goed was moedwillig vermoord.
Hoe jammer ; Schemel voelde dat zoo pijnlijk, even een
gekkende schimplach om zijn zuurverteerden arbeid.
't Zijn de jagers, morde hij, en zijn oogen wendden kwaad
naar het gedoe van Knudde. Die versterking en zag hij nu
niet meer als een gelaten, rustende logreus wiens overmacht
hij met zijn schamele peesarmen had af te weren, maar
het ding was aan 't roeren gegaan en kwam zijn pogen
vermooschen.
Hij bleef wat staan dubben en staroogen op de verkrookte
koornstalen, ... en daar verder hoorde hij de ruisching van
een tred die naderde. In de laagte zag hij den grooten
Knudde die gezapig en zonder achterdocht het koorn doorwandelde. De zware vent had zijn schietroer op den schouder en hij keek met een voldane wellust rond over de halmen.
Schemel rok zich uit in een geweldigen toorn en 't werd
overal in de wijdte om hem heen, als een hoog water aan 't
zieden. Daar was Knudde, en die vent die romp, gedoken
in koorn, met zijn groote armen en dikken kop, dat was nu
ineens de eigenlijke Knudde niet meer, de opperbaas van
de hofstede, maar hij werd heel de doening zelf, de overmacht in persoon, die Schemel kwam teisteren. Loti's
onbarmhartige moordenaar 1 Hij bleef gespannen staan zien.
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Maar de vijand vertrapte voort het koorn. Zie, de dwingeland
die hij met zoo'n langlastigen arbeid van zich moest houden,
die kon hij nu met éen armzwaai ontwerpen. Hoe meer hij
hem zag gaan door het koorn, met die onversaagde beweging
bij eiken tred die al die kostelijke halmen vernietigde, voelde
hij den spijt opkomen, er ging iets lijk een mes dat Schemel
stak als eene uitdaging naar een geweldigen haat. En nu moest
het uit zijn 1 Hij wierp de spade van zijn schouder en met een
grooten sprong, wipte hij in 't koorn recht op Knudde toe.
De boer keerde zijn wezen en daar stonden zij voor elkaar
lijk twee kwade beesten te kijken in elkaars oogen ; Knudde
met groote verachting en Schemel hakend naar bloed en
naar wraak. Tegelijk voelden zij het aankomen ; Knudde
wierp het roer van zijn schouder op den grond, maar Schemel
sprong toe, wrong de dikke boer krampachtig in de armen
en ze worstelden lijf om leven te midden 't koornveld. Zij
schoorden en schampten de beenen vast in den grond, torden
en scherrelden en ploften eindelijk zwaar neer. Zij hielden malkaar altijd omsloten in woede ; en grolden. Knudde wrong met
kracht zijn leden op in die twee stalen armen, die Schemel
niet en verpakte omdat hij 't voordeel wilde houden. Zij
raasden beiden om hunne onmacht en hun grijnsende aangezichten lagen tegeneen lijk gebonden. Met een nieuwen
ruk boomde Knudde den buik op, maar Schemel spande zijn
spieren en sloot de armen lijk twee stalen koorden. Zij
rolden om en met dat Schemel de rechterarm loskreeg van
tusschen het lijf en den grond, wentelde hij zich met een
machtigen draai naar boven, doog met schouder en knie
op Knudde's zijde, greep al over zijn lijf en hield den
anderen arm weerloos omsloten. Nu had hij éene hand vrij ; die sloeg hij met overwinnende razernij, tot een klauw-vuist
gehaakt in Knudde's wezen maar dat vorderde weinig:
het taai boerengezicht werd peers en blauw en zijn tanden
snauwden gedurig om die vuist te kunnen grijpen. Schemel
werd woedend ; zijn oogen zochten rond naar iets een stuk
alm of steen, iets dat hard was en diep zou kwetsen. Daar
vond hij onder de hand het schietroer 1 Nu zou 't gedaan
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zijn. Hij greep het en stootte met de kolf herhaalde keeren
dien leelijken kop te pletter en heel in smoes. Dan liet hij
al zijn krachten los. Knudde roerde niet, hij was dood 1 dood 1
dood 1 De groote reus, de ontzaggelijke groote reus, de groote
Knudde was dood, hij roerde niet meer en zijn eendlijk hoofd
was vermorseld heel onkennelijk en zijn lijf lag daar uitgestrekt met ontspannen armen, de beenen wijd open, en veel
bloed, over al veel bloed. Nu was het .... en Schemel
hoorde, met groot gedruisch het ratelend ineendonderen van
de groote hoeve. Hij rechtte zich, en hij stond alleen, als
de sterke meester op zijn land, triomfantelijk in zijn machtige
overwinning en niemand meer tegenover hem. Hij wilde
opspringen en dansen in zijn vreugde maar dan kwam
een vreemde vrees in hem op, die de groote voldaanheid
uit zijn handen kwam stukslaan en uiteengooien. Knudde
lag daar zoo deerlijk gehavend, zoo gruwelijk en ellendig,
dat hij nu lijk deernis kreeg om 't gedane. Knudde, de
gezapige, goedgeaarde reus. — Schemel, g'hebt gemoord,
Schemel, g'hebt kwaad gedaan, ging het overal en hij huiverde. De sterke vent, hij stond daar in heel zijn groote
kracht, en moest hem hier nu iemand zien, hij lutterbeende
onder een flauwe kinderkoorts. Ten allen kante zag hij
Knudde's zonen komen toeloopen en zij zwaaiden in groote
verbolgenheid de armen. Hij liep, vluchtte lijk een radelooze
zot over en door de velden.
Thuis bleef moeder met de jongens ongeduldig wachten
naar vader om 't avondeten.
Toe, Fonsie of Karel, ga kijkt of vader voortkomt, zei
ze. En de jongens gingen ; maar schaars waren zij buiten
daar zagen zij al die kerels op jacht met knuppels en verder
peerdegasten die draafden verwoed, achter een vent die
vluchtte en jammerlijk schreeuwde om hulp. Die vent sprong
over de beek en draaide rond in 't veld, dook zich, en weer
opgejaagd kwam hij afgestormd naar huiswaart. Moeder en
de jongens kregen een geweldigen herteslag, ze bleven sprakeloos en keken angstig.
— Houdt hem 1 houdt den moordenaar, tierde het volk.
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Nu was 't heel zeker ; ze verkenden hem : die verjaagde
vent was vader. Zij liepen naar hier, naar daar, om hulpe
te bieden en zij stoven uiteen voor de wreede vervolgers,
lijk een bende verschuwde musschen. Vader keek verweerd
naar hen op, deed een zijsprong achter den koestal maar
een knecht gooide hem daar een knuppel tusschen de beenen
die hem deed vallen. Ruiters en volk 't kwam nu al bijeen en
zij bonden den vent en sloegen hem met vuisten.
Maar hij heeft Knudde vermoord 1 schreeuwden zij, naar
't gevang moet hij. Naar 't dorp 1
Zij sleurden hem over de straat en heel de bende volgde.
Moeder drumde om nader en de jongens en bekwamen
niet van de angst. Roze wilde en moest bij haren vent en
hem vragen wat hij misdaan had of ze hem zoo schuldeloos
de dood aandeden. Zij liet de jongens en trok zich los,
ijlde vooruit en keek hem in 't wezen als hij daar gebonden
tusschen de beulen voorbijging. Hij had haar verkend, alleen
lijk ze daar stond langs den weg ; en met een blik van zijn
oogen kwam de droefheid over haar en de zekerheid van 't
geen zij vreesde. Nu zocht zij weer haar jongens, nam het
kleintje op den arm en een ander aan de hand en zij volgden
nu gezamenlijk den luischaterenden stoet. Alhier en aldaar
hoorde zij eenige vlugge woorden uitleg over den moord
die zij in haren geest verbond en er heel de groote gebeurtenis naar raadde.
De weg was lang en alsaan keerden er menschen weer
naar huis. Aan den omdraai sloeg Schemel schuchter de
oogen op en als hij Roze en de jongens nog bij de volgelingen wist, liet hij het hoofd weer zinken en stapte voort,
gewillig tusschen zijne geleiders. Door den langen avond was
't altijd gaan, gestadig over denzelfden langen weg. De jongens vroegen vergruwd aan moeder waar men vader naartoe
leidde, of 't nog ver was, wat ze daar met hem zouden
doen en of zij dan weer al te zamen naar huis keerden.
Zij kwamen in 't dorp, eenige kerels klopten aard een huis
en dan leidden zij Schemel in een klein, steenen kot en sloten
hem te wege achter een ijzeren deur. Hij keek eerst nog rond
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en zocht naar Roze en de jongens. Al de menschen hadden
't oog op hem en niemand die sprak. Roze weende en de
jongens ook en Schemel stond en dubde heel verlegen;
hij wilde, hij moest iets zeggen of iets doen en eindeling
stak hij de hand naar heur uit:
-- Roze, is dat nu àl om niets gedaan? .... 't Andere
bleef hem in de keel steken. Roze sloeg de handen voor de
oogen en toen zij weer opkeek stond zij daar met de jongens
alleen voor een gesloten deur en de late avond lag over 't
land. Zij bleven nog wat staan en weenden. Later zetten zij
zich rond malkaar op den grond z'en wisten niet wat
aanvangen. Roze klopte nog op de ijzeren deur om Schemel
te doen spreken, zij vroeg, zij smeekte, wilde weten van hem
wat ze met de jongens moest beginnen maar geen letter
geluid kwam uit het donker kot. Hij moest daar nu zitten
lijk verstaald ; hij hoorde en wist misschien niet dat ze daarbuiten nog stonden, of hij wilde het niet weten.
Zij bleven daar heel den nacht, als 't helder werd in den
hemel keerden zij weder naar huis.
Door de blijblauwe lucht en 't blinkend zongekertel met al
dien vogelzang over dat wijde, bontgekleurde veld voelden
zij hun wat verhemd ; er kwam een nieuwe opbeuring en
moeder zei : dat ze nu stille naar huis gingen voortwerken
tot dat vader weerkeerde en dat 't toch goed was en wel zou
gaan omdat Knudde, die Loti de dood aandeed nu ook, en
voor goed, dood was.
-- Wij zullen goed ons best doen en veel werken, zegde
zij nog, als vader thuis komt zal hij verwonderd zijn en tevreden dat allemaal goed te vinden. En zij regelde voort en
schikte het werk voor den aanstaanden oogst en 't inhalen
en dan zouden zij, met 't uitschieten van 't loof, een tweede
koetje houden en te uitkomende, een os ook om 't land te
ploegen.
De knapen stapten dapper aan en waren gauw getroost
en blij van weerom thuis te zijn.
Maar zie 1 waren zij den weg verloopen of wat was er hier
gebeurd en veranderd ? 't Was alles verbloot op de streek en
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onkennelijk waar zij rondkeken. Doch zij verkenden te haastelijk en zagen spoedig heel hun ongeluk - : daar lag, in een
woeste verwarring van af braak en heel overrompeld, het
huis, platgetrokken en de stal, zoodat er geen stake meer
recht hield. Onder den hoop lag het koetje vermoord en de
geit brokke vaneen gescheurd en al het land in 't ronde,
heel de oogst, vertrappeld lijk een woestenij. Het eikeling
alleen stond nog recht en ongeschonden.
Roze en j ammerj ankte niet omdat er ietwat in haar keel
stak, die 't al toestopte en van binnen hield.
In heur weerlooze onmondigheid zag zij hoe Knuddes zonen,
in hun bralle driestheid het geweld gepleegd hadden en ze
wist nu dat zij stil haten moest en zwijgen, dat er hier geen
mogelijk leven of bestaan meer was. Zij zette heur en beraamde ; zij stilde en verkalmde Peter en Jan en Miele die
opraasden in grooten toorn en elk ende een wilden verongelukken. Dan stond zij op.
Jongens, waar gaan we nu ermen, kloeg zij ; hier zullen
ze ons vernijpen en dooddoen, we moeten ver weg bij ander
menschen. En haar keel kropte van ingehouden leed.
Vader en zien we nooit meer misschien. Kijk, jongens
daar staat de boom die vader plantte en hij is reeds veel
gegroeid. We gaan voor een tijd naar 't vreemde, bij ander
menschen kloekte halen ; we gaan ons getienen, maar... we
keeren met tien maal tien terug en dan, dan herwinnen we
ons land. Zij stak haar magere vuist en dreigde naar de
groote hoeve die te westen tegen den goudgloei geklonterden
hemel stond.
Kom jongens! Zij wierp een doek op het hoofd en zij
togen uit, voor de tweede maal nu, langs den grooten weg, lijk
uitgejaagde kwaaddoeners. Voor 't dorp sloegen zij de linkske
baan op en gingen nu, langs de oneindigheid van den eentonigen weg, stoutmoedig door 't onbekende een heelen
langen dag.
Met den avond kwamen zij in eene vlakte die uitdeinde in
eene onoverzienlijke wijdte met hier en daar, verzaaid op de
hoogten, een klein kerkje en wat huizen en boomen errond
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lijk gewonden in een zonnewarmen zomerslaap onder den
hoogen hemel die vol sterren stond. Binst den nacht legden
zij hunne vermoeidheid uit te rusten op den blooten grond
en zij herkauwden in eenigheid en triestig hunnen honger.
Moeder overpeinsde altijd en zocht maar vond nievers geene
uitkomst : alle dingen lagen daar sprakeloos en koud vreemd.
De jongens zwegen en hunne oogen keken wat moeder zou
zeggen.
Kom, jongens, hier nog deugt het niet, later zullen wij
ons zetten en rusten. Zij gingen nog twee, drie dagreizen
verder. Zij aten van de vruchten die zij vonden onder weg
op 't begroeide land. Maar met een nieuwen avond kwamen
zij op eene hoogte voor een gruwelijke streek van effen aardevlakken die breed open lagen zonder een spierken groen
daarop. Overal was het dof bruin land in eene verwenschte
barre dorheid. De lucht hong er zwaar laag over en de
wolken stonden rond en rond den einder gezet in reien, alzoo
de steenen zerken op het kerkhof. De wind schoer vrij en
geruchteloos daar over. En 's nachts, tot eenige klaarte in
den afgebleekten hemel, een oud stuk mane ievers. Daar kwam
een groote angst bij de jongens en moeder keek heur oogen
uit om iets te vinden aan den overkant.
— Hier hebben we niets meer om t' eten en 't land ligt
zonder einde, waar zullen we uitkomen, klaagden zij allemaal.
Zij gruwden om die onvoorziene benauwdheid van misschien
in lang nog nievers uit te komen.
— Moeder, da's hier zeker 't einde van de wereld ? Laat
ons terug keeren, kermde de kleine Karel.
Luitert hier, besloot moeder ineens, Peter, en gij Jan
en Ko, gij zijt de oudsten ; als we hier samen blijven, moeten
we dood van honger. We slapen hier voor de laatste maal
bijeen en met den uchtend neemt gij elk een klein broerken
en ge zoekt uwen weg en bestaan. Zij hiet hen neerzitten
en daar vertelde moeder en deed hen nauw uiteen hoe zij
in 't vreemde te leven en te werken hadden om veel goed
en beesten en wijsheid samen te scharrelen, om later en
zij wist hen met streepjes in 't zand, juist de tijd te bepalen
.
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wanneer en hoe zij allen weer samen zouden komen, elk met
't geen hij vergaard en gewonnen had, naar 't oud plekje,
weer bij vader om daar het oud goed op te richten en
hun daden te doen tegenover Knudde's volk die hen nu
verdreef en den dood aandeed. Dan sliepen zij. Als 't weerom
dag wierd deelden zij den laatsten voorraad en de jongens
gingen twee en twee uiteen elk langs eenen eigenen weg.
Heel ver keeken zij nog om naar moeder die nu alleen bleef
en 't deerde hun zoozeer, maar omdat zij niet weende en
altijd goede teekens deed van afscheid, vertrokken zij elk al
eenen kant tot zij d'een d'andere niet meer en zagen en elk
alleen door de wijde wereld liep.
Moeder keerde nu op heur stappen terug en ging gezapig
den langen weg af tot aan het dorp.
Zij was tenden alle macht en zij zette en rustte uit bij het
zelfde zwart huisje waar men haren Peter in opgesloten had.
Zij klopte op de deur maar en kreeg altijd geen teeken
weder. De voorbijgaanders vroeg zij om nieuws van den
moordenaar, die wezen haar den weg naar stad en zegden
dat hij naar ginder was overgevoerd om gehangen te worden.
Zij ging en zocht haar eten en vroeg en wachtte gelaten.
Eenen dag kwam er veel volk door de straten gestormd
en zij zag op eene kar haren Peter aanvoeren. Zij zocht erbij
te geraken en zij loech door al haar wee om hem te toonen
dat 't allemaal wel was en de jongens goed voorwaart wilden.
Maar 't en ging niet om met hem een enkel woord te wisselen ; ze werd weggedromd weer in 't volk en ze moest nu
kijken van ver hoe men Peter op de ladder leidde en aan
de koord opknoopte. Al de menschen reikten hoog uit om
te zien en toen 't gedaan was keerden zij weer naar huis even
als van een kermis. Roze ging ook en recht op 't oud gedoen
nu dat lag afgebroken. Daar hield zij heur gescholen achter
wat planken zoolang als zij vermoeienis in haar leden gevoelde.
Dan begon zij met de gebroken stukken uit den weg te
weren en zij bouwde eene hutte : een schamel dak op vier
staken met berdels ertegen. Zij vond hier en daar een stuk
alm onder de puinen en bedrichtte een klein hoekje land,
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genoeg voor heur onderhoud. Nu en dan, als de nood
praamde, bendelde zij naar 't dorp en schooide er wat eten
of kleergoed.
Zóo leefde zij een lange langen tijd. Zij telde de dagen
tot weken, teekende de maanden en zag de zonne wenden
in een oneindigheid van kort en lang open gaan, van
donkerte en zonnelicht en warmte en koude : zooveel jaren,
zooveel streepjes sneed zij in de schors van den jongen eik.
Zoolang tot zij zich voelde oud worden en vreesde allicht
te sterven daar in die vereenzaming zonder dat heur iemand
zou komen zeggen hoe 't met de tien Schemels in 't vreemde
vergaan was. In de verte stond, altijd even zwart, de groote
hoeve en op 't welig land werkten heel den zomer door, de
groote kerels met hun grooten blonden kop en breede
schouders, in goedmoedige gezapigheid menden zij de zware
ossen over 't land. Zij zat en mijmerde dan en 't werd op
't laatst als in een droom : ze zag dat volk daar als hare
eigen zonen die sedert danig lang waren weergekeerd en
vaders plekje grond beboerden. En weer ging zij naar den
eik die groote zware boom nu, langstammig opgeschoten,
schoon van takken met blaárdonkere kruin zij telde de
streepjes in de schors, maar hoofdschuddend keerde zij weer
in haar hutte. De tijd wachtte lang.
Daar miek zij versch geduld door 't herknagen van al het
verleden leed en dan gebeurde 't dat Loti, het bleekzieke
kind in heur verbeelding voor kwam lijk levend en zij koutte
en vleide en troetelde het tot zij weer gewaar werd dat 't
droomen waren en dat ze oud onnoozele manieren kreeg.
Achter een tijd nog begon zij tegen alle hoop in, te gelooven
aan de terugkomst van haar zonen en zij deed nu alle dagen
den langen bedegang naar 't hooge veld waar zij wijd uitzien
kon in de verte naar al wat er eens zou opdagen. Maar
altijd even ontmoedigd keerde zij ijdelhands terug en zij
zette zich te jammeren in heur drukkelijke, oude eenigheid.
Knuddes volk en kenden in haar niets tenzij een oude
heks en zij lieten het wijf met vrede in haar spookkot. Zij
zegden dat zij daar in den duik haar dranken kwam stoken
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en z'en naderden maar zelden haar huis. Een kleine jongen
had heur eens zien zitten gehurkt bij een houtlaai en hij
hoorde de heks heur liedeken zingen:
Brandt wrokvlammeken
Brandt wrokvlammeken
De eikel wordt 'nen eik.
Ze gingen getienen
Maar keeren met tien maal tien gelijk.
Ze rechten,
Ze vechte n
lijf om leven
Om Loti, om Loti,
Om den armen Loti zijn lijk.
De jongen vluchtte als voor den duivel.
Bij haar zelven telde zij soms hoeveel jaren zij nog te
leven had. Zij zag haar grauw magere armen en handen en
voelde haar schrompelig aangezicht en een stramme verklemming daar binnen rond heur herte. De adem versteegde in
haar keel en z'had alle moeite om hem op te halen. Zeker,
zij was de helling aan 't afloopen, z'en kon zoo krachtig niet
meer werken, heur voet en betrad zoo vast den grond niet
meer en zij subbelde en zag onklaar door heur gedachten.
't Was zoo jammer om al dien schoonen leeftijd die hier om
niets verging. Maar moesten zij eens weerkomen !
En zij kwamen.
Z'ontwaarde menschen op een bane waar zij er nooit geene
gezien en had, veel menschen met alm geladen en groote
vrachten ; zij naderden haar toewaart. Zij voelde 't bloed
opjagen en heur herte kloppen. Zij liep en wilde zien of 't
nu eindelijk, na zoolang, waar was. Zij moest hen toonen
dat zij nog leefde en wie weet en verdoolden zij niet zonder
haar en sloegen een slechten weg op om weer te verdwijnen.
Zie, daar staat de eik gasten, en wij telden goed
den tijd!
Zij zocht onder al dat onbekend volk, maar
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Peter, Bertie 1 z'had hen gevonden 1
Peter, Bertie 1 twee groot uitgegroeide volleefde menschen waren't, bruin van vel en kloek van leden, met hunne
wijven mede en groote kinders en veel volk om te werken.
Moeder, moeder 1 leeft ge nog ? ho 1 gasten, zie Mene,
moeder Schemel, de oude
Zale, zie, jongens, da's moeder,
moeder Schemel, God, moeder 1 wat zijt ge een oud mensch
geworden, maar dat ge nog leeft, da's goed ; en alleen waart
ge hier zoolang
En d'ander knechten, Ko ? Karel ? Fonse?
nog niemand terug ? In zoolangen tijd 1 Zie nu is 't uit,
ze komen voorzeker ; kijk moeder da's hier Zale mijn wijf en
de jongens loopen gruisdik ; ze riepen en tierden om te meer.
En da's hier Mene, moeder, Mene, en al mijn jongens
en 't volk hebben we mede om voor elk een huis te bouwen
en we....
--- Waar is vader ? is vader nog niet terug?
Vader keert weer, zei moeder heel ernstig en zij deed
haar best om 't gezegde door haar subbelend hoofdschudden
niet te verneenen.
Zij stonden op de kale vlek rond den eik en zij bezagen
moeders ellendig dak, zij bleven staan in beraad en wachtten,
alzoo een krijgsbende eer ze voor goed heur neerzet om te
legeren.
Later tijd kwam Jan thuis met Karel en een heele familie,
wijven en jongens en zij dreven een heele kudde vee. En
voorts bijna elke week kwam een of andere zoon op met
zijn volk. Telkens wen een nieuw aangekomene zijn ingang
vierde ging er luid vreugdegeschreeuw op en ze tierden hun
welkom dat 't galmde over 't land.
En Knudde's knechten kwamen buiten kijken en zij stonden,
groote reuzen, gerugleund tegen de standers van de schuurpoort en keken donker in de verte op al dat nieuw gewoel.
De Schemels zijn in 't land gekomen, zegden zij ondereen, en dat nieuws was als de kwade mare die veel ongelukken achterbracht. Zij keken kwaad op het werk en doen
van den nieuwen vijand en door al hunne benauwdheid beraamden zij onder hen vreeselijke dingen van wraak en tegenweer.
--
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Naar dat Roze's zonen met nieuw volk aankwamen vermeerderde het gerucht en gewemel rond den eik. De jongens
en wijven spoeterden door malkaar, het vee loeide en de
mannen hadden het druk genoeg hunne gevaarten en werken
te vertellen, die zij in de wereld ontmoet en gedaan hadden.
En iedereen viel aan 't werk. Er werd gegraven en gebouwen
aan een buitengewoon groot gedoen waar niemand klaar door
zag en zij wilden het omheinen door een sterken muur.
Miel en Jef keerden 't laatst terug ; zij kwamen af met hun
volk allen te peerde en zij brachten veel kloeke werkers bij.
Moeder weende van geluk en z'en vond geen woorden om
haar blijheid uit te zeggen.
Waar is vader? Wanneer komt hij, vroegen de zonen
gestadig. En moeder vertelde dat z'hem met veel moeite
gezien had en dat hij zou weerkeeren eens de groote hoeve
er stond en al het land was ingenomen en beploegd, als zij
even een sterk en machtig volk, voor goed en wel zouden
neerzitten met heel den omtrek tot eigendom : dat hij dan
zou komen en helpen zijn deugd scheppen in hunne groote
overwinning.
Vader zal zien wie we zijn en wat we kunnen, riepen
zij allen en zij bouwden en ploegden onversaagd met taai
geweld ; z'en voelden geen einde aan hun zware macht en
in korten tijd keerden zij heel het uitzicht van den omtrek.
Ondertusschen wezen zij elkaar op Knudde's hofstee en zij
vertelden hun kinders van den ouden Boer Knudde en al de
gebeurtenissen met vader en Loti en zij voelden opnieuw den
ouden haat weer opkomen met meer geweld.
Als moeder zag dat 't nu alles een goede gang ging
kroop zij in bed en kwam er niet meer uit. De stonden dat
zij bij 't verstand was maande zij elkendeen aan alles in
gereedheid te houden tegen vaders komst ; en als zij met
heur versleten zinnen in de war gerocht, vooisde zij van het
oud heksenliedje.

Avelghem, Bloeimaand '99.

DE HEILIGE TOCHT
DOOR

ARY PRINS.

II. (Vervolg.)
Zij liepen langzaam voort, totdat zij aan een vijver kwamen,
waarin het groen sloeg fulpen schaduw, als was in diepte
gobelijn.
Door wind het water-donker deinde in luchte blauw-en-blank,
dat onder blank van zwanen schoof, die statiglijk de koppen
hoog en achterop de stijve halzen-in-sierelijken-draai het water
zacht doorzeilden en sneden golfjes op, die rimpel-rolden
naar den kant, waar bloemen op haar stengels beefden.
Daar zaten zij ter neêr, en hoorden lang een vogel, die
kweelde onder lommer ver.
De ridder had haar hand gevat, en stille beiden waren.
Hij zag in nevel-van-geluk de têere weelde van haar borst,
die was in waas verholen ; goud-lichten het blonde haar in
zwakke . zonnestrook, die streele-danste door het groen, dat
werd door wind bewogen. Zij had het hoofd gebogen met
wimper-beven over hare oogen, die zacht geloken, als zat zij
nederig neêr, en wachtte wat haar lot zou zijn. Maar toch
een wensch van haar, die niet gesproken werd, en weder
leven in hem bracht.
Hij beefde in een wondering, en de ijlheid van zijn zijn,
teer hulsel van het vleesch, gebroken hij zag niet meer
in droom, met droom-in-oogen, maar werkelijk de vrouw met
wie hij was alleen.
Zij drukte warm-zacht zijn hand, die koud en beefde ; zijn
24
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tanden sloegen op elkaar, alsof hij was door koorts bevangen,
en het bloed, dat in zijn hoofd gestegen, deed starren voor
zijn oogen twinkelen. Doch dit slechts was één oogenblik.
Hij boog zich tot haar over, en zijne lippen op haar mond,
die beefde tot hem op. Haar oogen stonden diep en als
gebroken door genot, hij voelde het zwellen van haar borst,
en zacht zij enkele woorden sprak, die vreemd in zijne
ooren - maar alles slechts een droom was in een droom
voor hem.
Op eens zij met een luiden schreeuw hem weerde van haar
lijf. Haar oogen helder-koud geworden ; wreed lachte hare
mond, en trotsch zij zat rechtop, als tartte zij zijn pogen.
De ridder week terug, het hoofd gebogen, en wat gebeurd
een stilstand in zijn leven bracht.
Zijn handen lagen open neêr, en strak hij voelde zijn
gelaat, dat was heel bleek geworden.
Zwoel nu de lucht als vóór een storm in zomer. Het
volle wolken-zeilen was voorbij, en het blauw, als lei vergrijsd, was laag en strak gespannen, met eene open plek,
een scheur gelijk, waardoor men verren hemel zag, oudgroen van doode kleur.
De zon was groot, en scheen door nevelen met vetten glans,
die rooie glimmering op water bracht, en vurig tintte kruinen,
die heuvelden in zacht beweeg maar een grauwe bank
trok uit het Westen hoog, gesloten als een muur, die grillig
gekanteeld als waren stukken uit gebeten, en daaruit onweerswolken woelden op, die saam door koppeling van grimmig
kruingerol, dat blank als hooge sneeuw, waarop rood-koperen
schijn.
Ook zwarte vlerken schoten uit, die laag in snellen vlucht.
De zon verdween.
Toen sidderden zijn handen van wellust en van woede.
Zijn oogen balden uit, zijn borst ging op en neêr, en hoorbaar was zijn adem, die uit den mond gestooten.
En als een beest hij op haar viel ; met sterke hand omsnoerde hij haar hals, de andere scheurde weg haar kleed,
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en blanke rondingen ontbloot. Doch met meer kracht dan
hij in hoogste wildheid had, zij zich wist los te wringen, en
met een lach vol hoon haar hand sloeg zijn gelaat.
Een rauwe kreet kwam uit zijn keel, waarin de woede
opgekropt. Zijn oogen diep en strak van licht-blauw donker
werden, schuim aan de hoeken van zijn mond, en het rood
in zijn gezicht geslagen, kreeg kleur van donker bloed.
Geen aarzeling het groote zwaard plots opgeheven,
gleed ganschelijk in haar lijf. Zij, luideloos, viel achterover,
de oogen open zonder schrik, de slappe armen uitgespreid,
en het wapen door haar rug gegaan stak als een kruis uit
bloed, in wankeling omhoog.
De ridder liet het stille staan. Hij eensklaps groote loomheid voelen ; een zware last op zijn schouders drukte en
kromde zijne rug, lood in zijn voeten was als na heel lang
en moeielijk loopen, en zwaar zijn hoofd, dat knikte naar
de borst. De daad als lang geleden scheen in het grijs van
jaren diep verzonken, en voelen wroeging niet door flauwe
heugenis.
Hij zag in slaap, die kwam, dat donkeren de lucht, die
was één grijs geworden, daaronder wolken joegen voort:
nacht-nevel-sluijeren door wind gereten. Het water somber
als op boden grond met korten slag van stijve golven, die
schuimend aan den kant, alsof er koking was door hitte.
Reet-krijten de wind bij poozen, stijf ritselden de blaáreboomen hoog, en hooger nog er vlood gekrijsch van onrustvogelen bij naderend gevaar.

* *
De ridder wakker door een slag, die dreuning bracht in
grond, als stortte hoog en ver een rotsblok in den afgrond
neer. Hij uit een zoeten droom ontwaakt, zag plotseling bij
sulfer-schijnen, dat nevelde achter boomen op, als gloed van
verren brand, die hoog ging en weer daalde, de kruinen
door den storm rollen als grijze heuvelen, die werden voortgezweept.
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De lucht woest bruin in grauw bij het aldoor stille lichten,
dat eene groote dreiging was, had monster-wolk vormen, die
even schimden op in vlucht als dromden gruwelingen hoog
in eene helle-vaart.
Kreune-kraken stammen in het snerpen van den wind,
die arm-takken brak als twijgen, en zweepte het water op
tot golven van een zee. Kreten in de lucht als bij een
moord of van een vrouw in barenswcên, en doffe roffelingen
als op omfloersde trommen, die werden hoog geroerd.
Een lans van hel-wit vuur, die slangde aan de punt, gleed
in het verre donker neêr.
Heldering van den nacht in bleeken tooverschijn ; de
boomen blauw-in-donker vol wilde statigheid zich bogen, en
het water-zonder-diepte was bleekend vuur-kristal, dat door
de golven gebroken.
De ridder zag ook schaduwen om zich komen, maan-ijledonker, die van stammen vloden, en in de onrust van het
even-licht hij eensklaps stond te beven, want eene ledige
plek waar dat zij had gelegen.
Een harde slag, die van metaal scheen op metaal, en diep klonk
als een klokkegalm. Geen licht, en zwart de duisternis, waarin
de ridder was met vreezen, die grooter in het donker werden.
Geritsel hoorde hij, dat niet van blaáren was, en zachte
schreden ook, waardat geen menschen konden zijn. Voelen,
dat niet zijn alleen, en dat uit donker oogen naar hem zagen,
die niet door gloed te zien. In het omme was beweeg als
sleepten donkere gewaden, en handen, die door nacht verborgen, als klauwen naar hem grepen.
Met angst in wilden moed de ridder schreeuwde luid een
holle klank in storm verloren, en daar hij niet zijn zwaard
meer had, sloeg hij de armen om zich heen als ware hij
beschonken
Maar stil de ridder stond op eens : schrik-vol-hevigheid
zijn lichaam maakte kil, dat kromde neêr als onder zwaren
last gebukt, en beven laag zijn handen uitgespreid. Bloedoogen zagen zijne oogen, die staarden in een krans van
huiverwekkend licht, dat toonde donker van de boomen.

__ —
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Hij hoorde zelfs den storm niet, en voor een slag, die was
als rateling van zwaar-geklonken ketenen schoot in den nacht
een hoorn op, die blonk als elpenbeenen speer in gulden
gloed geheven.
De ridder stak zijn arm uit in wering, alsof hij droeg een
schild. Zijn lippen beefden om te bidden, toen hij bij wederlichten groot-donker voor zich zag een vorm, die zacht
bewoog en lange haren had, die zwart en geel getijgerd waren.
De oogen grooter en nabij, schijn zweefde op zijn hand,
die het hoofd moest dekken maar toen de hoorn dreigend
daalde, de hand viel met het lijf ter neêr.

(Wordt vervolgd.)

ZEVEN DRIEVOUDZANGEN
DOOR

F. VAN EEDEN.

I.

JEZUS.

Geen God, maar mensch, God's kind gelijk wij allen,
door waan omfloersd maar stralend als niet één
gestaag van overmensch'lijk licht inwendig,
met stille, vaste schreen
wandlend op steile wegen, waar wij vallen,
zijt gij mijn broeder, Jezus, en mijn vrind.
D'eeuwe' overbrugt uw lichtend woord bestendig,
altijdig vind
ik uw gestalt, erbarmrijk, nabij allen.

ZEVEN DRIEVOUDZANGEN.

II.

JEZUS.

Het is mij heden dat gij zijt gekruisd.
Ik raak uw hand aan en ik zeg: »vandaag
leden wij veel" - en zie ! tweeduizend jaren
staan als een stad omlaag;
hierboven wij, in wolken wijd-behuisd.
Lieve gestorv'ne, doe van mij die leeft
de liefde in deze stille sfeer bewaren.
Ginds onder zweeft
mijn wil als wind, die door de heide suist.

III.

JEZUS.

Wat hebben ze u, mijn vrind, niet aangedaan 1
Het kruis was zwaar, de haat om liefde wreed,
maar wreedst van al: de lasterlijke hulde,
't om u bedreven leed,
't ijdele en 't kwade in uwen naam begaan.
Ach, arme eenvoud'ge, die maar 't godsrijk wou,
moet nu uw pronkig spotbeeld in 't vergulde
tempelgebouw
met alle wereldgoden samenstaan?
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Iv.

JEZUS.

Uw woord scheen als een witte bloem te ontgroeien
noodwendig, uit een ondoorgrondb'ren grond.
Schoon duizendwerf vertrapt, verplet, versmeten,
den wortel niemand schond
en elke lent zag 't ongerept ontbloeien.
Maar wie 't herspreekt uit eigen kracht, helaas 1
elk nieuw geslacht zal hem weer smalend heeten
te grooter dwaas
naarmaat hij 't helderder in zich vond gloeien.

0
Stillende zegen, dat ik leven mag!
Nu stijgt mijn levensweg in hoogsten bocht
en 'k overschouw de schatten mij gegeven.
o dat ik kennen mocht
de lust van zonlicht, 't droef van regendag.
o vreugde der ontwaring van God's pracht 1
hoe heb 'k zoo angstig, met kleinmoedig beven
de smart betracht,
toen 'k haar dit kleed van weelden weven zag.

ZEVEN DRIEVOUDZANGEN.

VI.
Klein keverken bewandelt 't blanke blad
waar mijn gepeins kristalt in stille schrift
en ziet niet dan wat donkere figuren
waar ik met trage stift
te bergen zoek onschatbre klankenschat.
Kruipt niet het menschken, als een beesken kleen,
blind over groote, heilige schrifturen
en kent niet Een
dien hij te aanbidden of te danken had ?

VII.
't Park staat met zacht groenglanzig mos bevloerd,
gansch met Mei-looverkens bleekgroen besprinkt,
Mei-klokjes staan weerszij van bocht'ge paden,
in 't donker slootjen blinkt
de varenstengel, langzaam losgevoerd.
Wel duizend, duizend vogelen rondom
zingen om 't schoonst en ritslen in de bladen,
boomreuzen stom
weren den wind, die even 't bosch beroert.
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AAN DEN BLINDEN DICHTER
W. L. PENNING JR.
DOOR

ALBERT VERWEY.

Doof stil uw oogen, vriend : het schijnsel van uw oogen
Schijnt binnen in. Wat deert u 't of der zon
Gij doode bollen toont : schoon glanst en onbewogen
De wereld die ge u won.
Ik heb als kind de zon, de dijk, den polder
Bemind en speelde in huisgeworden stad;
De dageraad vond me eenzaam op den zolder
Waar 'k tusschen bladen zat;
En school en kerk en huis en buurt bestonden
Wel in 't heelal maar eerst toch in dat land
Dat zwaar van helden schudde als op zijn gronden
't Geschut barstte en zijn brand.
o Droom l de wimpels van den toren wekten
In mij ook 't lachen met een schrei daardoor:
o Kleuren die de besten dekten, vlekten
U mindren met hun. sloor ? --
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En 't vroom gezang wekte me uit andre kamer
Als jong ik sliep en schertsend half, half blij,
Den psalm ik meezong : in zoo nieuw gestamer
Zoo oude melodij.
o Droom, 't ontwaken in den nacht verbeeldde
Mij 't andre niet toen nuchtrer morgen look,
En ik erkende als droom wat jong me omspeelde,
Een damp, een kleurge rook.
Toen van mijn kinderstad naar zee gevloden
Ik Holland zag, klaar. in den morgenwind:
Geen stemmen klaagden van vergode dooden,
Geen vroomheid zong me ontzind.
Klein lag het land, een kleine en schoone gaarde,
Een vlekje aan zee, en over zee een rijk,
Maar schal van leven klonk niet over de aarde
Als eertijds, koninklijk.
In 't groot tumult van volken gingen needrig
Broeders en vrienden hun bescheiden weg
Waar blinkt de nieuwe pluim die blank en veedrig
Den nieuwen roem voorzegg' ?
Hoor, broeders strijden op bestronkte rotsen,
Op weiden onder afrikaansche zon
Ik zit aan 't strand, hoor de kohorten botsen,
Wenschte of ik helpen kon.
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Droom-rijk, droom-roem, zijt ge als een stad verzwolgen
Onder de golven spoelende om mij heen?
De klank van 't diep klinkt droef en nauw verbolgen
Om 't krachtloos langs hen trêen.
De klank klinkt droef; o vriend, geen zeeën houden
De droomen machtloos nu en zonder daad:
Zij zonken diepst in wie er diepst om rouwden,
Wier hart hun schoon verstaat.
Uw hart, mijn vriend, houdt als een zee verslonden
Het land dat stierf, den wimpel en de zon
Die over Holland scheen toen vast verbonden
Een helden-volk verwon.

Wij dwaalden heen : wij staan op hooge duinen,
En nieuwe schal voorspelt ons nieuwen roem;
Maar niet als de oude, en geen hollandschen tuinen
Zoo vaderlandsche bloem.
Een wereld wenkt. Heil ons. Een koor van menschen
Zingt over de aard een algemeener zang
Maar, eens terug voor 't laatst, zien wij uw wenschen
Leven in stervensdrang.
Leven in u. o Blinde ; doof uw oogen:
De wereld die gij liefhadt leeft in u De haten sterven. Voor het laatst gebogen
Nijgen we onze' eerbied nu.
15 Sept. '99.

VERZEN
DOOR

W. L. PENNING JR.

BRUIDS-WIJDING.
» Hoe oud al ?" vroeg aan 't arme bestje,
Dat in den rolstoel buiten zat,
»Hoe oud al ?" vroeg haar 't bloeiend bruidje
Wie de ander toegelachen had.

» »Ruim tachtig, en gezond van harte,
Maar heel-en-al verlamd van lêen ;
En geen bestaanden van bloedswege
Toch beste menschen om mij heen.""

»Getrouwd geweest ?"
» »Drie volle jaren,
En 'k weet mijn man in 't Hemelrijk 1" "
»Kort was uw vreugde in 't lange leven...."
» »Kort ? Wie dat zegt heeft ongelijk."

» »Den braafsten man gehad te hebben,
Wil zeggen voor een weduwvrouw
Dat zij het leven nog zou prijzen
Na niet meer dan drie-daagsche trouw 1""
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Bruidshanddruk liet wat zeldzaams achter,
Bruids-blik wat beters nog misschien....
Wat stil schijnt zij van daag haar bruigom
Nooit heeft ze er zóó lief uitgezien.

OP DE DORPSKERMIS.

Aan W. N. 7. V.
De poffers rieken, en de mallemolen draait;
Elk jurkje pronkt, elk petje zwaait;
En dicht om 't draaiend kringetje gesloten,
Staat, naar den avond hunkerend, de kring der grooten.
Een vrouw in rossig zwart blijft zoekend achteraf;
Verlêe jaar weigerde, om den vader pas in 't graf,
De moeder aan haar knaapje een omgang met den molen. -Waarom, nu 't kind hém volgde, komt de weêuw hier dolen?
» Gevoelloos 1" oordeelt de ééne --, » simpel 1" de ándre haar.
Nog wordt ze alleen haar stumpertje gewaar
Zooals het door ginds ruitje naar de kermis staarde;
Hier, waar vlakbij, Gods wil het borg in de aarde ... .

Nu vindt ze, wat ze zocht, zijn kameraadje staan;
En lachend, droomt ze, ziet het doode kind haar aan;
»Voor poffers, (zegt ze) en voor den mallemolen"
En stopt in 't handje een schat, aan eigen maag ontstolen.
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En als hij, 't mondje vegend, weerkeert uit de kraam,
Knikt ze uit haar hut den smuller toe door 't raam,
Waar vreugdloos eens haar kind naar al die vreugde blikte
Dan bergt haar schort het hoofd, dat ook naar 't k e r k h o f
knikte.

EEN VRAAG- EN EEN ANTWOORD.
»'t Zoete leven (sprak Hij) was al gauw vergald;
Toen is de verdeeldheid gekomen;
En het liefelijk slot
Van een martelend lot
Verslimmerd door dwaas-doen, den menschen een spot
Is onze armoê, zelfs armoê aan droomen.

Maar engel of duivel heeft hoflijk den dood
Gelegd in onze eigen handen:
Eén dronk uit dit glas Een dronk, diep en ras,
Van het vriendelijk vocht dat al velen genas....
En los zijn de knellende banden....

Eén dronk

en wij mijden elkander niet meer:

Haat noch onheil zal ooit meer ons vinden 1
Vergeten zijn wij 1 ...."
» »Vergeten, (vroeg Zij)
Hoe mijn zwakkere hand in uw sterke zich lei?
Hoe we eenmaal elkander beminden ?"
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En daar blikten elkaar weer in de oogen, in 't hart,
Die samen den dood zouden drinken;
En van wroeging vervuld overzag hij zijn schuld
Aan haar inniger lijden bij dieper geduld,
En hun liefde zag 't leven weer blinken.

Na dien heb ik lang nog dat paar gekend,
Veel slagen van 't lot nog zien vallen
Op die rijken van hart,
Die moeden van smart,
Onbegrepen veroordeeld, koelzinnig gesard,
Gemeden allengs door schier allen.

Maar ze wisten weêr, leidend en steunend elkaar,
Vakjes blauw in de wolken te ontdekken....
En de groeve, ééns gezocht
Als het eind van den tocht,
Toont geen naam, toont de Bede aan hun sterfbed verknocht:
Moge ons samen het betere wekken 1

MUSICUS.
»De zon moet al onder wezen",
En haastiger stapt hij aan;
Hoe lang nog door 't bosch in den regen,
Het beklemmende bosch moet hij gaan?
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Maar hem tegemoet, met een klokslag,
Bruischt een blijde belofte door 't hout;
Dra druppelt alleen nog het loover
En wemelt het Westen van goud.

En achter hem méér en méér stammen
Zich teekenend, blinkend gebronsd,
En vóór hem het lichtende boschplein,
De linde, weêr bezig omgonsd.

Daaronder een bank en een tafel
Vóór 't vriendelijk boschwachtershuis;
De schenkster al op den drempel;
Reeds voelt zich de wandelaar thuis.

Hoe weêrklinkt in die glanzige stilte
Haar groet na zijn eenzamen tocht;
Hoe lokkend klokt in den beker
Het vervroolijkend lavende ' vocht.

Geen geluid nu, dan kindergebabbel,
En neuriën binnenshuis;
En gekoer uit de geurende linde,
En af-en-toe dennengesuis.

En boven de toppen drijven
Als rozen de wolkjes heen;
En zacht wiegende schaduwen grazen
In 't heldere schijnsel beneên.
25
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Ongezien, voor hem zelf óók onzichtbaar,
Maar trouwer dan jonkheid en min,
Kust bij iedere teuge den droomer
Zijn levensgezellin.

En bij het gewiek van een vogel,
Hoog over het aanslaand woud,
Wordt klank - in des kunstenaars ziele
Al wat hij gevoelt en aanschouwt.

Muziek wordt de rust en de ruimte,
Muziek de scheidende gloed,
Muziek de plechtige stemming,
Muziek heel zijn dankbaar gemoed.

Ziel over het dorp aan den boschzoom
Wijz' de avondstarre het pad
Naar de wenkende kunstenaarswereld
Der lang begeerde stad.

Vriend blijft hem dit plekje in den vreemde,
Waar 's werelds woeling verdween;
En hem een korte wijle
Een lange feesttijd scheen.

Na een groet, gewisseld door 't venster,
Kraakt onder zijn tred weer het mos;
En fluitend zoekt hij de noten
Voor zijn »Avondlied in het Bosch."
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En wat duizenden nog zullen zingen,
Als hèm geen muziek meer wekt,
Dat hoort, wie hem langs komt en nakijkt,
En de hemel, met starren bedekt.

DE KOSTBARE VIOOL.
Gebroken vazen boven de ingang eener laan
Opmerkende in den vreemd, was 'k even blijven staan,
Had uit zijn breede gracht een oud kasteel zien rijzen,
Doch ging mijns weegs om bloei van berg en dal te prijzen.

Op mijn terugtocht in den nacht en onverzeld
Moest ik wel langer toeven, diep ontsteld
Door tonen nooit zoo van een speeltuig opgevangen.
Was 't werklijk spel waaraan mijn ziel bleef hangen?

Een vreemde, een zwarte kunst beheerschte die viool:
Een gillend hoongelach, maar waar toch smart in school,
Doorhuiverde heel 't oord als - met vervloekingswoorden,
Die, door een schrik gestuit, in smeekend schreien smoorden.

In wilder klaagtoon hief het wreede spel weer aan;
Een martlend zelfverwijt scheen in de ziel ontstaan
Die angstig en vervolgd zich in zichzelf wou bergen,
Maar, 't lot beschuldigend, het trotsen bleef en tergen.
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Ja, spel eens lijders was het wat mijn voet weerhield
De plek te ontvluchten waar in tranen werd geknield,
Een heerlijk heil, verruk'lijk schoon bezongen,
Door duldloos diepe smart en waanzin werd besprongen.

En loeiend van de snaren vervelde de wind,
En zweepte en hief de golven op, tot meê ontzind
Als door een schok getroffen bij het plotsling zwijgen
Mijn hart aan d'afgrond hing waar booze geesten hijgen...

Gewagende in den omtrek van dat vreemde spel,
Vernam 'k hoe jaren al als spooksel uit de hel
De slotbezitter 's nachts om zijne woning dwaalde,
Aan eenzaamheid en storm zijn lot, zijn leed verhaalde:

Van de eigen kunstreis keerde eenmaal een broederpaar,
Strandde op de kust, --- en de oudste, een oogwenk het
[gevaar
Vergeten waar de jongre broeder in verkeerde,
Redde... enkel de Viool wier toon ik kennen leerde.

En toen 'k in 't volle zonlicht, nu de lijder sliep,
Bij de opgehaalde valbrug mij dien nacht herriep,
Zag 'k hof en huis verwilderd, tot den grond verworden,
En keek het bosch mij aan alsof er 't leven dorde:

Want droef-fantastisch had de kunst zich daar vermoeid
Met namaak, bouw- aan bouw-val zoo hoog overgroeid
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Dat torens en terras en zuilengang en muren
Een prooi der eeuwen scheen wier puin door 't groen kwam
[gluren.

Toen 'k jaren later weerkwam in het vreemde land,
Vond ik de plaats geslecht ; en sprak geen steen, geen plant,
Van den bezetene die voor de Kunst nog blaakte,
Nadat hij, om de Kunst, den broederplicht verzaakte.

EEN TIJD VAN VERZEN.

Aan Albert Verwey.
0 tijd van verzen, van moeizaam , werk,
Wat benauwende wereld herschept ge - in een kerk
Vol statige stilte 1 vol demping van stap
Om 't warend gefluister en 't geestengesnap !
Als peinzende pijlers, koel en blank,
Rijzen gedachten nog zonder klank;
En als pijler-vertakking naar weleenden boog
Ontstijgen ze in droom-verdieping het oog.
Al grootscher van lijnen, al warmer van kleur,
Tooit zich verbeeldings tooverkeur:
Door het kleurige ruiten beeldend gedicht
Speelt er een gulden avondlicht.
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Daar ruischt het orgel, en voert den zin
Het schemerend hoog, 't hoogheilig in,
Waar alles gevoel is en harmonie,
En het wezen zetelt der Poëzie.

Maar omlaag, in het schijnsel van hemelvuur,
Heft zich een eenzame vrouwenfiguur:
Goud zijn haar tressen, zacht bloeit haar wang:
En het orgel, verstommend, beluistert haar zang.

Zij zingt wat den dichter vervult en bedroeft
Daar hij vruchteloos uiting van indruk beproeft;
Hier van al wat hem aandoet verneemt hij verrukt
Het waardige lied, dat geen stervling gelukt.

Nog luistert de ruimte, wen Echo lang rust,
En 't star-licht het marmer van 't zangplekje kust;
Elke oopning beroerend der tempelzaal
Lispelt het loover zijn eerbieds-taal.

En gezaligd keert uit bezielende sfeer
Des dichters geest tot zijn poging wêer ;
En rust niet, eer de arme menschentong
Iets nazegt van al wat zijn Muze hier zong.

En al glanst in zijn kunst maar een enkel atoom
Van zijn goddelijk-heerlijken scheppingsdroom,
Toch, o feesttijd van verzen, van dankbaar werk,
Kent zijn wereld geen schooner, geen troostender kerk.

INTERLUDUS
DOOR

KAREL VAN DE WOESTIJNE.

ADONIS.
Deze avond is gelijk een stil-verlicht paleis,
o wondre vrouw, in 't trage schauwen-gaan der boomen...
Ik ben beklemd in vreemden slaap, hoor gaan en komen
uw stem, o vrouw, als eene sussend-zoete wijs
die ik eens hoorde in vaders tuinen, grijs van peis ...

VENUS.
Adonis, uw effen haren zijn als zacht-neigende bronnen.
Ik weet niet hoe mijn mond uw teer lijf streelen moet...
De avond is wijd.
Ontwaak, en toon den doffen gloed
van uw jonge oogen, goude' als mat-gedoofde zonnen.
Ik weet niet hoe mijn hand uw leden streelen zal,
Adonis ...
ADONIS.
Een ver, stil lied, in 't vaderlijke vrede-dal;
het wast, en sterft, in smachtend-zachte en helre klanken...
Vrouw, ge zijt vreemd ; ik vind u vreemd ... Als roze-ranken
om jonge boomen, zijn uw woorden om mijn hoofd
met kleine, blijde wonden ... Was het waan ? 'k Geloofde
in vreemden slaap dat mijne moeder zacht me streelde...
Ik slaap vréemd
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INTERLUDUS.

VENUS.
De avond is groot van ongeweten liefde-weelde
nu dat mijn lijf dit jonge lijf beminnen gaat. —
Adonis, als een rechte bloem is uw gelaat,
en stille vruchten voor mijn mond zijn uwe leden...
Ik wou de nieuwe blijheid uwer liefde lijden,
o lieve Adonis, die uw oogen open laat
als schemeringen naar een liefde-dageraad,
o mijn Adonis, die ik moet ... die 'k wou beminnen.
o Adonis...
ADONIS.

-- Ik weet niet, hoe uw woord in mij doet angst beginnen,
vrouw, daar 'k u niet versta ... Deze avond is
gelijk een stervens-huis, hoog-stil in treurenis ...
Zoo wist ik huizen, en de vrouwen hadden tranen
en ik was vréemd als thans...
in zwijgend oog,

VENUS.

o Wanen,
Adonis, wanen dat we zijn in eeuwigheid
de éenige liefde, als gij de éenige lievling zijt,
en dat we heel den Tijd in onze min doorbranden!
Adonis, vlij mijn slapen, vlij mijn handen;
Adonis, raak mij aan ; ik wordt gelijk een groot vuur ..

ADONIS.

Vrouw, vrouw, gij maakt mij bang...

VENUS.

Het schravend uur
is looni van al het bloed dat liefde-menschen droegen

INTERLUDUS.
in zware slagen die door hunne borsten ploegen
... o Adonis, voelt ge niet
als groote mokers.
hoe' 'k zonder uwe min, bezwijk ; hoe 't leven vliedt
van haar die mensch werd om te minnen als de goden?
Adonis .. .
ADONIS.
Vrouw, ik ben zeer bang...
VENUS.
Zie hoe mijn lijf u wacht en trilt op lauwe zoden,
en deze nacht zal zijn als de éerste liefde-nacht.
Kom, mijn Adonis ; wijd is de avond, en de pracht
van ál de zomer-dagen rust in deze liefde-schonken.
Gij zult gelukkig zijn, Adonis, stil gezonken
in dezen schoot, Adonis, die uw min verbeidt
en lijdt van sneller drift en noest-brandend verbeiden ...
Adonis, leg uw handen op mijn heete zijden
en voel hoe ik u hebben moet...
ADONIS.
o Vrouw, ik ben zoo .. .
VENUS.
Zie, ik gevoel hoe ik moet sterve' in mensche-dood
als gij niet zijt aan mij, Adonis, o mijn lijden ..
o Kom, ik moet u hebben, 'k moet u ...
ADONIS.
Vrouw, vrouw, zijt gij de Dood?
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I.
De stille veer drijft het verborgen werk ; de slinger-beweging regelt de zichtbare gang. Rechts reikt hij te ver ; links
te wijd ; stilstaan kàn hij niet. 't Is de óver-tred, die de
bewegingen aaneenrijgt tot één daad, de verschijnselen brengt
onder één wet. Zo ontstaat 'n leer. Maar 't is de veer,
die 't hem toch doet 1
Een casuïstiese vraag in de ME. was : wat is beter, g o e d
èn k w a a d te doen, of geen van bei. Want wie niets misdaan had, had toch ook nooits iets goed te maken i ). En
't antwoord was ? »In 't doen en laten van de mens paste
van
geen stilstand. Stilstaan deed het vee ; dat wist
geen goed of kwaad. Maar 'n mens k e n d e 't goed en 't
kwaad, en d e e d het ook. Eerst 't een, dan 't ander. Op
't goede 't kwade, en op 't kwade 't goede. Dat hoorde
zo ; zo was hij geschapen." Volmaakte mensen konden geen
christenen wezen. Er moest bij 'n mens b%weging zijn, op en
neer, of heen en weer. »Vallen" in de duistere ruimte;
»rijzen" op de vleugelslag. Of ook wel, slingeren heen en
weer ; links, door de Adams-neiging, de zonde-lust ; rechts,
door de zelfvernietiging, de Christus-kracht. Als er maar
twee polen waren, en 'n beweging er tussen. In 't Christen-

ook

i) Die Lekenspiegel (uitg. De Vries), III, c. 27.
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dom toch zweeft de mens even zo goed in de ruimte, als de
wereldbollen, bij ons weten, door wat voor krachten dan ook,
heen en weer slingeren, zonder veel plaats te verliezen.
In Vondels Lucifer wordt de voorstelling gegeven, als zou
'n deel van de engelen tegen God zijn opgestaan uit jaloezie
over de heerlikheid van de aardbewoner. De Middeleeuwers
echter zoeken Lucifers drijven in hovaardij. Bij hen, begint
gelijk met de schepping, het dualisme. God kon niet oproepen
het licht, of meteen heerste de duisternis ; en geen stof kon
worden gecreëerd, of de schaduw volgde de gestalten. Zodra
de engelen geschapen waren, tegelijk met de hemel op
de eerste dag, vervielen ze tot hoogmoed, en zodra ze
tot hoogmoed vervallen waren, werden ze er voor gestraft.
Zo ze waren gebleven als God eerst wilde dat ze moesten
wezen, — dan was er geen r e c h t geweest i).
Dit rechtsgevoel nu is 't, wat in 't Christendom de slingerbeweging regelt. Maar in de diepe verborgenheid werkte 'n
andere kracht : de voorstelling van God als de Goede, de
Hoge, de V a d e r, de Barmhartib e. Voor 't juridies gevoel van
de massa bouwde de mens de leer van Schuld en Verzoening.
Het begrip van God als Liefde- en Genade-bewijzende
Vader kon er toe leiden, het scheppingswerk voor te stellen
als 'n louter spel en Goddelik vermaak 2). Niet 'n werk uit
noodzaak dus, om b.v. Gods aanwezigheid te getuigen, of
iets anders. Want zonder daden was God toch óók machtig,
zonder roem z'n naam toch óók groot. Daar had hij geen
mens en geen schepping voor noodig. Neen, 't was enkel
maar 'n vermaak, om eigen goedheid om te zetten in daden
en gaven, in hemelruimten en op wereldmassaas. En dat deed
God in z'n lustig spel op velerlei wijzen. Hij gaf zo maar allerhande gestalten en eigenschappen. Hij deelde zelfs 't eeuwig
leven uit, aan engelen en mensenzielen. En ook hierin bracht
hij noch verscheidenheid. Zo schiep hij de engelen uit 't
niet, en de mens uit de vier elementen. Niet omdat daardoor
1)

I, c. 4.

2)

I, c.

I.
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de mens minder zou zijn dan de engel. Wel neen, want
Gods adem blies de mens de ziel in. En daarmee kreeg hij
behalve het eeuwige leven, ook noch de r e d e en de G o dd e 1 i k e g e e s t met God gemeen. Ook alweer niet, om God
gelijk te worden. Volstrekt niet, want God heeft géén begin
en de mens wel ; 't begin van de mensenziel dagtekent van
de schepping der wereld.
Doch ondanks dit casuïsties verkneuteren in de hoogheid
van God, wiens daden louter 'n spel en vermaak zijn, staat
de Middeleeuwer, in de grond van de zaak, even goed voor
'n onvoltooid epos of 'n onopgelost raadsel als wij. De eerste
generatie, die van de engelen, kwam door de waan ten val,
dat ze meenden aan God gelijk te zijn. Een twede generatie
was nu nodig, om de opengevallen plaatsen van de verworpen
engelen in te nemen. God doet nu anders ; hij genereert niet
uit het n i e t; hij neemt de e 1 e m e n t e n, en blaast er z'n
a d e m in i). Ook deze twede generatie blijft niet rein en
edel. De gevallen engelen-wereld brengt ook het kwaad op
de twede generatie over. Getrokken in de dualistiese kamp,
wil hij ook aan God gelijk zijn, en hij valt. Wat nu, 'n derde
generatie ? Neen, geen nieuwe ; maar het twede geslacht zal
gered worden; en God zal dit zelf doen. Zal God dit doen
tegemoetkomend, omdat hij zag, dat z'n werk onvolmaakt was,
en niet gehard genoeg tegen 't kwaad van 't gevallen engelendom ? Neen, God die toch zelf almachtig is, draagt na de val de
s c h u 1 d van de val over, op de feilbaar aangelegde mens. Zo
zwak is deze zelfs, dat hij zich niet eens uit z'n val kan oprichten.
God richt hem op, en bewijst daarmee z'n Liefde en Genade.
Juist de Barmhartigheid en de Genade zijn 't, die het dualisme
en de zondeval eisen ; om te verlossen, had God de mens nodig;
om zich in z'n ganse grootheid te tonen, moest hij, de Volmaakte,
't dualisme scheppen, en in z'n geslachten de kiem van 't verderf.
Wat blijft er zo over van 't »spel,"
waar niet eens de mens
nodig toe was,
bij de Middeleeuwers, dezelfden, die zich
het diepst gevallen voelden tegenover de verlossende God?
I)

T. c.

I.
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En nu de alles-beheersende Verlossingsleer. God zelf wordt
mens, om als mens te doen, wat de diepgevallene niet bij
machte was te volbrengen, God offert zich op, geeft zich
prijs, vernietigt zich. De schuld der ongehoorzaamheid, die
voorkomt uit hoogmoed en waan, wordt met het berustend
geloven en 't zich volledig overgeven gekweten. Het r e c h t sgevoel is bevredigd.

De Lekenspiegel van B o e n d a 1 e heeft als nationaal litterair produkt veel meer eigenaardigs dan de grote werken van
hem, die hij de » vader der Dietse dichteren al te gader"
noemt. Ofschoon Maerlant, opdat hij gelezen zou kunnen
worden, veel uit de door hem geraadpleegde bronnen heeft
moeten weglaten, is hij toch in z'n hart een compilator, die
de levenlose massa's tot in 't oneindige optast, en alleen daar,
waar hij z'n stof door de christelike idee laat inspireren, een
nauweliks merkbare verheffing in z'n eentonig verhaal brengt.
Hij is de encyclopediese wetenschaps-man, die geleerde handboeken bewerkt voor de begaafde mannen en vrouwen van
de Dietse vorstenhoven. Geheel anders doet Boendale, die
'n volksboek wil schrijven. Hij overziet op 'n afstand, hij
leeft 'n eeuw later dan Maerlant, beter, dan het de andere
kon doen, de tans meer eigendom geworden »wetenschap,"
en gaat na wat als dood kapietaal goed is voor 't geleerdendom, en wat van prakties nut is voor de volksvorming. Nu
zondert hij af en gaat ordenen. De vraag is nu bij hem,
wat voor kennis bij een ieder die horen wil en lezen, noodig
is om wèl te leven en zalig te sterven ; met wat voor doel
de wereld is geschapen en wat voor lijn er door de geschiedenis loopt, opdat elk in die lijn en tot dat doel mee kan
werken. Die lijn nu houdt hij vast in 't oog, en slingert er
z'n verhalen los en smaakvol om heen, vastsnoerend die historiese feiten en volksverhalen ('n keur uit M.E. Bijbels, Summa,
Vitae en Passionalen,) met overvloedige en bevallige moraal aan
die weg die leidt tot het Behoud. Zo construeerde hij z'n Spiegel,
zo mooi, dat wat er in staat, de dingen die hij zegt, en de
manier waarop hij het zegt, het werk tot 'n sieraad van
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de M.E. maken, en de man zelf, om z'n ernst en z'n smaak,
z'n soberheid en z'n degelikheid, z'n onuitsprekelik grote
liefde voor het volk en z'n ijver om in hem te geven wat
hij kon, aanspraak kan maken op de naam van een der beste
Leidsmannen geweest te zijn van 't Nederlandse volk.
De geschiedbeschouwing bij Boendale nu, typies midden
eeuws, is deze. Het leven van de mensengeslachten vormt
'n feitenrij, die met Adams val begint, z'n glanspunt krijgt in
de menswording Gods, en voortgezet wordt tot het einde der
dagen met de stichting van 'n algemeen Koninkrijk Gods.
De historie is 'n Spiegel, 'n Openbaring van God aan het
mensdom. Het Joodse volk, dat de belofte ontving, dat onder
hen de Christus zou opstaan, is in de oudheid het volk. De
Christus zelf echter wordt door hen verworpen ; daarom eindigt
hun geschiedenis met Jeruzalems val. Het Godsvolk is voortaan
het Christenvolk, de Kerk, met Rome als middelpunt en met
'n heidense voorgeschiedenis. Van dit duistere Grieks-Romeinse
vóórhistories tijdperk is 't haast de moeite niet te spreken.
Alleen Augustus wordt even genoemd ; dit komt omdat de
legende in hem iets meer dan enkel de tijdgenoot van Christus
ziet. Dragers van de Katholieke idee worden eerst de Romeinen,
daarna de Franken : beide heldenvolken. Wel verbrokkelen
het Romeinse, en daarna het Karolingiese rijk, en schijnt het
met een Godsrijk onder een zelfde wereldlik regime uit te
zijn ; maar de dichterlike gedachte werpt zich op 'n nieuwe
taak voor de Christenheid, die nieuwe eenheid brengt in de
Katholieke wereld : de felle kamp vangt aan tegen de Antikrist, opkomcnde in het Oosten in de voortschrijdende Islam,
waarbij het Westen zich in fiere zelfbewustheid opwerpt als
de vaandrager van 't Kruis.
Zo loopt de geschiedenis-draad door 't Jodendom en
de worstelende Kerk naar de Overwinning.. 't Verloren Paradijs
is 't begin ; de intocht in de Godsstad het eind. Ook hierin
is pragmatiek ; maar 't meest naar voren treedt de moraal.
Elk feit is 'n spiegel voor 't Leven, een richtsnoer voor 't
Geloof en voor 't Leven. Hij, die bij Boendale historie leert,
wordt omschanst met veilige wallen, waarop waakzame engelen
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de omtrek verkennen. De leerling moet rustig kunnen wandelen langs betrouwbare wegen en uit het hoge blauw zendt
'n vogeltje de zoete tonen van 'n lovend Lied.
»Lieve kinderen," want allen die leren willen, groot en
klein, noemt hij kinderen, en hij rcept ze wat vaak om hem
heen, »kijk nu eens," zegt hij dan, »nu sloeg Kaïn Abel
dood om z'n rechtschapenheid. Maar zo gaat het in de
wereld gemeenlik. De slechte mensen verdraaien altijd wat
ze van de brave mensen horen, en maken er iets lasterliks
van. Zo tasten zij ze in hun goed, in hun eer, hun rust en
hun leven. Alleen van hun deugd kunnen zij ze niets ontnemen, omdat de brave voor z'n deugd opgetekend staat bij
God in 't boek van de Roem. Nu heeft die nijd van Lucifers
en Kaïns tijd altijd bestaan, en in die lange eeuwen zeer veel
mensen ongelukkig gemaakt. Maar weet nu wel, dat hij die
er het meest mee achteruitgaat, niet de man is, die benijd
wordt, maar wel de benijder zelf. Die de nijd het meeste
draagt, wordt er 't meeste door geknaagd, kan men wel
zeggen, en z'n kwaadste lot is een lang leven. Want je
begrijpt, wat 'n onzalig leven iemand moet hebben, die een
hart vol kwaadheid heeft tegen iemand, die hem nooit iets
gedaan heeft, alleen maar hierom, omdat het hem goed gaat 1
Wil je wel geloven, dat het iemand noch tot 'n eer is, door
de bozen belasterd te worden ? Want 't is net contrarie, zooals
z ij het zeggen. God weet het dan ook wel, en daarom
wordt het kwaad, dat de lasteraars de goede mensen aandoen,
dan ook dubbel en dubbel door hem beloond. En de brave
mensen zelf weten ook wel, dat dit loon van God het ware
loon is, en dat alle eer en loon van de wereld er bij achter
staat. Zij doen dan ook niet het goede om het loon van
hier, dat toch maar achterblijft bij de dood. 0 neen, : ze
doen het om in de gunst van God te staan. God is
alles ; een mens, al is hij koning, is niets. Een koning kan
immers in' n leven niet eens met 'n uur verlengen, kan de
ziekten niet eens van me afhouden, m'n verdriet niet
eens tegengaan 1 Hij heeft genoeg aan z'n eigen, staat dik-
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wels maar zo zo, en met z'n heerlikheid is 't gauw gedaan."
»Dus kinderen, doe wel en geef niet om achterklap. Niets
wordt rechtvaardiger gewroken dan nijd. Vooreerst verteert
de boze zich zelf. En na al dit knagen moet hij noch branden
in 't eeuwige vuur. Een straf, die nooit ophoudt." ij
Op deze toon gaat het door, 't hemelse en eeuwige verheffende, 't aardse en sterfelike kleinerende, bestaande toestanden en instellingen verklarende of berispende, al naardat
ze gebaseerd zijn op algemeen christelik-morele waarheden
of naardat ze voortvloeien uit louter-menselike vonden en
wereldse ijdelheden.
»Ziet nu eens kinderen, wat er van Adam terecht kwam,
de wijste, schoonste en beste man die er ooit heeft geleefd.
Zo goed en nederig was hij, dat hij geen levende schepselen
at ; hij leefde enkel van fruit en van zuivel, en dronk alleen
maar water. Ja, sommigen beweren, dat hij blootshoofds en
barrevoets ging, 'n geitevel als z'n kleed droeg, en maar
hoogst zelden onder 'n dak sliep. De enigste zonde van hem
was de noodlottige beet in de appel. En nu moest hij tot
z'n straf, om in z'n nooddruft te voorzien, de grond bewerken
in 't zweet zijns aanschijns. Hij en Eva, ze lachten nooit
meer, ze bleven altijd even bedroefd, want ze wisten wel
hoe zeer God hen haatte, hoe ze de dood in 't gemoed
droegen, en ook, al wat er door hun schuld nà hen zou komen.
Aan niemand konden ze hun leed klagen, want ze waren
met hun beiden maar alleen op de wereld, en hadden niemand anders dan elkaar, om te helpen en te troosten. Maar
dat deed Adam dan ook, en hielp en troostte Eva, ook in
de dagen van haar zwangerschap, en in de ure van haar
smart. Zo zullen altijd de mensen in dit leven elkander
bijstaan, en vooral moeten de man en de vrouw dit doen,
omdat ze een zijn van vlees en van wil."
» En kijk nu eens aan, lieve kinderen ! Als nu Adam, die
slechts éénmaal zondigde tegen God, daarvoor met de hel
I)

I. c. 27.

BOENDALE'S LEKENSPIEGEL.

387

gestraft werd, hij en z'n nakomelingschap, 5000 jaar lang,
hoe moet God ons dan niet straffen voor de vele hoofdzonden,
die we herhaaldelik bedrijven 1"
» En nu noch iets. Zoo we nu allen van deze Adam
komen, wie van ons is dan wel het edelste 1 Toch zeker
niet, die 't meeste geld en de meeste macht heeft. Dan
toch zeker eerder die de meeste deugd heeft en 't hoogst
in Gods gunst staat. Maar die gunst moet dan zeker wel
bij God verdiend worden, en altans niet gekocht 1 En
toch heet adel voor geld te koop te wezen. Zou dat dan
wel adel zijn ? Wel neen ; voor al 't geld van de wereld,
zeg ik, is er geen druppel adel te koop. De ware adel
komt op, van de bodem van 't hart. En al dat soort adel,
dat de vorsten er tegenwoordig, hier en elders, op na houden,
en dat naar schatten gaapt, er desnoods eer en schaamte,
barmhartigheid en rechtsgevoel voor laat lopen, dat zijn geen
heren en prelaten, maar lui als Pilatus, die God lasterde en
kruisigde, omdat hij er van de Joden geld voor kreeg." i )
Evenmin moeten de geestelike congregaties denken, dat
hun leven het ware heiligenleven is. » Willen ze niet trouwen,
goed ; maar dan moeten zij ook zoo eerlijk zijn, te bekennen,
dat hun heilig leven alleen mogelik is met de hulp van die
wèl trouwen, en die in 'n arbeidzaam leven de kost voor de
kloosterlingenverdienen. Als allen Minnebroeders werden,
kon niemand 't land bebouwen. Als geen kooplui de waren
opkochten en ter markt brachten, konden de heren niet eten.
Ze zouden dan net zo moeten gaan sloven als de huweliksmensen. Daarom alleen al gaat 't huwelik boven alles. Het
houdt de wereld in stand. Mensen moesten er wezen, de
aarde was er voor, - om de hemelkoren te vullen. Vandaar
die blijdschap hierboven, als er 'n kind wordt geboren. Maar
laat nu God die kindercn uit maagden geboren worden ? Als
dat beter was geweest, was dat zeker zo bestierd : God heeft
tot alles de macht. Maar dat is nu eenmaal niet zo. God
stelde het huwelik in. -- Zeker, 'n maagdelik leven, in
1) I. c. 24.
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maar i s dit wel veel zo ?
is heel
kuisheid gesloten,
de
heren
kunnen
boos
kijken,
dat
ik
het
goed. Maar,
als man en vrouw goedwillig tegen
huwelik zo vddrtrek,
elkaar zijn, rechtschapen leven, en hunne kinderen opbrengen
in de ere Gods, dan prijs ik met menig ander Abrams
huwelikstrouw boven de zuiverheid van Sint Jan." i)
Niettemin staan de kuisheid en de ootmoed in de ME.
hoog. Maria werd er de moeder Gods door. In al wat
onthouding in heeft, armoede, soberheid in leven, groeit de
heiligheid. Adam, de matige fruiteter, was 'n voorbeeld. De
tijd tot Noach, toen 't vlees-eten en 't wijn-drinken in zwang
kwam, was de beste, omdat hij de eenvoudigste was. 2) Men
at kruiden en vruchten, rustte in 't gras onder de boomen,
droeg kleeren zonder verf en snit, zuiver als de wol pas van
't schaap, liep allemaal eender, wist van geen arm of van
geen rijk, kortom, men was,
terecht had Boëtius het
nooit zo verstandig en deugdzaam geweest. En
gezegd,
dan ging 't in sermoenstijl : »Niet in 't geld en 't gewaad
»Rijkdom brengt licht tot
ligt de wijsheid en 't heil."
hoogmoed, maakt traag voor een nuttig leven, gierig op aards
bezit, slap in het zoeken van God."
»Wie voorspoed
heeft, denkt wel aan z'n voorspoed, maar niet aan zich zelf."
»Wat de Fortuin geeft, kan ze weer nemen. Geluk geeft
»'t Goed vergroot, en de zinnen
geen blijvend bezit."
gaan zorgen. Het wereldse vraagt, wat aan 't eeuwige hoort."
»Wijs is 't woord : est modus in rebus." Enz. Enz. Boëtius »die
wise here" had wel gelijk : de genoegzaamste tijd was de
beste. 3)
Zolang nu de ophemeling van de ascese uitsluitend het
onderricht in de Christelike moraal op 't oog had, was de
voorstelling van de gouden eeuw op zich zelf 'n onschuldig
iets. Maar tegenover de op deze eeuw volgende tijdperken
van toenemende ontaarding , 4) werd de eeuw van geluk het
beeld van 'n sociaal-politiese Ideaal-staat, die men
-

1)

I. c. 25.

2)

I. c. 30, 31. 3) I. c. 3i. 4) Ald. Zie ook c. 29.
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niet naliet, behendig als de feitelike r e c h t s t o e s t a n d, onder
de bestaande en corrupt geachte verhoudingen te schuiven.
De Kerk zelf had er toe meegewerkt. Als aards instituut wil
ze de mensheid, bij éénheid van zin, leiden tot 't zelfde doel.
Gelijkheid voor God werkte nivelleerend op 't standverschil;
algehele overgave aan 't winnen van 't toekomstig heil, eiste
terzijdestelling van tijdelijke belangen en goederen. Van zelf
kon de Kerk de konsekwentiën van haar leer niet ontkomen.
Wanneer ascetiese naturen afstand predikten van genot en
van goed, en op de nietigheid wezen van de aardse machten,
konden ze allicht in botsing komen met de gestelde overheid, in wier rangen de zin voor wereldse genietingen doordrong, en waaronder zich velen veeleer vorsten over 'n
wereldlijk gebied, dan dragers van kerkelike waardigheden
voelden. Maar wat het zwaarste was, moest ook het zwaarste
wegen. De priesters waren er voor de gemeenschap, en de
gemeenschap niet voor de priesters. Meer dan als 'n gewillig ondergeschikte van 'n aards potentaat, was de mens
als burger van 't Godsrijk. De bisschoppen mochten klagen,
in de grond van de zaak waren de boetpredikers, zo 't bij
prediken bleef, en ze de Kerkleer niet aantastten, volkomen
in hun recht : armoe, onthouding, zelfvernietiging waren de
veiligste wegen, om deze wereld af te sterven, en zich het
loon te verwerven, dat Christus aan hen, die z'n passie
droegen, voorlang had beloofd en beschikt.
Trouwens, de Kerk deelde in de voorstellingen, die volken
op volken in hun litteratuur en hun overleveringen hadden
bewaard. Het toekomstig geluk, dat de slovende aardling
zich zo gaarne droomde, was het spiegelbeeld van de aloudheid ; de gouden eeuw, die door eigen schuld verloren was,
was eerst in strenge plichtsbetrachting bij onthouding en
boete te herwinnen ; en 't Christendom, dat z'n leer opbouwde
uit menselike waarheden en historiese gegevens, wees naar 't
verbeurde en beloofde langs 'n weg, die samenviel met de
richting, waarin ten allen tijde de hervormers van 'n verbasterde maatschappij de gouden heilstaat achter zich zien
verzinken, en in de toekomst zien gloren.
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Vandaar de communistiese beschouwingen in de ME. »Vorsten
en wetten zijn een noodzakelijk kwaad. De gouden eeuw
weet er niet van. De mensen bebouwen de grond, eten wat
ze oogsten op, en houden niets over. Er is dus geen bezit.
Dat duurt net zo lang, tot er schelmen komen, die niet verkiezen te werken, en om te eten, hun handen slaan aan 't
goed van 'n ander, en hem die 't niet goedwillig wil afstaan,
eerst 't leven benemen. Ze brengen de roof en de moord op
de wereld. Nu moet er in de eerste plaats op die rovers
en moordenaars gepast worden, en in de twede plaats moet
er uitgemaakt worden, wat eigen en wat niet eigen is.
Dingen die vroeger van zelf spreken, moeten nu nauwkeurig
vastgesteld worden. Eigen bezit zal nu voortaan wezen : de
vrucht van eigen arbeid, en verder : gewezen onland, dat
door eigen arbeid produktief is geworden. Ook 't leven krijgt
»prijs ;" die het iemand afneemt, moet er zelf het zijne voor
geven. Zo ook krijgt 't bezit » prijs " Om nu aan wat vastgesteld wordt, kracht te geven, stellen de mensen samen 'n
t o e z i e n e r of voogd aan, die na moet gaan, of ieder wel
houdt, wat het zijne is. De man die dit nagaat, kan van
zelf niet werken, en ieder moet hem dus wat geven om er
van te leven. Zo komt ook de »cijns" op de wereld. Er
komen noch meer »wetten," die ze hem alle ter handhaving
opdragen, tegen wie ook. De voogd krijgt hoe langer hoe
meer werk, heeft helpers noodig, wordt iemand die veel heeft
te zeggen ... Deze mannen worden nu de h e r e n van 't
land. Let nu goed op : die heren zijn er niet uit hun-zelf
gekomen, maar ze zijn aangesteld door 't gemene volk. Aangesteld dus, om op te passen, 't volk te beschermen, 't geweld
te keren, 't bezit te verzekeren ; voor zóveel in 't jaar, dat opgebracht wordt door de mensen, die 't zelf met hun arbeid
verdienen ; en als iemand nu meer mocht nemen, dan hem
toekomt, dan moet hij natuurlik terecht gezet worden door de
lui, die » recht" en » wet" hebben vastgesteld, en hem hebben
opgedragen om er naar te kijken. Zo zit dat in elkaar." i)
i) I. c. 35.
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De »heren" weten dus waar ze zich aan te houden hebben.
juist omdat ze de wet moeten uitvoeren, zijn ze de eerste
onderdaan van 't recht. Zo zij misdoen, is het veel erger,
dan wanneer het gedaan wordt door de lui die zij moeten
nagaan en vonnissen. Dit geldt van keizers of koningen.
Recht is recht, en kent geen hoog of laag. Boven ons
troont de Heer, die alles hoort en ziet ; hij zal met dezelfde
maat meten, als waarvan zij zich bedienen. i)
De lezer houde in 't oog, dat we 't hier over 'n volksboek
hebben van grote beroemdheid, algemene bekendheid en
lange nawerking, eenvoudig, aangenaam en nuttig. In kindertaal haast, zo gemakkelik geschreven, met vermijding van
geleerdheid en overlading, vol levenswijsheid voor jong
en oud, kernachtig mooi soms, zelden aangelengd. Een
boek met klem en kleur, volksaardig tot in de diepte ; de
koren uit Hooft 's dramatiese werken hebben geen andere
inhoud ; Vondel en De Groot herhalen dezelfde dingen;
Huygens schijnt soms bij Boemdale te borgen. Wat h ij
inhoudt, blijkt gemeengoed te zijn van 'n brede schaar, in
lengte van tijden. Van opzettelik opdringen van nieuwe
denkbeelden, van revolutionair propageren is dus geen sprake.
Integendeel, men vindt het nodig de waarheid te spreken,
en doet het zonder schroom. Desnoods noemt men man en
paard, zoals wij in 'n dagblad. De aanschouwelikheid maakt
soms 'n voorbeeld uit eigen omgeving nodig ; en we verwonderen er ons zelfs over, wat de schrijver in 'n boek voor jong
en oud, in die dagen kon zeggen van Vlaanderen-land:
»Kijk kinderen, toen 't bezit in de "wereld kwam, kwam
ook de nijd, de twist en de oorlog. Zolang toch alles
gemeengoed was geweest, kon niemand iets kopen of schatten
ophopen. Maar nu er schatten kwamen, steeg de waarde
van de mens om de schat. Wat er toen gebeurde, zien we
aan de Romeinen. Toen ze rijk werden, trokken ze zich
zelf voor boven anderen ; vergaten, dat de een om en voor
de ander bestaat ; en met dat ze zich als gemeenschap losser
i) Ald.
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voelden, verloren ze in kracht en aanzien naar buiten. Dan
komen de vreemden, en met de vrijheid is 't uit. Kijk maar
naar Vlaanderenland. De heren hebben nu net zo lang uit
naijver gevochten, dat 'n ander volk de grenzen is overgetrokken, aan de steden de vrijheid, en aan de hoogsten des lands
het leven heeft benomen. En hoe lang duurt dit licht noch...
Zo gaat het, als 't nut van 't gemeen moet wijken voor zijn
eigen belang. Twee dingen werden vergeten : e • het algemeen belang ; 2e• een spaarzaam gebruik van de gelden
die de gemeenschap toebehoren. De eer en de wijsheid van
'n regent moeten vooral op die twee punten gericht zijn." i).
De volledigheid vergt, dat we behalve de l a n d s h e e r
die de blode moedig, en de kwaadaardige
en de wij n,
moordziek maakt, ook noch 'n derde macht noemen,
waaronder de man staat, n. 1. de v r o u w. Hierom, omdat
zij bijwijlen de macht heeft, 'n man, hoe sterk hij van lichaam
en geest mag zijn, totaal te beheersen, en wel in die mate,
dat hij z'n zelfkennis kwijt raakt, niet meer weet waar hij
staat en gaat, en de dag niet meer van de nacht onderscheidt. 2)
» Maar wie zich zo gevangen geeft, heeft geen oor meer
voor God. Adres aan Adam. 3) Hij luisterde naar ... ja,
naar wat voor een 1 Wat Lucifer niet op hèm vermocht,
vermocht hij op de vrouw, die nauweliks 'n 2 van 'n 3
onderkent. 4) Hij viel. Dat komt er van, Adam, als de man
de vrouw boven de maat liefheeft 1 Eigen welzijn en Gods
wil gaan immers boven. Zorgen we dus niet in vrouwenstrikken te vallen. Wijze mannen zijn er met ziel en lichaam
door ten onder gegaan. Goeie vrouwen, ja, kan men liefhebben, mits met voorzichtigheid en verstand. De rest schuwt
men natuurlik. Hoe meer omgang er mee, hoe meer schande
men er mee inhaalt." 5)
Dit liefhebben-met-verstand is iets specifiek-M.E. Vooreerst
was de man de meerdere : liefde moest hij kunnen onderdrukken. Dan, zie bij Maerlant, — moest hij zich kunnen
t) I, c. 34.

2)

I, c. 32. 3) I, c.

22.

4) aldaar. 5) aldaar.
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geven aan de vrouw die hem liefhad. Niettemin, de oude
Germaanse verhouding werd sterk gesteund door 't Paradijsverhaal. En ook, evenzeer als de vrouw in 't Germaanse
leven èn dienares van de man, èn moeder van 't huisgezin
was, evenzeer blijft de vrouw in de M.E., behalve de
trouwloze en listige dochter van Eva, die de ongemakken
des levens over ons brengt, toch ook de vredestichtster
tussen de vertoornde Vader en de gevallen mensheid : de
reine en ootmoedige, op wie in Maria met welbehagen het
Goddelik oog moet rusten. i) In de schuldige vrouw triomfeert
de zegenrijke moeder. Door de tranen van boete, die de
eenzame verstotene, knielende over het lijk van Adam stort,
breekt de blijde glimlach van de rijke en ontroerde, die,
met het kindeke omhoog geheven, aan de , verslagen wereld
een nieuw Geslacht en een eeuwige Toekomst belooft.

»Bij Bethel," zegt Boendale, »beginnen de fieguren 2), die
de Heilige Kerk voorspellen. De steen, die Jakob er oprichtte,
is Christus, 't begin en de grondslag van Gods Kerk, waarin
de engelen, als op 'n ladder, dageliks op en neer gaan, om
de priesterlike gebeden voor de troon van de Allerhoogste
te brengen." 3)
» Het oude geslacht begint, volgens Matthaeus en Lukas,
bij Adam, loopt over Jacob, Juda en David, en eindigt in
Christus. Met hem begint het nieuwe geslacht : z'n kinderen
zijn de Christenen. Dit nieuwe geslacht is veel talrijker noch,
en ook veel beter don 't oude geslacht. Tot David ging het
noch : Abraham was 'n Godsman ; Mozes gaf de Wet, die
door Christus bevestigd werd ; David, begenadigd met de
profetiese geest, voorspelde in de psalmen de Godszoon,
maar na die tijd werd het voorvaderlik leven hoe langer hoe
goddelozer. Men maakte afgoden nota bene, van binnen hol,
1) I, c. 23. Ook met deze tegenstelling.
2) Zie over de typiek van 't Paradij s : c.
kosmologie verklaard.
3) 1, c• 39•

21.
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Van zelf gingen daar duivelen in huizen, om aan de mensen
taal en antwoord te geven. Dat deden ze zo bedriegelik
goed, dat al de lui, die de afgoden raadpleegden, de verkeerde
weg op gingen en in de hel terecht kwamen. 't Ergste was,
dat dit kwaad in de wereld overal was. Alleen 'n deel van
de Joden maakten 'n uitzondering ; die hielden zich aan de
Wet en aan de God van hun vaderen. Maar ze kregen
daarentegen weer dit eigenaardige, dat ze het in voorspoed
wel zonder God meenden te kunnen stellen. en als er dan
weer onspoed kwam, en ze zijn er zo noch wel, ze hun
God weer opzochten. Langer dan dertig jaar duurde dit
nooit, Tegenwoordig zijn de joden 'n twistziek en trouweloos
volk, vol ondeugden. Waar ze komen, worden ze gesmaad,
gehaat en uitgesloten. Een eigen koning en vaderland hebben
ze niet : hun lot is, onderdaan van alle heren te zijn. Ze
hebben de Bijbel, met de Psalmen en de Profeten er in,
maar willen niet toegeven dat de Christus gekomen is, al
heeft hij gedaan, wat hij volgens de Profeten heeft moeten
doen. Maar ze zijn zo verstokt, dat ze het niet willen zien.
't Mooiste is, dat Josefus, die zelf 'n Jood is, van hem
geschreven heeft, en ze z'n eigen getuigenis niet eens willen
geloven. Alexander heeft in z'n tijd 'n deel van hen opgesloten tussen de bergen, en als die loskomen, want dat
geloven ze zeker, zullen ze de wereld veroveren. Toch
moeten we naar 't bevel van de Kerk, de Joden met rust
laten, omdat je de Joodse Wet de moeder is van de Christelike, 2e niemand gedwongen mag worden in te gaan, al
houden we de deuren open, en 3 e omdat op de Oordeelsdag
ze toch allen ons toe zullen vallen". i)
De' fantasie der volken heeft nooit evenwicht kunnen vinden
tussen de voorstelling van de Christus als de bedwinger van
't Boze beginsel, en de rondtrekkende en onderwijzende
Heiland uit de Evangelieën. De zoon van de Almachtige
God oordeelde men tot alles in staat ; kracht vooral, 'n
1)

I, c. 48.
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alles-overheersende _en verpletterende Godskracht vroeg men
allereerst in z'n demonen-verdelgende daden. Lijder zou hij
ook zijn, zeker, maar als 'n mens die z'n Godheid aflei,
omn als nietige aardworm, in den vleze armzalig te sterven.
Maar zoveel te meer vroeg dan ook die in hulpeloosheid
doorgestane smaad en marteling, een vergoeding in wat er
volgde en voorafging, toen de Goddelike kracht in hem
werkte. En dat beslist-sterke vond men niet in de afgebroken
dwalende lijnen van de Evangelieën-schets. Nu trok men ze
zelf, fors en vast, de synopten-trekken dóór en over,
dubbellijnen verbergende achter zware en breede halen. Niet
het wijsgerige trok aan ; niet de reinheid en de diepte van
leer en gedachten ; dat sprak toch van zelf; z'n woorden
vroeg men niet, maar z'n daden ; z'n wijsheid niet, maar z'n
slagen ; hij zou geen meester zijn, maar 'n held. Alexander
Jupiter-Ammons zoon, had de wereld bedwongen tot aan de
poorten van 't Paradijs ; wat daden moest h ij niet leveren,
die de zoon was van de waarachtige God 1 Karel en zijn
paladijnen hadden de Moren teruggeworpen, de scharen van
de Antikrist gestuit ; Godfried had met z'n Christenheiren in
't 0. hun benden verpletterd ; volkssagen schiepen de Rolands
en Tancreds om tot heroën en reuzen ; dichters, lang daarna,
gaven de epiese stof in noch mooier groepering weer ; -- zou
niet de Goddelike stichter van 't Christendom, wiens helden
de Heidenen in z u 1 k e tochten bedwongen, zou hij zelf niet
bij machte zijn geweest, de Satan te overweldigen, z'n
demonen-scharen met eeuwige schande te slaan en de toevende geslachten uit de macht van de hel te bevrijden ? Zo
is dan in ons ME. volksboek de Christus 'n heros, bovennatuurlik begaafd, tegennatuurlijk geboren, — omdat gewoonheid iet menseliks zou zijn, en verstoorde natuurwetten Godelike inwerking onderstellen, een Herkules en een Alexander,
een van omhoog gezonden bedwingende gesel Gods, maar
dan ook onovertroffen en onovertrefbaar in Vorstelik vermogen en Koninklike goedertierenheid. In de Christus der
ME. spiegelt zich de tijd ; z n leven is 'n h e i 1 i g e n 1 e v e n,
vol Godsopenbaringen ; z'n dood en Verlossingswerk, en de
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nederdaling ter helle, vormen 'n e p o s, slepend zwaar en boomsterk als 'n Arthur-reus en als 'n Montelbaens Bayaert-ros.
Gemakkelik zocht het redenerend verstand de bronnen voor
wat de fantasie ter aanvulling behoeft.
»Een kind toch kan begrijpen", zegt Boendale, ij »dat er
meer gebeurd is dan de Evangeliën ons vertellen. Wat
daarin geschreven staat : de geboorte van de Zaligmaker, de
aanbidding van de herders, het bezoek van de Koningen, de
besnijdenis, het bezoek in de tempel, de woorden van Simeon,
dat is, zover m'n kennis reikt, zowat alles wat de Kerk van
Christus tot z'n twaalfde jaar voor vast aanneemt. Nu is 't
duidelik, dat God in hem, voor z'n twaalfde jaar, meer in
hem heeft moeten verrichten. Hij zal toch z'n tijd niet doorgebracht hebben met slapen, hij heeft toch als kind ook met
andere kinderen geleerd en gespeeld. En dan heeft er veel
meer moeten geschieden dan de Kerk ons meedeelt. We
moeten immers niet vergeten, dat hij God zelf was, en dus
op de dag van z'n geboorte al even wijs en machtig was
als toen hij naast z'n Vader in de hemel troonde. En heel
z'n mens-zijn door is hij niet van z'n Goddelike volmaaktheid
gescheiden geweest, en is hij dus als kind even zo goed in
staat geweest om te doen, als hij dertig jaar oud er toe in
staat was, en zooals hij noch altijd doet. Waarom zou ik
dan die wonderen uit z'n kinderjaren niet vertellen, nu ze
even goed beschreven zijn als de Evangelieën. Want 't is
Jeronimus geweest die ze rechtstreeks uit 't Hebreeuws, -want 't was 'n buitengewoon knappe man, — in 't Latijn
heeft vertaald. Let nu wel, dat de Kerk de Evangelisten
alleen, — die trouwens goed op de hoogte waren, voor
vaste en onbetwijfelbare waarheid aanneemt 2). De Kerk wil
namelik, voor ze iets voor vast aanneemt, sekuur weten, wie er
de schrijver van is. Is dat nu 'n man van gezag, dan wordt
de zaak er geloofwaardiger op. Is 't geen man van gezag,
i) II, c.

10.

Zie II, c. 35 (M a t t h a e u s en J o h a n n e s, Christus z'n jongeren schreven wat ze zagen, M a r k u s en I, u k a s zagen 't zo goed niet. Nochtans
hebben ze 't zo goed beschreven, dat het weinig verschil geeft).
2)
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of is hij in 't geheel niet bekend, dan staat de zaak in 'n
zwakker vertrouwen. Niet, dat de Kerk verbiedt, zo iets
sprekend of zwijgend te geloven. Volstrekt niet. Als 't
maar niet tegen het vaste Geloof in gaat. En daarom kan
ik ook gerust vertellen, wat onze heilige Jeronimus heeft
nagelaten" i).
De af komst, de geboorte en het leven van Maria en de
kindsheid van Jezus, is wegens de kinderlik naïeve toon 'n
hoogst aantrekkelik verhaal. Met 'n rustige gemoedelikheid
en 'n aanschouwelike klaarheid zit 'n aangenaam verteller
in 'n ongestoorde omgeving z'n aandachtig gehoor te boeien,
nut en vermaak zaaiende zooveel hij maar wil. Er is wel
niet veel verheffing in, er gaat ons geen schok door 't gemoed.
Maar van platheid is evenmin sprake. Gedragen door de
Christelike idee, welke in het leven en de lotgevallen van de
Moeder en de Zoon Gods 'n reeks van Goddelike interventieën ziet, vraagt de inhoud voor zich het recht gehoord te
worden door oren, die in 't verhaal de wijding onderkennen
van een devoot geloof en van 'n ernstig streven om mede
te bouwen aan het Sion Gods.
»Ten tijde dat Maria in de verwachting was, ging er van
Keizer Augustus 'n gebod uit, om de geslachten te beschrijven. Een ieder trok toen naar z'n geboorteplaats ; Jozef ging
dus naar Betlehem en Maria ging met hem mee. Ze hadden
'n ezel bij zich met mondbehoeften en andere benodigdheden.
Onderweg zei Maria : »Ik zie voor mij tweeërlei mensen:
volken vol blijdschap en volken die wenen." Maar Jozef,
die niets zag, zei : »Dat schijnt maar zo Maria ; praat nu
niet te veel, maar ga liever op de ezel zitten en wat rijden."
Onmiddellik verscheen er nu 'n schoon jongeling in 'n wit
gewaad, die aan Jozef vroeg : » Waarom zeg je tegen Maria,
dat ze te veel zegt ? Want het is waar : ze ziet tweeërlei
mensen. Het schreiende volk is 't Joden geslacht dat van
z'n macht en luister beroofd zal worden, omdat het zich van
i) II, c.

10.
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»Een andere vrouw, die dit hoorde, betwijfelde het en zei:
God heeft afgekeerd. En die volken vol blijdschap zijn de
volgelingen van 't ware geloof, hetwelk God aan de geslachten van Abraham, Isaak en Jacob beloofd heeft. Die
tijd nu is gekomen, dat allen in Abrahams zaad gezegend
zullen zijn". Dit zeggende, verdween de witte gedaante.
In Betlehem aangekomen, ging Jozef vooruit, om naar 'n
geschikt verblijf om te zien. Hij vond 'n verlaten huis, en
liet daar Maria afstijgen. Achter in het vertrek kwam 'n
krocht op uit, welke Jozef 'n geschikt verblijf voor Maria
vond, omdat' het daar donker, en uit het gezicht was. Terwijl
dan z'n knaap Maria de voeten wies, maakt Jozef 'n ligplaats
voor haar gereed. Nu ging Maria in de krocht, en zie, van
stonden af aan werd het licht als de dag. Op eens verscheen
er 'n vrouw, die zei : »hier is 't, dat ik wezen moet 1" Jozef
zette grote ogen op, en vroeg haar wie ze was en wat ze
zocht. Toen zei ze, dat haar 'n jongeling was verschenen,
die haar geboodschapt had, dat ze hier 'n groot wonder zou
zien, en dat zij zelf 'n vrouw was, die andere vrouwen in
haar nood bij stond. Dankbaar aan God, bracht Jozef ze in
de krocht. Eerst was de vrouw wel wat bang voor het
heldere licht, dat zij er zag, maar zij ging toch naar Maria
toe en vroeg haar : »Hoe is het mijn liefste, heb je m'n
hulp ook nodig?" En terwijl Maria daar zo lag, werd het noch
lichter, en in eens vervulde 'n onuitsprekelik zoete geur de
ruimte. Toen besefte de vrouw, dat er 'n kind geboren was."
«Nu ging de vrouw weer naar Maria, en vroeg haar, of
ze haar nu van dienst kon zijn. En toen Maria dit goedvond,
en de vrouw zich over haar heenboog en haar aanraakte, en
kwam te weten wat er geschied was, werd ze verrukt van
zinnen en riep ze : »Here God van 't hemelrijk, nooit zag ik
zulk 'n wonder l Dit kind is geboren uit 'n reine maagd,
want 't is zonder smet en zonder teken, geheel afwijkend van
wat de natuur pleegt te doen ; en ook de moeder voelde
geen pijn en geen wee. Zij heeft ontvangen als maagd, en
zij heeft gebaard als maagd. God zij geloofd, dat ik het wonder
gezien heb, zoals ik 't nooit te voren zag!"
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»Bij m'n ziel, ik kan 't niet geloven voor ik het zelf onderzocht heb !" Ze ging dus naar Maria, maar toen ze haar
hand uitstak, om haar aan te raken, verdorden haar hand en
haar arm, en voelde ze 'n pijn, alsof ze dadelik zou moeten
sterven. »Here God," riep ze uit, »gij weet, dat ik voor m'n
werk nooit loon heb gevraagd van degenen die ik met m'n
hulp heb gediend. En nu ; Heer, ben ik ongelukkig geworden
door m'n ongeloof, omdat ik het waagde Uw heilige maagdelikheid aan te raken." Plotseling bewoog zich daar de
witte jongeling, die zeide : »Kniel neer, en aanbid terstond
het kind, dat daar ligt, en raak z'n gewaad aan. Het zal
u dadelik raad schaffen. Want hij is de Verlosser der wereld,
en ieder, die in hem gelooft, zal door hem behouden worden."
De vrouw deed dit en genas. Toen ging ze heen, en getuigde
openlik van de wonderen, die ze gehoord en gezien had, en
van haar straf en haar genezing. En velen hoorden het, en
geloofden, en dankten God" i).
Aan 't bovenstaand verhaal kent men het kader, waarin de
mirakelen uit het leven van Maria en van Jezus passen. De
realisering van de omgeving, met behulp van dagelikse gesprekken en het betrekken van doodgewone dingen, maken
de legenden rondom het Godswonder, dat er de kern van
uitmaakt, buitengewoon schilderachtig. Het naïeve maakt z'n
effekt. Jozef, die timmermansbaas is, maakt van alles ; als
hij aan 'n bedstee bezig is, moet Jezus hem helpen en 'n
plank afzagen 2). Voor z'n moeder haalt hij water in 'n kruik 3).
Met z'n makkers gaat hij school, en in z'n vrije tijd speelt
hij er mee op 'n huiszolder hier of daar, of aan de oevers
van de Jordaan 4). Toch blijft hij in alles de meerdere.
Dicht bij Jericho, maakt 'n leeuwin met haar welpen de omtrek
onveilig ; Jezus, ofschoon maar 8 jaar oud, waagt zich in 't
hol, en de wilde dieren buigen het hoofd 5). Een kind breekt
z'n kruik ; Jezus brengt de inhoud, zonder een drop te verliezen, thuis 6). Een ander kind breekt bij 't spelen de hals;
1)

II, c. 9.

2)

I1, c. 29. 3) II, c. 26. 4) IJ, c. 25, 20.

5) II, c. 28. 6) II, c. 26.
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Jezus roept hem in 't leven terug i). Ook stoort hij zich aan
niemand. Op Sabbat maakt hij van slijk, twaalf aarden
vogeltjes, en laat ze vliegen Z). Dit wordt bekend en wekt
gemor ; z'n ouders maken zich ongerust. Wat hun noch meer
last aanbrengt is dat hij de jongens die hem in z'n spel
storen, verwenst, zodat ze onmiddellik doodgaan, en de vertoornde ouders bij Jozef en Maria aankomen, ja, de hogepriester zich met de zaak bemoeit 3). Als 't zo ver is, dat
de hele wereld op stelten komt, laat de wonderknaap zich
verbidden, en wekt de schuldigen weer op. Soms doet hij
dit, zonder z'n eerste oordeel behoeven te herroepen 4). Het
heidendom wijkt voor hem ; in Egypte betrekken Jozef en
Maria ergens 'n » Capitoleum" ; dadelik vallen er 365 afgodsbeelden omver 5). Ook in huis is hij 't wonderkind. Een
lat, die hij met de zaag te kort nam, rekt hij, tot grote verwondering van Jozef, zo ver uit tot hij past 6). Z'n stiefbroer Jakob, die groente plukt, trapt op 'n slang : Jezus geneest hem van 't gif van de beet 7). Zitten ze samen aan
tafel, dan wachten allen, tot Jezus gebeden heeft en de spijzen
heeft gezegend ; en in z'n slaap zien de verbaasde huisgenoten 'n lichtkrans om z'n hoofd 8).
Natuurlik is Jezus wijs. Van de drie personen die in God
één zijn, komt de Zoon de Wijsheid toe, net zo goed als de
Macht aan God en de Barmhartigheid aan de Heilige Geest. 9)
En omdat de Wijsheid van de Zoon alle dingen vooruitziet,
en het dus met verlof van die Wijsheid zo geschiedde, dat
de mensheid door Eva verloren ging, zo komt het ook eer
aan de Zoon dan aan de Vader of de H.-Geest toe, om het
Verlossingswerk te volvoeren. io) En ook omdat de Godheid
wou, dat de wereld niet door de overweldigende Kracht,
maar door de overtuigende Wijsheid beheerd zou worden,
werd de Zoon gekozen, om in z'n Wijsheid de dingen zo te
beleiden, dat niemand op z'n leer en leven af kon doen, of
er de onpeilbare diepte van kon vatten. I I)
i) II, c. 25. 2) II, c. 21. 3) II, c. 22. 4) II, c. 20. 5) II, c. 19. 6) II c.
7) II, c. 33. 8) II, c. 34. 9) II, c. 6. io) ald.
i) ald.
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Maar op de wijsheid van Jezus gaan de ME. volksschrijvers
nooit diep in. Spreken ze over zware kwesties, zoals over
de Drieëenheid, dan blijven ze bij de definitie, maar maken
zich van 'n verklaring af. »Een mens kent zich zelf niet eens,
hoe zou hij dan God doorgronden." i) Daarmee is 't uit.
Van Jezus geldt d i t al genoeg, dat hij de geleerdste wijzen
van z'n volk verbluft. Illustrasies geeft men genoeg. De
priesterscholen hebben van de 5 à 6-jarige wonderknaap
gehoord, maar zien hem voor 'n wijsneus aan, die kans
loopt over 't paard getild te worden ; 'n zekere Zacharias zal
er Jozef eens op aanspreken ; wie z'n kinderen hoger stelt,
zegt hij, dan de Wet der ouders, laat ze onwetend ; wie de
Wet der ouders voortrekt, laat ze schoolgaan ; de priesterschap
leren hoogachten, en met z'n makkers eendrachtig leven, dat
alleen voert tot wijsheid ; de wet loopt door 't onderwijs en
de tucht. 2) Jozef, die in de legenden 'n halfslachtige rol
speelt, weet er niet veel anders op te zeggen, dan dat men
't dan maar eens probeeren moet ; hij Jozef, heeft er niets
op tegen. Maar nu neemt Jezus, om wie het eigenlik te doen
is, het woord : »Jij, man van de Wet, wat je daar zegt, is
misschien goed voor jou en je-gelijken, maar niet voor mij.
Ik tel op deze wereld niet mee, sta buiten je Wet en je
recht. Mijn vader is God zelf. Je Wet en je wetenschap is
uit de boeken ; maar ik was er al v6dr je Wet. Je meent
in je onovertrefbaarheid heel de mensheid te kunnen leren;
maar ik zeg je, dat je zult leren van mij, die maar 'n kind
ben. Ik weet wanneer jij geboren bent, en wanneer je
sterven zult, en dat weet je niet eens van mij. Na m'n
verheffing en m'n wegvoering van deze wereld, zal ik je en
je geslacht verderven, zodat men nooit meer, als tot nu toe
geschied is, je geboorten zal tellen." 3) Zonder iets terug
te zeggen, maakt Zacharias dat hij wegkomt.
Het raadsel van Jezus' wijsheid is met z'n goddelikheid
opgelost. God is eeuwig en alwetend, en z'n voorbestaan
en voorzienigheid doden elk tegen-argument. Waar zulke
1)

I, c. 2.

2)

II, c. 23. 3) Ald.
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hoge troeven worden gespeeld, is de kennismaking neet de
op zoveel mensenkunde en mensenliefde gebouwde leer uit
de Evangelieën niet meer noodig- De kracht van Christus
ligt in z'n Verlosserschap.
De priesters geven het niet op ; Zacharias komt zo waar
terug. i) Duidelik wil het de Middeleeuwer noch eens
laten uitkomen, dat de menselike wijsheid bij God van
generlei waarde is. De ware wijsheid zit in de boeken, zegt
Zacharias. Niemand zal in de knaap geloven. Er komt
dan van, dat Jezus de letters zal leren. Een zekere Levi
houdt het kind op school de A voor. »Zeg A," zegt de
meester. -- Maar Jezus zegt niets, en noch eens niets, en
krijgt om z'n oren. Nu is 't de beurt aan de andere partij.
»Zeg eens, wat moet dat?" roept de knaap, »Wie is hier
de meester? Leer jij maar van mij. Al die mensen, die niets
weten te vertellen dan wat ze te voren van anderen hoorden,
zijn kortweg blinden. Hun woorden zijn klinkklank. Maar
wat i k te zeggen heb, heb ik niet uit 'n boek of uit 'n
andermans mond, maar uit me zelf..... Zeg maar eens, wat
beduidt T ? 2) Weet je 't niet ? En wat A ? Vanwaar die drie
hoeken, die gedeelde zijden en de open basis 1 Als je dat
zegt, zal ik zeggen, wat B is 1 Maar geen een meester,
die het wist ; allen werden ontzet en ontzind, uitroepende,
dat deze knaap geen mens.. was, en er alleen in God zulk 'n
wijsheid kon zijn. 3) — Ook lezen we dat de kastijdende meester
dood neervalt ; 4) dat de knaap 'n andere nu wat zachtzinniger leraar het boek uit de handen neemt, en zulk een
wijsheid uit de diepste en overvloedigste bron laat vloeien,
dat de meester aanbiddend op de knieën zinkt. 5) De priesters
en 't volk beginnen nu Jezus te haten, en de verontruste
ouders brengen hem eerst naar Kapernaïim en vervolgens
weer naar Betlehem. 6)
Epiese breedte krijgt het verhaal als de aarde de Godszoon
i) II, c. 24. 2) De symboliek in de T en de A is duidelik ! Maar de B?
3) Ald. 4) II, c. 30. 5) II, c. 31. 6) II, c. 3 , 32.
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staat te ontvangen en als hij door de dood van de wereld
gescheiden wordt. Als Christus komen zal, houdt heel de
natuur z'n adem in. Geen blad beweegt zich. De rivieren
vergeten te vloeien ; de vogels, de dieren, de mensen zwijgen;
niets heerst er dan rust. i) Daar grijpt plotseling de Hemelse
macht met wonderen in. Over Betlehem zing z'n engelenzang het Gloria in exeelsis. 2) Een nieuwe ster, i000 jaar
geleden door Bileam voorspeld, verrijst in 't 0. en wijst de
drie koningen de weg ; de zon omringt zich met 'n schone
purperen krans. 3). Te Rome opent zich een, welriekende
bron, en stort 'n duizendjarig gebouw ineen. Augustus, de
eerste de beste en de roemvolste keizer, aan wie de Senatoren
goddelike eer willen geven, wordt geprofeteerd door 'n sybille, ook hij zelf krijgt 'n visioen, waarbij hem de wàre God
wordt getoond. 4) Maar geweldig gaat de wereld te keer,
als Christus z'n taak op aarde is afgelopen. Als de Verlosser
zal. komen, zitten iu 't rijk der Duisternis de zielen te wachten. 5)
Plotseling verrijst er 'n licht, schoner en heller dan de zon.
Adam is de eerste die 't licht herkent. Daarop profeteert
Jesaja, Simeon volgt, dan de Doper. Allen, vaderen en profeten,
verblijden zich. Adam laat Seth de tocht naar 't Paradijs
verhalen, en Gods belofte van de olie der Barmhartigheid. En
allen wachten op hoop van z'n komst.
Onderwijl spreekt de Satan z'n- scharen toe, opdat ze zich
gereed houden tegen hem, die zich de Godszoon heeft genoemd. 6) »Vrees niet," zegt hij, »hij is 'n mens, want ik
»heb hem hooren zeggen : M'n ziel is bedroefd tot den dood 1
»En de dood vrezen, doet alleen de mens." »Maar hij
»maakt gezond, wat wij verderven," weerleggen de demonen.
»Dat deed nooit 'n mens. Zo hij eens 'n God was 1" »Wat
»dood gaat, komt hier, en wat hier komt is voor ons," zegt
Lucifer. » En om hem te leveren aan de dood, zette ik heel
»'t Jodendom tegen hem op." » Maar hij roept de zielen
»terug," roepen de duivelen. Was hij 't niet, die Lazarus
»opriep zeggende : »Lazarus kom uit," en 't was zo ? Voor1)

II, c.

II. 2)

ald. 3) ald. 4) ald. c. 15. 5) II, c. 36. 6) ald.
27
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» waar, hij is 'n God en voert al de door ons geroofde zielen
»uit naar de eeuwige zaligheid 1"
Eensklaps rolt er 'n donderslag, en 'n stem roept : » Opent
uw poorten, o vorsten. De Koning des Roems verschijnt !"
En de demonen sidderen. Maar uit de zielenkerker roepen
de vaderen, profeten en heiligen terug : » Opent uw koperen
poorten. De Koning des Roems verschijnt." Toen zeiden
de helse scharen : » Ga nu uit Satan, die uw moed zo hoog
draagt, en waag de strijd tegen de Koning 1" Maar aan de
wachters gelastte de Satan, de poorten te sluiten en te grendelen, zoodat er niemand binnen kon gaan.
In 't zielenrijk groeide de vreugde. Koning David zei:
»Voorspelde ik niet, dat God de koperen poorten zou breken,
en de ijzeren grendelen verbrijzelen tot hulp der zijnen ?" En
Jesaja herhaalde : »Zei ik niet, dat de doden zullen opstaan
en de levenden zich verblijden ?" » Dood, waar is uw
prikkel, hel, waar is uw zege 1" En de heiligen juichten:
» Gij ligt verwonnen, o hel 1" En 'n tweede donderslag klonk,
en weer riep de stem : »Doe open, o vorsten, uw poorten."
En ze verblijdden zich noch meer, elkander troostende met
hun profetieën.
Ineens verscheen 'n groot licht : de Koning kwam binnen,
scheurende de banden, die noch niet waren verbroken. De
helse wachters vluchtten. En al de legioenen van duivelen
vluchtten. Maar de Satan greep hij, en , wierp hem in de
diepste duisternis, hem voor eeuwig vervloekende. »En
gij Adam," zei hij, »wees gij en Uw geslacht voor eeuwig
verlost. Komt, heiligen gebeeld naar mijn beeld." En
de Heer ging naar Adam, nam hem bij de hand en zei
tot hem : » Eeuwige vrede zij met u allen 1" — En Adam
viel neer voor z'n voeten, en alle heiligen vielen neer,
en allen zeiden : »Verlosser, die zijt gekomen, zooals ge
voorspelde 1 Door 't Kruis hebt ge ons bevrijd. Zet dit
kruis, o heer, op aarde als 'n teken van uw viktorie."
En zo deed de Heer. En hij leidde ze uit, Adam en de
zijnen, en Michaël bracht ze naar 't Paradijs, waar Elia en
Henoch toefden ... En in de diepte der hel werd Satan
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bespot, omdat hij iemand zonder zonde had willen verderven. i)
In het evangelie van Nicodemus, waaruit het bovenstaande
getrokken is, zijn meer gedeelten, waarin de groepering van
de handelende personen en de levendigheid van de voorstelling
aan de aksie 'n kleur bijzetten, welke 't ons begrijpelik maakt,
hoe men met dergelijke gegevens de behoefte gevoeld heeft,
deze aantrekkelike stof voor 't publiek in passie-spelen te
dramatiseren 2). Zo in 't begin:
»Anna, Senna, Dathan, Kaïfas, Gamaliël, Levi, Judas,
Alexander, Cyrus, enz., enz., allemaal Joden, kwamen vreselik
verontwaardigd bij Pilatus om Christus te beschuldigen. » We
»weten met zekerheid, dat hij de zoon van Jozef en Maria is",
riepen ze. »En nochtans zegt hij dat hij Gods zoon is, en
» daarbij noch, dat hij koning is. De Wet der Vaderen acht
»hij niet, en de Sabbat viert hij niet. Integendeel, hij doet
» al z'n genezingen en wonderen op Sabbat, en dat is 'n grote
»zonde". »Waarom is dat zonde?" zei Pilatus. »Omdat
»hij net is als Belzebub en baas over de duivels, want hij werpt
»ze zo maar uit". Moet je daar 'n boze geest voor wezen!
» Ik dacht dat die duivelen juist uitvaren door de kracht Gods i"
» -- Nu goed", riepen de Joden, »laat hem maar is voor»komen". En de rechter zei tot 'n bode : »Vraag eens
»aan Jezus, of hij hier komt. Maar met beleefdheid hoor 1"
De bode af, en naar Jezus toe, met 'n bos stroo of riet
bij hem, spreidt dat voor Jezus z'n voeten uit en zegt : » Heer,
i) II, c. 36. Uit het verhaal van Carinus en Lucius in 't evangelie van
Nicodemus.
2) Nicodemus, zegt Boendale, was 'n vriend van Christus, en nooit uit z'n
nabijheid. Hij was machtig en onafhankelik, en maalde niet om de Joden. De
andere jongeren vluchtten, toen Jezus gearresteerd werd; hij bleef, en woonde
't hele verhoor, enz. bij. Dat alles schreef hij op. (Later, in c. 38, zegt B., dat
Nicodemus niet spreekt van Judas' verraad, Gethsemané, Petrus' verzaking, de
nacht, de tocht naar Annas, Ka;ifas, de beledigingen, enz. Wellicht deed hij dit
niet, omdat hij er niet bij was. Wat 'n eerlike man dus, die Nicodemus, wat
kon je op zo iemand aan ! zegt B.)
Deze »jeest van Onze Behouder" had, volgens de legende, keizer Theodosius
te Jeruzalem in Pilatus rechtsarchieven gevonden. Zo had men (en heeft men)
ook de brieven van Pilatus aan keizer Claudius!
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»wil asjeblieft hier overheen naar de rechter gaan, want die
»wou u spreken". Dat zagen de Joden, en ze vroegen
Pilatus : » Is dat nu 'n manier om 'n schuldige op te eisen 1
»Die bode weet niet hoe 't hoort 1" Pilatus op de bode af,
om te vragen of dat nu zó moest en of 't niet anders kon.
»Wel heer", sprak de dienaar, »toen ik op straat kwam, zag
»ik Jezus op 'n ezel zitten, de Jodekindertjes liepen er om heen
»met takjes en groen in de hand, al maar kleden voor hem
»uitspreidende en zonder ophouden roepende : hosanna, hoogste
»koning, gezegend hij die komt in de naam des Heren 1 En
»toen ik allen hem die eer zag aandoen, deed ik ook m'n
»best..." »Maar jij bent 'n Griek", riepen de Joden, »en de
»Jodekinderen spreken Hebreeuws. Hoe zou jij 't dan ver» staan ?" » Wel ik vroeg 'n Jood, en die lei 't me uit". » Wat
»riepen ze ?" vroeg Pilatus. »Allemaal hosanna, heer 1"
» Wat is dat?" — » Dat is zooveel als: maak me zalig 1" — » Hoor
»nu eens aan", zei Pilatus, »dat riepen jullie eigen kinderen.
»Wat wou je nu zeggen, en hem misdadig noemen 1" Toen
wisten ze niet wat ze zeggen moesten" i).
»Onderwijl komt Jezus, die door de bode geroepen was.
Nu stel ik me voor dat er in de zaal waar Pilatus rechtsprak,
lui stonden met banieren, en in die banieren 'n beeld of fieguur. En dat toen die banieren voor Jezus bogen. En toen
zei Pilatus : Zie je nu niet, dat zelfs die tekens hem eren ?"
»Nee", riepen de Joden »dat doen niet de tekens, maar
»dat doen de mensen die de banieren dragen". Maar de
banierdragers zeiden dat de tekens 't zelf hadden gedaan, en
dat zij er geen schuld aan hadden. » Goed", zei Pilatus, »breng
»dadelik twaalf sterke kerels voor, en geef die de banieren
» in de hand. De kop er af, als ze de banieren strijken". Jezus
moest nu opnieuw binnenkomen, en wederom gingen de banieren naar de laagte. »Zie je wel", zei Pilatus, »dat het de
»tekens wel waren, die eer aan Jezus gaven ?" En de Joden
wisten wederom niet wat ze moesten zeggen" 2).
Ten slotte komt er bij 'n verandering van groepering door
1)

II, c. 36.

2)

Ald.
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de actie 'n drang als van opstormende en neerzijgende zeeën.
Daartussen wordt geslingerd Pilatus, die goedig is, omdat hij
geen Jood is, en zwak is, omdat Christus, die als offer van
de Jodenhaat moet vallen, niet door hem gered mag worden.
Verhoor en wederhoor vormen 'n kruisvuur i) : »Hij is van
Maar anderen be»onwettige afkomst", roepen de Joden.
»Bezweer uw aanklacht", eist Pilatus.
wijzen het tegendeel.
Maar ze zweren niet, wel staan ze met hun leven voor
»Hij schendt de Sabbat", roepen ze.
de waarheid in.
»Neen heer, hij geneest'.', zeggen anderen. »Ik zie geen
schuld in goede werken. »Vonnis hem zelf l" zegt Pilatus vertoornd. Maar de Joden willen het niet. »Hij noemt zich
»Maar niet van d e z e aarde !"
koning 1" roepen ze uit.
»Hij
wil
de
tempel afbreken", dringen ze
zegt Christus.
aan. » Over ons kome z'n bloed. Hij kwetst niet ons, hij
Veroordeel hem dan", zegt Pilatus.
kwetst God 1"
Maar velen weenden, en
»Oordeel gij, en kruisig hem 1"
Pilatus die geen schuld in hem zag, kon maar niet besluiten."
»Toen kwam Nicodemus, en zei : »Als z'n werken die hij
»deed, uit God zijn, dan zullen ze blijven. Zijn ze niet uit
» God, dan zullen ze vergaan. Mozes deed tekenen voor Pharao,
»en z'n werken hielden stand. De Egyptiese wijzen deden
»tekenen, en hun werk hield geen stand, omdat het niet uit
»God was. Laat daarom deze man met rust!"
»Oordeel
Maar
»ook hèm," riepen de Joden, »hij was mèt hem l"
toen vroeg 'n ander het woord en zei: »Zie heer, 38 jaar
»lag ik ziek, en hij genas me." » Op Sabbat 1" riepen de Joden.
En 'n ander die blind was geweest, zei ook zo. En noch
een, die melaats was. En Veronica, die de bloedzucht gehad
had. » Een vrouw mag niet getuigen 1" riepen de Joden. Maar Pilatus werd toornig, en voer uit tegen de Joden, en
wilde heengaan. Nu drongen ze nochmaals op, en zeiden:
»Zie heer, wij zijn trouwe, want we willen de Keizer en niet
»deze tot koning. Deze is 't, die Herodes zocht ; deze is 't
»om wie hij te Betlehem moordde. Deze is 't die z'n moeder
i) Ald.
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»ontvoerde." »Is dat waar ?" vroeg Pilatus bevreesd. »Ja
»heer !" riepen ze. Toen werd Pilatus noch meer bevreesd,
wies z'n handen, en zei : »Ik wil geen schuld hebben aan 't
»bloed van deze rechtvaardige 1" Maar de Joden riepen:
»Laat z'n bloed over ons en onze kinderen komen. Kruisig
»hem !" i)
In de ME. is de Kerk nummer één ; al 't andere is haar
ondergeschikt. Heel de natuur, heel de oudheid wordt voorgesteld zich te groeperen om Christus, te wijzen èp Christus.
In hèm eindigen alle dingen. Ook wat nà hein komt, strekt
noch altijd tot de verhoging van zijn eer. Maria's hemelvaart, 2) de uitzending der Apostelen, 3) de pauselike regeering, door Boendale beschreven tot Karel, de Godsheld, en
eerste keizer van Rome nà Konstantijn, 4) al wat de
historie geeft, draait om dit ene : de toenemende heerlikheid
van de Kerk, de moeder van alle kinderen in Christus. Op
elke bladzij groeit ze in haar martelaren, haar instellingen,
haar dienst ; zoals van de oude eenvoudige kern de mis
aangroeit tot de allesomvattende vereringshymne van later. 5)
Heel het eerste deel van deze spiegel, de profeetsieën
uit 't voor-Christelike tijdperk, heel het twede, als ook 't
vierde, beschrijvende het Einde der dagen, heeft tot
onderwerp : de verlossing van 't mensdom. De wereldse
feiten, zo ze het noemen waard zijn, staan achteraf in de
schaduw ; alleen de Kerk heeft haar historie, en de mijlpalen
en de merktekens zijn de regeringsjaren der pausen, 't zij ze
martelaren zijn of rechthebbende meesters.
Tegenover de heerlikheid, die aan ieder Christen in de
Godsheid voor oogen wordt gesteld, en die met gehoorzaamheid en goede werken te winnen is, stelde de Middeneeuwer
in z'n sombere opvatting van het zondige aarde bestaan, een
droevig einde, en verschrikkelike doodstrijd. 6) Het uur van
scheiding uit het dal van vervloeking, moest alle leed dragen
i) II, c. 36. 2) II, c. 55-58; zie ook c. 59, 6o, 61. 3) II, c. 39. 4) IL C.
44 5 0 • 5) II, c. 52 (bediedenis van de mis) ; c. 5 i (keEk en priestergewaad); c.
53 (de horae); c. 54 (de 7 eeuwen). 6) I, c. i.
-

BOENDALE'S LEKENSPIEGEL

409

dat het lichaam en de ziel van de mens kon folteren. Dit
uur zou z'n kruis zijn. Ze werden geteld en genoemd, de
vier zwaarste dingen, die de aarde kon denken. Daar zou
bij de stervende mens 'n onuitsprekelike angst zijn, voor God
te verschijnen, en 'n pijn van de ziel om van 't zolang verbonden lijf te scheiden, noch veel groter dan de smart van
'n moeder, die haar kinderen ziet doden ; dan 'n foltering
van 't lichaam, tienmaal zo groot, dan wanneer 't met hameren
plat werd gesmeed, en 'n jammer er in en 'n wee, omdat het
edelste wat er was, verloren moest gaan : de z i e 1. i )
Maar juist omdat de scheiding van de Goddelike kiem, de
dood met zoveel jammer deed vrezen, daarom ook was ze
in dit ellendig leven van zo hoge waarde, als 't kostbaar
kleinood, waarmee zich de mens aan God verwant gevoelt 2).
Het was de adem, die de Schepper inblies ; het was het
leven van God. En omdat ze goddelik was, kon ze ook
niet anders dan rechtvaardig voelen. 3) Voor 't ongeluk, b.v. 'n
nabestaande te hebben, die ter helle was verwezen, had ze
geen droefheid. 4) En de verdoemden zelve, die wisten dat
ze op de plaats des Oordeels moesten komen en het lichaam
naar de hel moesten terugvoeren om er de eeuwige pijnen
te verduren, ook zij beklaagden zich zelf niet eens 4) Want ook
in de ziel der zondaars, hoe ontaard ze mocht zijn, blijft in
de onuitblusbare Godsvonk noch altijd het besef van R e c h t.
i) Ald. 2) I, c. 1 ^ 15 i8. 3) h c. 18. 4) Ald.

HOOGESCHOLEN EN
GEESTELIJKE BEWEGINGEN
DOOR

ALBERT VERWEY.

Wij weten dat de akademische geleerdheid
nooit tot roeping gehad heeft om datgene te
vertegenwoordigen wat nog niet als de overheerschende meening is aangenomen.
J. P. N. LAND : De wijsbegeerte in de Nederlanden.

I.
Leven en Werken van donker ,dan van der Noot is de
titel van een boek waarmee Aug. Vermeylen een doktoraat
van de Vrije Hoogeschool van Brussel verworven heeft. Dit
werk is van beteekenis omdat het onmiddelijk voortkomt uit
die geestelijke beweging die in Nederland eerst de poëzie
hervormde en daarna ook op de beschrijving van de poëzie
invloed kreeg ; en de hoogeschool eerde zichzelve die als
proefschrift dit geschrift aanvaardde ofschoon het onaf hankelijk van haar was ontstaan.
Nu ik, hoewel hoofdzakelijk de bespreking van enkele
pasverschenen geschriften bedoelende, de denkbeelden Hoogeschool en Geestelijke Beweging opzettelijk te zamen breng
en er dit schrijven den naam van geef, stel ik er prijs op te
verklaren dat ik het doe in dezelfde verzoenings-volle gezindheid die door die aanvaarding werd geuit.
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Holland, in zijn krachtigsten tijd, had ook groote dichters;
die door zeer enkelen onmiddelijk als zoodanig erkend werden. Langzamerhand ziet men in de geschriften van dichters
en geletterden zich die erkentenis bevestigen : Vondel en
Hooft worden sints de tweede helft van de 17de eeuw almeer
genoemd als de twee grootsten ; en de door Hooft als leermeester geprezen Spiegel wordt, uit een vroeger geslacht,
aan hen toegevoegd. Dit is, zoolang het oorspronkelijke Holland standhoudt, de standhoudende overlevering omtrent de
oorsprongen van de hollandsche literatuur.
Feitelijk ging, met dat Holland, in de tweede helft van
de I8de die overlevering onder. Niet dat men een andere
meening ervoor zou hebben in de plaats gesteld ; maar men
hield op haar gezag van invloed te doen zijn op eigen voortbrenging en oordeelen. Men vond dat niet langer Vondel en
Hooft moesten nagevolgd worden, en men vond dat er schoons
was in dichters op wie men sints of na hen niet had gelet.
Toen nu, na I 8 I 5 , de volkskracht herleefde, gebeurde er
tweeërlei. In de eerste plaats hadden de algemeenheidsneigingen van de verloopen jaren mensch en natuur, ras en
verwantschap ontdekt achter de afzonderlijke volks-openbaringen. De middeleeuwsche literaturen, uitingen van europeesche
volken-families, werden elders, en toen ook hier, nagespeurd;
en er was geen denken aan dat deze beweging die de onderstrooming van den nieuweren tijd was, verloopen zou. Maar
in de tweede plaats herleefde, hier zoowel als elders, met de
volkskracht het volks-ideaal.
Gevolg was dat de geschiedenis van de middelnederlandsche
letteren aan die van de latere werd toegevoegd op hetzelfde
oogenblik dat voor die latere de oude overtuiging weer
gelden ging.
Dit laatste evenwel niet zonder voorbehoud. De Republiek
van de Zeven Provinciën had als Renaissance-staat den engen
blik gehad die al wat tot de Renaissance niet hoorde, buitensloot. Geheel in overeenstemming met de erkenning van
voorafgegane literaturen was het dat het nieuwe koninkrijk
zijn zeventiende-eeuwsche zich ging voorstellen naar algemee-
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ner, naar negentiende-eeuwsche zienswijzen. De lijn Spiegel--Hooft-Vondel mocht behouden blijven : veel dat den geletterde van de Republiek onbelangrijk gebleven was bewoog
zich, in al kleuriger lichamelijkheid, eromheen. Zie ik juist
dan hebben, b.v. Coornhert, Brederoo, Huygens, in de oogen
van onze tijdgenooten een belangrijkheid genoten, die ze
voor de waardeering van de Renaissance-geletterden, onze voorgangers, niet hebben gehad.
Het spreekt vanzelf dat ook deze bespiegeling binnen haar
tijd en haar grenzen bleef. Evenmin als voor een schrijver
van de 17de was voor een van onze eeuw in Noord-Nederland
Van der Noot een dichter aan wien men aandacht schonk.
Kleinere dichters in het noorden konden opnieuw worden
genoemd en uitgegeven : hun zaak zat vast aan het volksideaal dat wij bewonderden ; van Van der Noot kon noode
een landgenoot, vanuit het in België benarde Brabant, den
noordelijken broeders een kleine keus van gedichten doen
toekomen, met een glossarium ter vleiing van hun europeeschen
studie-ijver en een kreet van bewondering dien hun vaderlandsche smaak niet verstond.
Van der Noot's tijd kwam toen het volks-ideaal, nu vergroeid met algemeener denkbeelden, ophield zich in het
verleden te spiegelen, en met eigen karakter in de europeesche
gemeenschap trad. Het karakter van het laatste eeuwkwartaal
is dat de volken zich die eigenschappen bewustmaken waardoor zij aan het wereldverkeer kunnen
nen deelnemen. Juist als
elk mensch hebben zij in zich hun geschiedenis, vast verzekerd dat haar richting hun doel bepaalt; maar zij zijn ook
vast overtuigd dat wie gestadig voor zich ziet niet zooveel
kracht verspilt als wie beurtelings vooruit naar zijn doel moet
zien en achteruit naar zijn ideaal. Deze gezindheid is sints
verscheiden jaren ook in Nederland in de poëzie te vinden,
die, voor het eerst, het bizonder-vaderlandsche alleen in zooverre wenschte uit te spreken als het in de wereld-literatuur
belangrijk leek.
Dit is die geestelijke beweging waarvan ik in mijn aanhef
schreef. In poëzie en smaak vertoonde zij zich en verder
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verkreeg zij naar alle zijden zulk een uitbreiding, dat ik
nergens meer treden kan zonder dat ik haar ontmoet.
Door een verandering van den smaak, die ontdaan werd
voornamelijk van vaderlandsche troebleeringen, werd het
mogelijk Van der Noot, den zuiveren kunstenaar naar het type
van de Renaissance, te verstaan. Gevolg daarvan was het inzicht, dat een zuid-nederlandsch dichter aan Hooft en Vondel
was voorafgegaan. Belangwekkende studiën kwamen aan de
orde naar deze wijziging van de eeuwen-oude voorstelling.

Toen Guicciardini in 15 66 de laatste hand legde aan zijn
beschrijving van de Nederlanden, besloot hij zijn lof van
Antwerpen met deze woorden : »et pareillement ha plusieurs
ieusnes hommes doctes, et studieux, lesquels bien tost et avec
grand louange (si ie ne me decoy) se feront celebrer."
Niet onwaarschijnlijk is het dat hij onder die jonge mannen
ook Jan van der Noot begrepen heeft.
En er waren er dan ook weinig van wie men zooveel verwachten kon als van dien jongen patricischen dichter, vriend
en beschermer van kunst en wetenschap, die, sedert een paar
jaar getrouwd, in zijn rijke en smaakvolle woning ongetwijfeld
de edelste geesten van zijn leeftijd vereenigde, en zelf onder hen
niet schromen hoefde te verklaren dat hij voor Brabant doen zou
wat Ronsard voor Frankrijk, Petrarca voor Italië had gedaan.
Maar nevens deze had Jonker Jan meer wereldsche eerzuchten.
Voor de eerste maal schepen in i 562 al, en in 15 65 herkozen, had hij, toen de troebelen kwamen, het zoete van de
heerschappij genoten, en als een naar den spaanschen koning
gezonden aanteekening waar spreekt, hoopte hij in Antwerpen
markgraaf te zullen zijn. Een fel ketter toonde hij zich, die
de psalmen van Datheen zong en verbeterde. Toen dan ook
den I 3 en Maart 15 67 de Calvinisten zich op de Meir opstelden was Van der Noot, lid van het Consistorie en markgraaf in hope, een van hun aanvoerders. Den 14en werd hij
genoemd bij degenen die men in den Raad wenschte. Den
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reden hij en Fernando Bernollie »in 't harnasch met
hellebarden en sinckroers op alle hoecken van de straten" om
de Geuzen op te roepen tot beslissing door de wapenen. Dit
openlijk optreden tegen de pogingen van Willem van Oranje,
die diezelfde dagen de stad trachtte te bevredigen, is het
hoogtepunt van Van der Noots streven naar wereldsche
heerlijkheid. Als jeugdig schepen had hij in de vierschaar
gezeten naast meester Jan Rubens, die later overspel dreef
met Anna van Saksen : op andere wijs dan deze kwam ook
hij geheimzinnig gesternte dat die levens samenbracht 1 kwam ook hij, haast ten top van zijn eerzucht, in botsing met dien
onverbrijzelbaren Oranje, die in zijn voorbestemdheid tot den
strijd tegen Spanje vaster stond en veiliger door gevaren ging
dan zij die de vaders van vlaamsche schilders of van brabantsche
gedichten zouden zijn. De Prins volvoerde de opdracht die
de Landvoogdes hem gegeven had ; en Van der Noot vlood.
Dit was de gebeurtenis tengevolge waarvan Van der Noot
»styf elf jaer" in den vreemde doolde en daarna als een
behoeftig man terugkeerde. In I 5 8 I bood de schrijver van
het bovengenoemde boek over de Nederlanden aan den Raad
van Antwerpen dat werk nog eens ten geschenke aan. Messire
Lodovico Guicciardini was een aanzienlijk man gebleven die
door »mijne Heeren de Wethouderen ende de Goede Mannen
van den Maendaegschen Raedt" in raadkamer ontvangen, en
wien besloten werd »mede regard nemende op andere syne
vorige diensten der stadt in meer deelen bewesen" een gouden
keten van tweehonderd gulden te vereeren. Dit was in Maart;
en in Juli bericht Van der Noot den Raad dat ook hij aan
een werk »grootelijcks tenderende tot eer ende nut deser
stadt" bezig is, en vraagt honderd gulden te leen ervoor.
De helft van die som werd, en in hoffelijke bewoordingen,
toegestaan. Maar het duurt niet lang of de laatste schijn
van eervol leenen is weggevallen. De Heeren van de stad
vinden goed den gewezen schepen »tot onderstant' van syne
behoefflyckheyt te gheven vyftich guldens eens". Nog iets
later zijn het er vijfentwintig. Ook de gewezen schepen doet
niet langer opgeld. De aalmoes wordt verstrekt aan Heer
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Jan van der Noot »tot syn onderhoudt ende nootelyckheyt".
Belangwekkend zou het geweest zijn in die jaren een gesprek
bij te wonen tusschen Burgemeester Marnix en den schamelen
dichter die straks voor eenige eeuwen stond verbannen te
worden uit de geschiedenis van de nederlandsche literatuur.

Aug. Vermeylen die met smaak vernuft en ijver het leven
en de werken van dezen miskenden dichter naar alle kanten
onderzocht en beschreven heeft, maakt de opmerking dat eene
Olympia als verpersoonlijking van de hemelsche liefde niet
alleen bij Van der Noot maar bij tal van dichters der Renaissance voorkomt, doch alleen bij hem eene Kosmica, verpersoonlijking van de wereldsche. Na vergelijking van verschillende plaatsen acht hij het niet onwaarschijnlijk dat Van der Noot
met die Kosmica zijn vrouw bedoelde van wie men na een
aanteekening omtrent hun huwelijk niets meer hoort. Mij komt
het voor dat deze bedoeling nog waarschijnlijker is dan Vermeylen heeft aangenomen. In den Lofsang van Brabant
namelijk leest men:
ick ben gheweest ghebannen, om myn deughdt,
Wt u schoon edel landt, en daertoe med cleyn vreughdt
Beroofdt van staet en goedt, en Kosmica misdadigh
Die myn welvaerdt en deughdt seer benydt ongenadigh:
Soo dat ick was benoodt te dolen, styf elf jaer ...
Vermeylen, van deze verzen sprekende, zegt : Van der Noot
vertelt hoe hij gebannen werd en »beroofdt van staet en
goedt," en toen veel te laden had van »Kosmica misdadigh."
Maar dit toen veel te laden had, men ziet wel dat het in die
verzen niet staat. Hoe vreemd het ook klinke dat hij zich
beklaagt van een misdadige beroofd te zijn, dat hij van haar
beroofd werd staat er letterlijk. En inderdaad, aannemende
dat hij met Kosmica zijn vrouw bedoelde, is er in dat beklag
niets vreemds. Het leert ons, naar het mij voorkomt met
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vrij groote zekerheid, juist wat wij uit belangstelling in zijn
lotgevallen en zieleleven wenschen te weten : Van der Noot
verloor toen hij vluchten moest zijn vrouw, die hij hierom
misdadig achtte omdat zij het met zijn opvatting omtrent
deugd en welbevinden niet bleek eens te zijn.
Das Buch Extasis, die kostbaarste van Vermeylens vondsten,
bevat verscheiden plaatsen die, als we dit aannemen, een
bizonderen zin krijgen. »Voller Unmuts ist auch stetz der
Ehestand" heet het op de eene plaats. »Kein Lieb ohn
Argwohn findet man auff Erden" leest men op de andere. Een
persoonlijken klank krijgen de verzen waar van zijn »falsches
Weib" gesproken wordt ; ook deze:
du wirst von thoren
Dich einen losen fantast nennen horen
Und für einen unlieben man veracht.
en de volgende:
man kan nicht genugsam haben lieb
Noch schetzen wie man solt ein frommes Weib
So man die base vor nit hat versocht
Die übermutig stetz scheltet und fluchet
Ich meyn die ungetrewe Cosmicam.
Wij kunnen ons Van der Noots gemoedservaringen nu zeer
goed denken. De jonge vrouw die hem uit Leuven gevolgd
was had in den schoonen patriciër, schepen van zijn stad,
dichter en gevierd beschermer van kunsten
een Leuvensch
student was het die hem als zoodanig bezongen heeft
niet
voornamelijk den ketter en zeer zeker niet den man die al
zijn hebben en houden op een omwenteling stelde liefgehad.
Losse fantasterij vond zij dat bouwen op het niet-aanwezige;
een onlieven man vond zij hem die om zíulk een roem haar
geluk in de waagschaal stelde ; zij had hem niet vertrouwd,
zij had op hem geknord, gevloekt, gescholden ; toen hij vluchten
moest en huis en goederen prijsgeven had zij geweigerd van
de partij te zijn.
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Alleen (of moeten de verzen : » Gott hat von dir den Bock
genommen hin, Das ist dein weltlich Lust, und Fleischlich
sin, und hat Isaac dein Son dir lassen bleiben" ook letterlijk verstaan worden ?) alleen, laat ons aannemen, ging Van
der Noot naar Londen, en door deze bitterste ervaring werd
in de nu volgende jaren de bouw van zijn geestesarbeid bepaald.
Niet enkel dat Kosmica erkend wordt als werkelijk ; maar
in tegenstelling tot haar ontstaat de Olympia die hem troosten
moet, en begrijpelijk door haar worden die allerzonderlingste
figuren van Chrysea en Argyrea (goud-en-zilver in één woord)
die hem ten dubbelen troost door Olympia moeten worden
toegevoerd.
Men ziet hoezeer een werkelijk gegeven hier de basis van
een verbeelding geworden is. Met dit aan te toonen wordt
die verbeelding niet verklaard ; verklaard wordt alleen het
minst eigenaardige ; maar belangwekkend is het aantezien
hoe een werkelijke toestand aan een ver boven en buiten die
werkelijkheid reikende aandoening en bedoeling zijn vormen
en tegenstellingen leent. Kosmica is de werkelijkheid, bij
Van der Noot hoofdzakelijk dienstig om in hem de verbeelding te ontwikkelen, de eenige die zijn leven zou verheerlijken : van Olympia. Maar de eigenaardige verhouding waar
die werkelijkheid hem in bracht tot zichzelf, die namelijk van
volkomen onvermogen tot verschaffing van de noodigste middelen, kan hem Olympia niet doen aanvaarden zonder voorbehoud. Chrysea en Argyrea zijn de nymfen die zij hem
moge nabij brengen. Levenslang blijft hem Olympia : ik
geloof graag dat hij, oud al, haar nog bezongen heeft. Kosmica, zoowel als Chrysea en Argyrea, verliezen hun lichamnelijkheid ; maar zijn wereldsche toestand niet veranderend blijft
het mokken tegen die wereld en het wenschen naar zilver en
goud voortduren. De éene menschelijke ervaring van zijn
leven die in enkele jaren de verbeeldingen van Van der Noot
hun vasten vorm zou geven, heeft al de verdere jaren van
dat leven vervuld.
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Naar het mij voorkomt zal Das Bucli -Extasis dat de duitsche
bewerking is van Van der Noots Olymj5iados die in het
vlaamsch zoover we weten alleen besnoeid verscheen,
naar het mij voorkomt zal dit boek nog lang van groote beteekenis blijven voor de studie van Van der Noots leven en
van voorstellingen die het eigendom zijn van zijn tijd. Wat
de laatste betreft — mijn indruk van de lezing komt geheel
overeen met wat Vermeylen zegt : dat men lastig een tweede
voorbeeld van zulk onbekommerd en vermetel samengaan van
christelijke romantiek met classische mythologie zal aantreffen.
En de eerste behalve wat er omtrent het gemoedsleven
van Van der Noot uit blijkt, bevat het in een Inleiding van
Dr. Hermannus Grenerus een reeks van belangwekkende
bizonderheden die door Vermeylen uitvoerig beschreven zijn.
Eene daarvan, te belangrijker omdat zij in de latere gedichten
van andere zijde bevestigd wordt, is de mededeeling dat Van
der Noot in de eerste jaren van zijn ballingschap Bi cher der
Liebden, Ecclesiaslica en Satyras geschreven heeft. Vooral
aan de eerste hecht ik, in het ideeënverband van Van der
Noot, beteekenis. » Nach die Bossagien folgen die Bucher
seiner liebdten auch drey oder vier : darinnen Er beschreibt
denn lob, vnnd naturliche schonheit, die gute gratie, die gute
sitten, die Erbarkeit, weiszheit, belebtheit, vnnd tugent seiner
alderliebsten welche er Olimpia nennet, vnnd was Er wegen
jrer liebden musz leiden, sein hoffen, sein duchten, sein klagen,
sein suchten, sein leiden, sein freud, sein singen, vnnd forth alles
das ein Ehrlicher, gelehrter, vund verstendiger mann, wegen
der liebden einer Erbaren vnnd verstendiger dochter solt
mogen leyden, vnnd das alles in Oden vnnd Sonetten, so
Gottlich, so ehrlich, vnnd meisterlich beschrieben, das ich
mein tag niemals dergleichen weder gesehen noch gehort
habe." Wat mij hierin treft is dat het zeer goed alles gezegd
kan worden van de veel later uitgegeven gedichten die hetzij
de naam er al of niet in voorkomt ter verheerlijking van
Olympia geschreven zijn. Is het zoo zeker dat, zooals Vermeylen schijnt aantenemen, later uitgegeven verzen ook later
geworden zijn ? Ik ben aan de gedachte niet vreemd dat
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in die hartstochtlijkste jaren van de engelsche ballingschap
tegelijk met het ontstaan van de geheele Olympia-verbeelding
ook die later gedrukte Oden en Sonnetten te harer eer zijn
gedicht.
Niet dat ik hier die stelling onbepaald wil uitspreken. Ik
wijs alleen in een richting waarin naar mijn meening
kan gezocht worden. Maar wanneer men bedenkt van
hoeveel uitmuntende gedichten, zoo ook van de Ode aan
Van Wonsel o. a., het duidelijk is dat ze ten tijde van de
uitgaaf door een aangehangen strofe voor de opdracht zijn klaargemaakt, dan wordt een vroeger ontstaan al waarschijnlijker.
Wie weet of men, op deze wijs zoekende, ook de verloren
Ecclesiastica en Satyras niet in de bekende werken hervinden zal.

De Ode aan Van Wonsel. Niet anders dan de Olympiagedichten op den top staan van Van der Noots zichzelf vergetende neigingen, staat deze Ode saam met enkele andere
verzen op den top van zijn zelf-gevoel. Verheerlijking van
zichzelf en verheerlijking van een buiten hem geschouwde
schoonheid zijn de elkaar in evenwicht houdende krachten
waarin deze dichtergeest zich verdeelt. Het heele verschijnsel
dat de Renaissance is draait om deze tegenstelling. Zich zijn
koningschap bewust te zijn in een schoone wereld. Wie van
de Renaissance dat besef wist te handhaven beleefde er de
grootheid van. Van der Noots droevige zijde was dat de
wereld rondom hem hem dwong zich te vernederen. Niet
groot genoeg was hij, niet sterk genoeg. Zelfgevoel dat bluf
werd : een kunst die zich nederliet tot bedelen. Wien zou het
verbazen zoo het blijken mocht dat in deze machteloosheid de
dichter in hem zijn jeugd niet heeft overleefd!

Dit is het leven dat Vermeylen ons ontsloten heeft. Niemand meer dan ik verheugt zich over de deugdelijkheid van
28
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zijn onderzoek, rijk beloond door menige vondst en wetenswaardigheid, over de scherpte van zijn vernuft in het vergelijken en vaststellen, over de zuiverheid van zijn smaak in
het opvatten en voordragen. Zoo alleen door de werkzaamheid
van een voortgekomene uit de dichterlijke beweging van '8o
deze verrijking van onze literatuur-beschrijving mogelijk leek,
die beschrijving scheen nog te zeer het erfdeel van hoogescholen dan dat ik ze van deze zijde had verwacht.
Maar het schijnt wel dat prof. Land gelijk had : dat de
akademische geleerdheid alleen weet van gevestigde meeningen.
Zij zoekt haar waarheid, zooals prof. Bolland zegt, voornamelijk
daar waar die niet wordt aangevallen, dat wil zeggen daar
waar ze buiten ons leven staat. Niemand beter dan de vertegenwoordigers van de literatuur-beschrijving aan onze hoogescholen kan weten dat geen arbeid op dit oogenblik zoo
noodzakelijk en zoo doenlijk was als dit onderzoek. Maar het
noodzakelijke is niet het gangbare. Zij missen den drang die
doet gaan, het inzicht dat vinden doet. Zij missen de gemeenschap en het een-zijn met de hartstochten en behoeften van
hun tijd. Dat een dichter te vinden was : zij zagen het niet
toen ze Van der Noot vonden. Dat een leven te ontblooten
viel: zij voelden het niet toen de dichter hun was getoond.
Welnu, wij klagen niet om die tekortkoming. Meer dan wij
vroeger ooit gewenscht hebben gebeurt er door. Het feit dat de
letterkundige fakulteiten van onze hoogescholen achtergebleven
zijn bij het leven, is er voor dit onderdeel door aangetoond.
II.
of ik even moedeloos als prof. Land ben en meen dat het
ten eeuwigen dage zoo moet zijn ? Toch niet. Al weet ik
wel dat de beste woordvoerders van Nederland geen plaats
aan de hoogescholen gehad hebben, toch heb ik te veel
eerbied voor vroegere en huidige akademische krachten, dan
dat ik van de toekomst niet nog iets hopen zou.
Verscheidene geschriften die ik wenschte te bespreken doen
mijn gedachten zich verdringen om dit onderwerp.
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En dan eerst het nagelaten werk van Land : De Wijsbegeerte in de Nederlanden. Zeker is dit van Lands arbeid
geen goed staal. Het is onvoltooid ; er zijn bladzijden in opgenomen met in oogenblikken van geestesafwezigheid dwalerig
beschreven volzinnen. Maar behalve dit verbrokkelde : ook
het samenstel en het weefsel van het boek komen aan het
eigenlijke talent van zijn schrijver niet gelijk. Het samenstel: wonderlijk dat bij dezen omtrent de hoogere waarde van
hoogescholen mismoedigen geest, de Hoogeschool zulk een
groote plaats inneemt. Is hij mismoedig geworden door het
opsommen van zooveel suffe hoogeschool-helden als hier in
Nederland aan wijsbegeerte gedaan hebben ? Of heeft hij
omgekeerd uit tureluurschheid over ons z66 gezegend vaderland zich willen wreken door het wereldkundig maken van
hun voorkeuren ? Mij dunkt er is iets als een droevige en
welbewuste ironie in de nauwgezetheid waarmee deze man
als laatste taak een gedenkteeken metselde voor wie hem
voorkwamen altegoed dood te zijn. Hij had niet gehéél gelijk : zijn geest die met een bevriezende nuchterheid de vloeiende
verschijnselen tot het krakende rijmkristal verdorren deed van
een zeer veel spiegelende waarneming, boette bij dit voorrecht wel grootheid in. Het bevatten van een verschijnsel
en zijn ontroering erover verbergen en het vermeesteren in
een vorm waaraan het niet vreemd en die toch ons eigen is,
is te dikwijls alleen door geringheid van ontroering mogelijk.
En zoo geloof ik dat er ook wel eenige zelf-marteling geweest
zal zijn in de zorg waarmee hij zooveel kleine uitingen van
vaderlandsche bespiegeling bijeen stelde ... Maar gelijk in de
hoofdzaak, in het besef van den benauwenden omvang, en
de wanhopige middelmatigheid van akademische wijsgeerigheid, had hij toch wel.
Een enkele plaats in het overigens te eentonig stramien
van het boek herinnert mij aan een Land dien ik vroeger
wel mocht bewonderen. Het is deze waar hij zegt dat evenals er » zekere processen in het laboratorium zich alleen kunnen
voordoen zoolang de stof in een bizonderen toestand van verbroken evenwicht verkeert, die, eens voorbij, misschien nooit
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terug zal komen, er (zoo), naar het voorkomt, gewichtige
veranderingen in den geest van een volk (zijn), die in tijden
van gisting gemakkelijk genoeg zijn teweeg te brengen en
nagenoeg onmogelijk wanneer het gunstige tijdstip eenmaal
is vervlogen." De uitspraak herinnert me aan een andere
die ik jaren geleden in zijn Inleiding tot de Wijsbegeerte gelezen heb, en waarvan de zin deze was dat de grootste en
klaarste bewustzijnsverschijnselen de uitingen van de grootste
geesten zijn. Dat wanneer Shakespere in de diepten van zijn
wezen de hoogten en laagten blauwen zag van een nieuwe
bewustwording, al helderder zich klarend tot landschappen en
steden vol levende, handelende menschen, dat dan werkelijk
een bewustzijns-verschijnsel voorhanden was en zich openbaarde waarvoor het de moeite loonde stil te staan. Als zulk
een man eens spreken kon ! Als hij de werkingen van zijn
geestesleven eens wou blootleggen 1 Ik herinner mij geen
woorden meer, maar ik weet dat ik tien jaar geleden, toen ik
ze gelezen heb, naar huis ben gegaan met het gevoel dat Land
bij ervaring iets van de diepere lagen van ons bewustzijn wist.
Het is zoo makkelijk te spreken over het Bewustzijn, maar
wie voor de landschappen ervan gedroomd en voor zijn afgronden heeft stilgestaan bewaart in zijn spreken iets van
dien droom en die huivering.
Indien het waar is dat ook voor Nederland in die jaren
iets is gaan ritselen uit ongekende diepten, indien wij toen,
voor het eerst sints hoe lang 1 meer verwant zijn geworden
aan het leven van andere volken, dan hebben wij het recht
te verwachten dat daarvan ook bij wetenschappelijke beoefenaars van geestes- en ziels-verschijnselen iets blijken zal.
Heeft de heer Jelgersma van hier bedoelde uitingen zoo
ver gestaan dat hij voor de verplichting erdoor ontroerd te
zijn, niets voelt?
Inderdaad, de heer Jelgersma die een professoraat in zielkunde aan de Leidsche Hoogeschool aanvaard heeft deed dat
met een rede die zeer zeker gevoel voor ziels- en geestesverschijnselen in de geringste mate niet toont.
Kent de lezer Dr. G. Jelgersma? Ik geloof dat hij de be-
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scheidenheid zelf is. Plato, Descartes, Spinoza, Kant, »om
geen minderen te noemen," schat hij dan ook niet gering,
maar hij ziet op hen neer. Als »natuurwetenschappelijk geschoolde mensch" doet hij dat, als een professoraat aanvaardend leeraar in de »pathologische psychologie." Mag ik, om
u niet te beleedigen, Hooggeleerde, de schim van professor
Land oproepen opdat die over u het hoofd schudde?
Ziet ge, de heer Jelgersma onderwijst ziels- en geestesverschijnselen. Maar dat Kant het zóózeer boven alle andere
uitmuntende werk over den menschelijken geest geschreven
heeft, zóózeer dat de gedachten van gansch Europa hun architektuur ontvingen van zijn grondslagen, hij schat het niet
gering, maar hij ziet er toch op neer. Dat Plato daarom
ontvankelijke gemoederen schreien doet van bewondering en
dankbaarheid omdat van dien menschelijken geest de bewegingen zoo fijn en zoo heerlijk kristalliseerden in zijn saamspraken, het is hem niet opgegaan. Dat alleen aan Descartes, alleen aan Spinoza al wonderen van ziels- en geestesleven geopenbaard werden, zoodat hen te kennen ook voor
den leeraar in van dat leven de verschijnselen wonderen van
bewustwording en wetenschap zal dagen doen, neen,
daaraan heeft déze leeraar niet gedacht.
Welk een onnoozelheid l Welk een afwijzing van materiaal
dat onschatbaar is. En welk een minachtende afwijzing.
Meent Dr. Jelgersma dat hij gekomen is tot het leeren van
waarnemingen en proeven naar hersen- en zenuw-leven ? Mij
is het wel. Ook tot het waarnemen en systematiseeren van
waarnemingen omtrent wat wij ziel en geest noemen ? Ik zal
niet met hem twisten over de vraag of dit naar maat noch
gewicht meetbare, of dit onderzoek naar wat als iets onstoffelijks benoemd en dus ook begrepen wordt, zich als natuurwetenschap bevatten laat. Ik twist daarover niet : al wat hij
waarneemt, al wat hij probeert, moge hij vaststellen en voordragen : maar deze nuttige en schoolsche werkzaamheid had
kunnen aanvaard worden zonder dat hij met zulke gevoelboze onwaardigheid zich tegenover dat ontzettende verschijnsel,
het menschelijk Bewustzijn had gesteld.
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Zeg niet, minder dichterlijk aangelegden die mijn verontwaardiging niet deelen kunt, dat de spreker op dien aanvaardings-dag behoefte aan een oratorische houding had en
daarom die van dat »neerzien" koos. De heer Bolland zal
het u wel anders bevestigen. Die dag was nauw voorbijgegaan toen die vertegenwoordiger van de wijsbegeerte een
debat vroeg over een soort-gelijke veronachtzaming. Niet over
uw wetenschap hebt gij gesproken, zei hij, maar over al dat
wat in het menschelijk bewustzijn nooit met waar- en proefneming te bereiken valt, over ziel en geest niet alleen in
hun waarneembare wisseling, maar in hun eeuwig Bestaan.
Het valt niet te ontkennen dat Dr. G. Jelgersma met wijsgeerige begrippen zeer slecht beslagen is. Men rilt als men
leest van de gewaarwordingen waaruit de geest is opgebouwd,
alsof ooit zoo iets bizonders als een gewaarwording het deel
kon zijn van iets zoo algemeens als een wetenden geest.
Neen, eerst als al het bizondere van de gewaarwording is
afgestroopt, levert zij dat algemeene waaruit de geest zijn
weten bouwt. En bouwt naar welke regelen ? Met welke
vastheid 1 Hoe onfeilbaar trekt ons hier weer dat innerlijk
zonder dat voor ons weten geen gewaarwording baat.
De heer Jelgersma hééft geen innerlijk. En hopeloos snuft
hij van buiten af aan de geheimzinnige wereld van den door
hem te kwader uur benaderden menschegeest.
Onverstaanbaar is het dat iemand die juist dit eene mist
zich genoopt voelt het bij anderen waar te nemen. Hij valt
dan ook voortdurend in de zonderlingste verbazingen. Er is
een patiënt die slapelooze nachten heeft. Hem plaagt een gedachte die hij niet kwijt kan raken, hij spint haar uit, overweegt voor en tegen, raakt ten slotte innerlijk of met anderen
in twistgesprek. »Eigenaardig 1" roept, volstrekt verbaasd,
onze innerlijk-boze waarnemer. Toch zou men zeggen dat
het natuurlijk is. Plato en Shakespere, ge ziet op hen neer,
maar ik geloof wel dat ook zij op hun wijs het dwangdenken
van uw patiënt hebben afgebeeld.
»Dwangdenken ? Zij deden het toch in volkomen vrijheid 1"
Het veronderstelde antwoord herinnert me nog een punt
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waarop zijn innerlijk-loosheid onzen waarnemer parten speelt.
»Het gevoel van vrijheid is een illusie!" roept hij. Ja, waarde
vriend, en dat van onvrijheid ook. Het eerste een van den
geest op zich zelf, het tweede een van den geest in de verschijnselen. Eveneens de ondeelbaarheid van den geest, zegt
ge. Zeer zeker, maar niet minder uw besef van deelbaarheid.
Of dacht ge dat ge van een Dubbel-Ik spreken zoudt als ge
achter die dubbelheid u niet ook weer een eenheid dacht
die maakt dat gij en ik ons over die dubbelheid verstaan?
Ik geloof dat ik te ver zou gaan indien ik deed wat de taak
van den heer Bolland was. Hoe ondoordacht dr. Jelgersma
zich uit den kring van zijn onderzoek gewaagd heeft aan
algemeenere uitingen, zal hieruit duidelijk zijn. Ik wou dat ik
zeggen kon dat hij door voorbeelden van zijn onderzoek
grooteren indruk had gemaakt.
Want laat ons nu werkelijk voor een oogenblik alle geleerdheid op zij zetten en erkennen dat elk van ons met de klaarheden van zijn Bewustheid en de duisternissen van zijn Onbewuste dagelijks levend, in dit vak mede een arbeider kan
zijn. Wat, als dat zoo is, wat beduidt dan een verklaring als
deze : dat indrukken omdat zij ons niet bewust worden daarom
nog niet waardeloos zijn ? Ja, wij weten het nu ex cathedra;
maar is er een hooggeleerde die meent dat déze waarheden
niet het zonder moeite verworven eigendom zijn van iedereen?
Het is weer een van die allerkomiekste naief heden waarmee
alleen iemand uit den hoek kan komen die zelf geen innerlijk
heeft, die de grommingen en schemeringen van het Onbewuste
niet gedurig in zijn binnenste waarneemt of vermoedt. Weet
gij niet dat in Europa, sints het eind van de i 8 1 e eeuw al,
oneindig veel literatuur en kunst alleen aan de diepste en
fijnste erkentenis van dat waardevol Onbewuste haar ontstaan
en beteekenis ontleent?
Niet aan de ervaringen van uw geringe praktijk en de
proeven in uw schamele laboratoria, geloof mij, dankt de
menschheid haar kennis omtrent déze verschijnselen.
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Naar aanleiding van dr. Jelgersma's rede heb ik ook van
prof. Bolland gesproken. Het is hier de plaats (waartoe mij
ook het verschijnen van zijn Roomsche Historie gelegenheid
geeft) iets meer te zeggen over zijn werkzaamheid.
Toen Bolland professor werd was dat voor mij een hoopvolle gebeurtenis. Een hoogleeraar die niet enkel invloed
zou oefenen door een doceerend optreden was sints lang een
wensch van me. Het doet mij genoegen te zien dat zelfs
prof. Spruyt, tegenover wiens doceerenden professor ik toen
den geestdriftigen schetste, nu onlangs in zijn rede over Land
de meening uitsprak dat men over de vraag of een van de
laatste soort misschien niet de beste was, tenminste disputeeren
kan. Zij hebben zijn voorkeur niet, maar Scholten, Fichte,
Schelling en Hegel zijn ook zulke profeterende leeraren geweest.
Mag ik hopen dat deze toeschietelijker houding voor een
deel aan het optreden van Bolland te danken is?
Velen zullen misschien, als zij alleen mochten zien naar zijn
onderwijs, willen toegeven dat Bolland nieuw leven in Leiden
ontstoken heeft. Voor een groot aantal studenten, een grooter
dan vroeger in zulke zaken belangstelde, is hij een levende
verpersoonlijking van de wijsbegeerte. Maar hoe nu, vragen
ze, nu Bolland op twee ongewone wijzen van den professoralen
zetel het woord voert : ten eerste : in twistschriften tegen onze
roomsche landgenooten, ten tweede : in openlijk debat tegen
een nieuwbenoemden ambtgenoot?
Mij komt het voor dat deze nieuwigheden niets verdienen
dan toejuiching.
Zeker is het een rustig denkbeeld dat, zooals Land zegt,
de hoogescholen alleen zouden ten doel hebben : »dat wat
men als de wetenschap van zijn tijdvak beschouwt, conclusies
en problemen, verwijzingen en methoden, zoo over te leveren
dat de nieuweling het werk zijner vaderen met verstand leert
voortzetten." Maar ik geloof dat ik al in die verstandige voortzetting Lands sarkasme proef. Stellig verschijnt die als hij
van »den grootst denkbaren zegen" spreekt die onder de
romeinsche heerschappij de hoogescholen moesten aanbrengen
door »staatsambtenaren opteleiden en ordelievende leden der
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hoogere standen, die aan het rijk bestendigheid zouden verzekeren." Of de spot ook tegen onze hollandsche universiteiten ging ?
Al te zeer toch is het denkbeeld dat de Hoogeschool niets
is dan een verzameling van vakscholen al doorgedrongen.
Letterkunde, geschiedenis, wijsbegeerte worden er onderwezen
in die doode nuttigheids-gedachte die voor die vakken ongetwijfeld noodlottig gebleken is. Is dit voorkeur? Of gelooft
niet menigeen met mij dat het machteloosheid is ? -- Of is het
niet waar dat de hevigste voorstanders van de vakscholeninrichting wij zagen het pas aan Dr. Jelgersma dat die
ook en die het meest in plechtige oogenblikken het paradepaard van de Wetenschap optuigen en orakelen voor de
menigte over de hoogheid en heerlijkheid van hun ambt?
Mij dunkt ook bij hen is onbewust de meening aanwezig
dat de hoogeschool wel degelijk de burcht moest zijn waar
wapenen van beschaving bewaard, het tournooi-veld waar ze
beproefd, de toren vanwaar ze geworpen worden. Ook zij
zouden niet durven verklaren dat alleen de gangbaarheid
beslissen moet welke munt van waarheid men er zal stempelen.
Ook zij zouden de geschiedenis niet durven oproepen om te
getuigen dat de hoogescholen altijd van zulke tamheid
zijn geweest. Land in het motto dat ik aan hem ontleende heeft te veel beweerd. Of hij het deed om te
prikkelen tot tegenspraak ? Want wat is het werkelijk dat
Bolland, zijn opvolger, heeft ingevoerd ? Wat anders dan het
historisch bekende gegeven dat debatten weerklonken door
de gehoorzalen, dat Europa daverde van professorale twistschriften. Vrees niet, dit hoorende, dat Leiden aan het zinken
is. Het levens-teeken van Leiden is daar.
Prof. Bolland in zijn Roomsche Historie roept ook
zijn collega's op schatten van geestelijke winst te verdedigen
waar ze belaagd worden. Ik geloof niet dat velen zullen
gehoor geven. Maar dat hoeft ook niet. Ieder heeft zijn
eigen strijd, en Bolland staat voor den zijnen. Als men dan
ook maar den strijd in zijn nabijheid niet vreest. Wat Bolland
wenscht dat de Hoogeschool zijn zal, een parlement van
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wetenschap, een kansel van overtuigingen, dat zal niet de
dood van de hoogescholen maar de voorwaarde van hun
leven in dezen tijd van strijd zijn, en geen wijs hoogleeraar zal
deze openheid van spraak en weerspraak voorbedachtelijk
tegenstaan.

Een laatste verschijnsel dat ik in dit verband tenminste
noemen wil is Dr. Kuyper's boek over het Calvinisme. Het
is of in de gedachte daaraan al mijn gedachten samenkomen.
Hier is een hoogleeraar, die zelf zijn hoogeschool is, en
tegelijk de vertegenwoordiger van een geestelijke beweging.
Tevens zie ik dat wat hier zoo volkomen optreedt het merkteeken
heeft van het voorafgaand geslacht. Een wijdvertakt historisch
gebeuren is hier saamgevat en verstelseld en tot voorbeeld
gesteld ter bereiking. Deze geestelijke arbeid, laatste krachtsinspanning van het Calvinisme na een bestaan van eeuwen,
werd het levenswerk van Dr. Kuyper. Beheerder en regelaar
van geestelijke en maatschappelijke krachten, eer dan vrome
of geloovige, schiep hij midden in de wereld zich een eenheid,
waarin hij geloofde en waarbij hij vrede vond. Zwaar zou
het zijn de tallooze elementen van innerlijk en uiterlijk leven
te wegen die hij beproefd heeft, die hij ontleende aan het heele
moderne europeesche gedachteleven om • ze te doen voegen
in het Calvinistische. Het eigenaardige is dat deze man van
nieuwerwetsche staatkunde en wetenschap deze man van de
wereld zei ik haast niet rusten kon voor hij een Calvinisme
geschapen had dat als gelijke staan kon naast de groote
geestelijke machten van zijn tijd. Het is een schepping die
tot de bewonderenswaardigste van haar tijd en land zal gerekend worden. Een schepping evenwel die, naar het mij
voorkomt, in dien tijd haar grens gevonden heeft.
Hier is het niet de plaats die grens aan te wijzen. Aan te
toonen namelijk hoe het geheele aandoeningsleven dat door
het geestelijk stelsel van het Calvinisme gedekt kon worden,
zich in nieuwe levende vormen is beginnen uit te spreken.
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Met het omslaan van dezelfde gevoelssoort naar nieuwe belichaming ontgaat iedere tijdelijke schepping, of ze staat,
stelsel of kerk is, haar bestaan.
Niemand intusschen die dit beter zal gevoeld hebben dan
dr. Kuyper zelf. Het Calvinisme nu het in zijn schepping
vast bestand gekregen heeft stelt hij niet alleen tegen de nieuwe
machten die het leven vervormen, maar naast zijn ouden
vijand de Katholieke Kerk. Tegen de nieuwe dit was van
nature zoo ; en hoe ook vertrouwd met nieuwere denkbeelden:
evenmin als in Bilderdijk, in velen deele zijn voorganger, kan
in Kuyper het gevoel aanwezig zijn dat in de middelaarlooze liefde tot het leven en dit is die hoogere levensdrang uit het Calvinisme voortgekomen en de plaats van het
Calvinisme innemend een heiligheid en heerlijkheid besloten
zijn, krachtiger dan ooit door het Calvinisme werden geopenbaard. Tegen het nieuwe dus : maar ook naast de Katholieke
Kerk. Van Kuyper was het woord dat Leiden aan het
zinken is, naar aanleiding van Bollands strijd tegen Schaepman. Naast de Katholieke Kerk, hoe vreemd en onwaardig
dit een strijder als Bolland schijnen mag. Naast het Romanisme het Calvinisme, niet uit innerlijke verwantschap maar
als samen de vertegenwoordigers van het doorleefde Europeesche Christendom.
Andere toestanden, andere graden van ontwikkeling. In de
Transvaal moge een volk, dat geheel ons hopen heeft, ook
nu nog een kracht van Calvinisme zijn, in Europa is zijn
ontwikkeling voltooid. Wat het ons nalaat is die volkomenheid. Wij, van den nieuwen tijd, die voor onze overtuigingen
de toekomst verwachten van Europa, zien in de geslotenheid
van zijn historische, religieuse, wijsgeerige, estetische en etische
denkbeelden, in geheel die Geestelijke Beweging die in een
Hoogeschool te zamen komt, een voorbeeld van hoe het
verbond tusschen die beiden moet zijn.
Oktober '99.

BEWUSTZIJN ONBEWUSTHEID EN SUBJEKT.
Een filosofische studie, ter inleiding tot liet onderzoek der
verschijnselen van liet zieleleven i)
DOOR

DR, P. BIERENS DE HAAN.

I.
Het bewustzijn.
Het kennen.

Alle kennen heeft naar den aard van het kennen zelf een
inhoud en aan dien inhoud beantwoordend een objekt, aldus,
dat direkt gegeven slechts is het in zijn inhoud bepaalde
kennen, niet het objekt : de kennis is geenszins afbeelding
van haar objekt, integendeel het objekt is sekundair ten
opzichte van het kennen : het bestaat als gekend, van een
bestaan er van buiten het kennen om kan geen sprake wezen;
al zal later ook blijken, dat het denken hier met zich zelf in
konflikt geraakt, het is niet in te zien wat bestaan van het
objekt beteekent dan bestaan als gekend.
Wanneer wij dus zeggen, dat het kennen volkomen betrouwbaar is, zoo kan dit niet beteekenen dat zijn inhoud
een getrouwe afbeelding van het objekt is, het kan slechts
dezen zin hebben : dat het objekt volkomen beantwoordt aan
den inhoud ; aangaande zulke betrouwbaarheid nu komt twijfel
niet in aanmerking.
i) Genomen uit een om- en uitwerking van het eerste hoofdstuk eener studie
verleden jaar door mij gepubliceerd (Hoofdlijnen eenerpsycholog ie met mnetafysischen
grondslag, Amsterdam van Looy 1898). Hoewel de leidende gedachten dezer
paragraaf dezelfde zijn gebleven, is haar inhoud zoo zeer gewijzigd en uitgebreid, dat ik er prijs op stel haar nog eens te publiceeren.
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Naar den inhoud zijn twee soorten van kennis te onder- Voorstellen en
scheiden, want er bestaat een kennen van de materieele bewustzijn.
dingen en hun verschijnselen en daarnaast een kennen van
dat kennen en, als gelijksoortig daarmede, van de verdere
psychische toestanden, het Ik, enz.: al wat voor ons bestaat
afgezien van de materieele dingen (waartoe van zelf ook het
eigen-lichaam behoort) ; want dat dat alles voor ons bestaat,
sluit in dat wij het kennen. Het kennen waarvan de materieele dingen en hun verschijnselen inhoud, resp. objekt zijn,
is het voorstellen, het andere kennen is het bewustzijn ; introspektief doen deze twee zich zeer onderscheiden voor.
De materieele dingen bestaan alzoo slechts als objekt van
het voorstellen, en alle verdere toestanden, verschijnselen,
grootheden, die voor ons bestaan, die wij kennen, als objekt
van het bewustzijn, óok het voorstellen der materieele dingen
zelf. Zoo omvat dan het bewustzijn het gansche voor ons
bestaande Zijn, dit bestaat als inhoud, resp. objekt van het
bewustzijn ; indien het bewustzijn er niet was, zoo zou dit
gansche Zijn niet wezen : een bestaan buiten het bewustzijn
om is onbenaderbaar.
Behalve in voorstellen en bewustzijn is het kennen ook in Ervaren en
ervaren en denken te onderscheiden ; het denken doet zich denken.
daarbij voor als sekundair ten opzichte van het ervaren : het
analyseert en vergelijkt en kombineert de ervarings-data en
brengt zoo tegelijk ook nieuwe feiten voort, die met de ervarene
op één lijn staan. Doch nu bestaat het uitsluitend als vorm van
voorstellen : het voorstellen doet zich voor als ervaren (in
waarnemen en herinneren) èn als denken (in al de verstandelijke operaties), maar dergelijke onderscheiding kan ten opzichte
van het bewustzijn niet gemaakt worden, dit bestaat slechts
in den vorm van ervaren i). Evenwel, psychologisch onderzoek
leert dit gewichtige feit, dat wij ons van den inhoud van het
bewustzijn telkens een voorstellings-beeld vermogen te vormen,

i) Men onderscheidt de twee alzoo bestaande soorten van ervaren wel als
zinnelijke en innerlijke ervaring; wij willen in het volgende van deze terminologie ook gebruik maken.
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dat als zoodanig voor het denken ter bewerking ligt. Zoo
komt het denken, hoewel een vorm van voorstellen, ook de
bewustzijns-data te overspannen : bij onze tot dusverre gevoerde
overwegingen hebben wij hiervan ook reeds ruimschoots gebruik gemaakt. Het vermag aldus ook zich zelf te omvatten
(: men kan denken over het denken), en ten slotte ook het
feit van bewustzijn, daar het uit een reeks van bewustzijnsinhouden het in die alle zich zelf gelijk blijvende feit van
bewustzijn abstraheert. Maar ten opzichte van het bewustzijn
heeft het met dit te konstateeren zijn grens ook bereikt,
verder te gaan is het denken onmogelijk, daar de ervaringsdata ontbreken waarop het zou moeten verder bouwen. Zoo
kan het denken bijv. uit het door het denken zelf geabstraheerde feit van het bewustzijn niet afleiden of dit al dan niet
op zijn beurt een voorwaarde heeft.
Het denken is van zelf even zeer en in denzelfden zin als
het ervaren betrouwbaar ; in verband echter met zijn verhouding tot de ervaring heeft het niet de direkte intuitieve
zekerheid dezer ; de zekerheid der ervaring is materieel, die
van het denken formeel : alleen indien bepaalde feiten werkelijk als ervarings-data bestaan, heeft het denken volkomen
zekerheid. Er is geen zoo groote zekerheid als die der
ervaring.
De metafysi- Het denken stelt de metafysische werkelijkheid, dat is het
sche werkelijk- bestaan onafhankelijk van het gekend zijn. Er moet voor
heid.
het denken iets wezen, dat in metafysische werkelijkheid
bestaat : indien van alle psychische en fysische verschijnselen
en materieele dingen er niet een is, dat metafysische waarde
heeft, zoo kan dit alleen zoo zijn, indien er iets anders is dat
zulke waarde wèl bezit: de metafysische werkelijkheid bestaat
denknoodwendig.
Daar nu het bewustzijn het al-omvattende kennen is, niet
op zijn beurt door een ander kennen omvat, zoo moet het,
met zijn inhoud, waarvan het alleen kunstmatig te scheiden
is, behooren tot datgene dat in metafysische werkelijkheid
bestaat ; het is ook hèt absoluut zijnde, tenzij de ervaring
leeren mocht hoe onmogelijk dit het denken a priori ook
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dat het een voorwaarde heeft, waaraan dan
toeschijnt
evenzeer metafysische werkelijkheid toegekend zou moeten
worden.
Dit staat althans vast, dat indien ik konstateer bewustzijn
van behagen of van de voorstelling eener rivier, dat dan dat
bewustzijn van behagen of van de voorstelling eener rivier
in metafysische werkelijkheid bestaat, maar niet het behagen
of de voorstelling der rivier zelf, en nog minder de rivier.
Maar hierbij overwege men wèl, dat de metafysische werkelijkheid gesteld wordt door het denken, dat zelf als inhoud,
resp. als objekt van het bewustzijn bestaat : het is onmogelijk
buiten het bewustzijn te treden ; wij kunnen slechts getuigen:
er is bewustzijn van een bestaan en ons bij wijlen daarover
verbazen, verder komen kunnen wij niet. In het bewustzijn
bestaat het oer-probleem, wij kunnen er niet verder over
denken, want hier is van alle denken het uitgangspunt. Wij
kunnen slechts zeggen : het doet zich voor als een intuitief
ervaren en is te vergelijken met het voorstellen, maar overigens is het wezen er van onbenaderbaar.
Daar nu het Zijn bestaat als inhoud, resp. objekt van het
bewustzijn, zoo is het van fundamenteele waarde voor ons
denken, dat wij ons van dien inhoud rekenschap geven. Wij
willen daarom, inkeerend tot eigen bewustzijn, de analyse van
zijn inhoud ondernemen.
Vooraf dient nog betoogd, dat werkelijk inhoud van be- Betrouwbaarheid der innerwustzijn is, wat zich ons als zoodanig voordoet. Want onze lijke ervaring.
wetenschap aangaande de onbetrouwbaarheid, in dit opzicht,
der zinnelijke ervaring kan hier aanvankelijk twijfel wettigen.
Echter, het bewustzijn is hierin van deze onderscheiden ; de
waarneming en herinnering modificeeren wij terstond bij haar
ontstaan, en zonder dat wij het bemerken, door velerlei gedachte-werk, men kan zeggen : de zuivere waarneming en
herinnering bestaan praktisch niet, aanstonds verrijken wij hen
door tal van logische operaties, de kwaliteiten vergelijken wij
met andere kwaliteiten, de intensiteit met een andere intensiteit, en onze perceptie laten wij door al die bewerkingen
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beïnvloeden : op grond van een bepaalde gezichtswaarneming
besluiten wij naar analogie tot het voorhanden zijn van bepaalde tastbare eigenschappen, andere zichtbare eigenschappen
enz., die alle met de waargenomene vaak samengingen, en
meenen dan een boom waar te nemen : wat geenszins het
geval is, zooals blijkt, wanneer we voor een kunstig vervaardigde nabootsing komen te staan. Vandaar ook, dat optisch
bedrog mogelijk is : een ongeoorloofde induktie brengt er ons
toe in een bepaald geval feitelijk als parallel waargenomen
lijnen voor konvergeerend te houden. Zoo is het ook door een
vergelijking, dat wij een beschaduwd sneeuwvlak, dat we aanvankelijk voor wit hielden, als blauw-wit percipieeren, zoodra
een er naast liggend sneeuwvlak door de zon beschenen wordt.
De zinnelijke ervaring is dus, daar zij zuiver niet voorkomt,
als zoodanig onbetrouwbaar, want we kunnen ons ook niet
van deze bewerkingen bevrijden : de onoverwinnelijkheid van
een optisch bedrog, bij verbeterd inzicht, leert het. Maar
dit alles geldt niet voor het bewustzijn, immers deze vorm
van kennen is van gansch andere orde dan het denken en
vergelijken, beide evenzeer als het waarnemen zelf door het
bewustzijn gedragen : ook te denken en te vergelijken zijn
wij ons bewust ; de innerlijke ervaring kan daarom niet door
indukties of vergelijkingen gemodifieerd worden. Wèl ligt
het voorstellingsbeeld, dat we ons van den bewustzijns-inhoud
vermogen te ontwerpen als zoodanig voor het denken ter
bewerking, maar de inhoud van het denken en die van het
bewustzijn doen zich geheel verschillend voor, zoodat zij niet
verward kunnen worden, en allerminst een synthese van een
bewustzijns- en een denk-inhoud mogelijk is.
Wij konstateeren alzoo dit voor onze gansche levensbeschouwing, voor ons nu volgend onderzoek ook, en zeker
ook voor de psychologie belangrijke feit, dat al wat wij voor
bewustzijns-data houden, dat met volkomen zekerheid ook is.
Analyse van De inhoud van het bewustzijn blijkt aanvankelijk in twee
den inhoud van deelen te splitsen te zijn.
het bewustzijn.

In de eerste plaats bestaat er bewustzijn van iets voor te
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stellen, te voelen i), een doel te stellen. De inhoud van het
voorstellen en zoo ook het voelen, en de inhoud van het doelstellen zijn van oogenblik tot oogenblik veranderend, voorstellen, voelen en doelstellen (het specifieke moment in het
willen) zijn alzoo niet meer dan begripmatige types van uitingen van psychisch leven.
Wie van voorstellen, voelen, doelstellen spreekt, vat deze
momenten van den bewustzijns-inhoud op als werkingen, van
de ziel bijv. Bij ter-zijde-stelling echter van alle spekulatie
doen ze zich voor als verschijnselen : psychische verschijnselen,
dus als voorstellingen, gevoelens, doelstellingen. Onder ander
aspekt, gezien van uit het bewustzijn, dat daarbij blijkt van
oogenblik tot oogenblik in inhoud veranderend te zijn, zijn ze
bewustzijns-toestanden, bewustzijns-verschijnselen.
In de tweede plaats bestaat er bewustzijn van een Subjekt,
een Ik 2). Er bestaat bewustzijn van een Subjekt, dat is van
een grootheid, die aktief is en individueel, die verder voorwaarde (drager) is van het bewustzijn, en als tegengestelde
en tegenovergestelde heeft het Objekt (de Objektiviteit), dat
is een grootheid niet bepaald door de Subjekts-kenmerken,
bepaald alleen in haar verhouding tot het Subjekt.
Het bewustzijn is dus volgens het bewustzijn zelf van het
Subjekt, volgens de innerlijke ervaring is er een Subjekt, dat
te gelijk voorwaarde en objekt van het bewustzijn is : een
grootheid, die gekend wordt, is te gelijk voorwaarde van het
kennen : voor dit mysterie staat het denken stil.
Want niet in aanmerking komt dit ervarings-feit te loochenen,
immers de ervaring is vddr het denken ; het denken verbindt
en analyseert ervarings-data en vervangt de ervaring waar
zij ontbreekt, maar kan geenszins een ervarings-feit te niet doen.
Het bewustzijn heeft dus volgens de innerlijke ervaring een
voorwaarde ; als voorwaarde van het bewustzijn bestaat het
Subjekt voor het denken in metafysische werkelijkheid. Hier
i) Psychologisch onderzoek leert, dat in het voelen als zelfstandig moment
het waardeeren te onderscheiden is.
2) Tusschen »Ik" en »Suhjekt" maak ik geen onderscheid.
29
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is dus het denk-konflikt, waarvan wij reeds gewaagden : wij
moeten aanvaarden, dat het Subjekt, hoewel bestaande als
objekt van het kennen, toch ook bestaat buiten het kennen om.
Dat het Subjekt als voorwaarde van het bewustzijn in
metafysische werkelijkheid bestaat, kan intusschen niet te
niet doen, dat het bewustzijn zelf van gelijke werkelijkheid is,
want het blijft het al-omvattende kennen, niet op zijn beurt
inhoud van een nog omvattender kennen.
Volgens het bewustzijn bestaat er dus een Subjekt, dat
zich bewust is, een zelf-bewust Subjekt alzoo. De innerlijke
ervaring leert : ik (dat is : het Subjekt) heb bewustzijn, het is
mijn (dat is : des Subjekts) bewustzijn. Dat bewustzijn een
intuitief kennen is beteekent mede, dat het een drager heeft:
het intuitief kennende, het bewuste Subjekt, dat onontkoombaar is de vraag : van wien is het bewustzijn ? (wie is bewust?)
welke vraag wederom voor het bewustzijn slechts te
beantwoorden is met : van het Subjekt (het Subjekt). Het
bewustzijn is allereerst reflexief i) : bewustzijn is zich-bewustzijn, bewustheid is zelf-bewustheid. Wij postuleeren het Subjekt dus niet door het denken daartoe gedrongen, maar : zijn
bestaan ligt voor ons opgesloten in de ervaren beteekenis
van het kennen.
Wij hebben het tweede deel van den bewustzijns-inhoud
nog niet volledig aangegeven, nog verschillende momenten
lieten wij tot dusverre onvermeld.
In de eerste plaats bestaat er nog een intuitieve kennis
van de natuur van het Subjekt, afgezien van zijn Subjekt
zijn. Het Subjekt heeft namelijk volgens zijn bewustzijn hoedanigheden, die in zijn Subjekt zijn niet opgesloten liggen.
Ter uitdrukking van den drager dezer èn der Subjekts-kenmerken te zamen bestaat de term Geest. De Geest is ident
met het metafysische Subjekt, hij heet Subjekt voor zoo verre
hij in zijn hoedanigheid van kennend wezen beschouwd wordt. 2)
i) Zie hierover ook Hamerling, die Atomistik des Willens, Ister Bd., daarin
het opstel over »das Ich," in het bijzonder blz. 223.
2) Dr. J. D. Bierens de Haan : de Norm der Waarheid is in ons zelf (Utrecht
1897) zie aanteek. II.
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De intuitieve kennis, die de Geest heeft aangaande de
natuur van zijn wezen bestaat neergelegd in beseffen i) ;
slechts drie dezer mogen hier bedacht worden.
De Geest is zich bewust van de volstrekte realiteit van
zijn wezen : wij ervaren de volstrekte realiteit van onzen
wezensgrond ; zoo leidt dus het denken, waar het de metafysische werkelijkheid des Geestes stelt tot een inzicht, dat
de innerlijke ervaring zelve ook voortbrengt.
Een ander besef is dat van het norm-stellend karakter des
Geestes : wij zijn ons telkens bewust te waardeeren volgens
een algemeengeldig waardeerings-principe, dat we in ons
zelven vinden. De beteekenis van dit besef voor de psychologie blijkt ruimschoots in het hoofdstuk der gevoelens.
Het laatste besef, dat we hier gedenken willen, is dat van
de onvergankelijkheid van den Geest. Tegenover de voortdurende wisseling der bewustzijns-toestanden (de voorstellingen
etc.) staat de Geest onvergankelijk : alle verandering is in den
tijd, en de tijd bestaat als aanschouwings-vorm van het Subjekt ; zoo beseft dan de Geest zijn onvergankelijkheid (onsterfelijkheid).
Wanneer wij nu de betrekking opsporen der momenten van
den bewustzijns-inhoud tot dusverre gevonden, zoo blijkt, dat
we die kunstmatig geïsoleerd hebben ; in werkelijkheid bestaan
zij als één geheel, en dat wel aldus, dat er bewustzijn is van
een voorstelling, een gevoel, een doelstelling en die bestaande
voor het individueele Subjekt : in iedere voorstelling, ieder
gevoel, iedere doelstelling is het Subjekt (de Geest) zich zelf
bewust als individueele, aktieve, onvergankelijke (en nog
verder bepaalde) grootheid.
i) Onder beseffen of intuities versta ik begripmatige types van momenten
van den bewustzijns-inhoud; wij kunnen dus van het besef van voor te stellen,
te voelen, te willen spreken; meer bepaaldelijk echter reserveer ik den term
»besef" (of »intuitie") voor de intuitieve kennis zoowel van hoedanigheden van
het wezen des Geestes als van die van betrekkingen tusschen verschijnselen
der fenomenale wereld en ook van het psychische leven, als van gelijkheid en
veroorzaking; zoo blijkt het besef van gelijkheid in het bewustzijn van voor te
stellen : het ding A gelijk aan het ding B. Tusschen beseffen als verbum en
bewustzijn maak ik geen onderscheid.
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De verhouding van bewustzijn en voorstellen kunnen we
nu ook nog nader bepalen dan vroeger mogelijk was, en wel
aldus : de voorstelling heeft tot inhoud het materieele ding,
het bewustzijn de voorstelling van het ding en die bestaande
voor het Subjekt i) : ik ben mij niet een boom bewust, maar
wel dat ik een boom voorstel : scio me scire, dat is : ik ben
mij bewust [het ding] voor te stellen.
De analyse van den bewustzijns-inhoud vervolgende vinden
wij het bewustzijn van het bestaan van mede-Subjekten, gelijk
aan het Subjekt (den Geest) zelf, en voor het denken van zelf
evenzeer als dit bestaande in metafysische werkelijkheid.
Tegenover alle Subjekten staat hetzelfde obj ekt, de Obj ektiviteit.
In deze intuitie is het solipsisme, dat met verstandsgronden
niet af te weren is, absurd verklaard. De intuitie van het
bestaan van mede-Subjekten uit zich hierin, dat ik sommige
der door mij voorgestelde dingen houd voor empirische manifestaties van mede-Subjekten, voor levensvormen m. a. w.
Nader erkennen wij drie soorten van levensvormen : menschen,
dieren en planten. Het zij echter wèl bedacht, dat het
wel is waar onbetwijfelbare zekerheid voor ieder Ik is, dat
hij mede-Subjekten heeft, maar niet dat een bepaald voorgesteld ding, dat hij op grond van analogie voor de verschijning van een mede-Subjekt meent te moeten houden, dat
werkelijk ook is ; dienaangaande is niet meer dan hooge
waarschijnlijkheid bereikbaar. Wij besluiten tot het voorhanden
zijn van een levensvorm op grond van verschijnselen die zich
ons voordoen als doelwerkingen of van bepaalde eigenschappen, in het bijzonder ruimtelijke, die we bij andere levensvormen opgemerkt hebben ; maar nu kan een wassen beeld
het uiterlijk van een mensch zoo getrouw nabootsen, dat wij
misleid worden ; indien het daarenboven kunstig nog zoo
gekonstrueerd was, dat het automatisch zich als een mensch
bewoog of menschelijke spraakgeluiden voortbracht, zoo zouden
i) De bewustzijns.inhouden, waarvan andere psychische verschijnselen dan
voorstellingen deel uitmaken, blijven hier van zelf buiten beschouwing.
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wij naar analogie hier doelwerkingen achten te vinden en nog
eerder misleid worden.
Ten opzichte der hoogste levensvormen, onze mede-menschen, kan evenwel de erkenning van zedelijke doelstelling
intuitieve zekerheid geven in de plaats der gezochte verstandelijke zekerheid.
In de laatste plaats hebben wij nog het bewustzijn van het
bestaan van God als individualiteit en aller Geesten oorsprong:
in ons zelven kennen wij God. In God, den Oorsprong van
hun aller wezensgrond is de mystieke verwantschap van alle
schepselen gefundeerd. Hij bestaat in metafysische werkelijkheid, in Hem is de opperste realiteit. Resumeerende kunnen we thans den totaal-inhoud van het
bewustzijn gedeeltelijk schematisch, aldus aangeven : een voorstelling of een gevoel of een doelstelling (of een kombinatie
van zulke), bestaande voor het individueele, van zelf aktieve
Subjekt, dat bepaald ook door nog andere hoedanigheden en
als zoodanig Geest genaamd, zijnde een van een onbepaald
getal mede-Subjekten, met het Subjekt-Ik allen gefundeerd
in God.
De in-tweeën-deeling van den bewustzijns-inhoud, vroeger
tot stand gebracht, kunnen wij nu aldus handhaven, dat we
scheiden een metafysisch en een niet-metafysisch deel. De
eenigszins willekeurige onderscheiding door ons gesteld tusschen
bewustzijns-inhoud en bewustzijns-toestand, kan daarbij blijkens
het voorgaande aldus toegelicht worden, dat wij zeggen : de
bewustzijns-toestanden maken het niet-metafysisch deel van
iederen bewustzijns-inhoud uit ; ze zijn ident met de psychische
verschijnselen.
De Objektiviteit behoort niet tot den bewustzijns-inhoud,
maar wel het feit van haar bestaan : het Subjekt is zich niet
de Objektiviteit bewust, maar is zich wel bewust, dat de
Objektiviteit bestaat als een grootheid tegengesteld en tegenovergesteld aan het Ik. Het niet-Ik, de Objektiviteit, staat
als niet-intuitief kenbaar tegenover het Subjekt ; hij bestaat
even zeker als het Ik zelf en heeft dezelfde realiteit. Evenzeer als wij aangaande het Subjekt het on-indenkbare erkennen
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moeten, n.l. dat het bestaat ook buiten het bewustzijn om,
zoo ook aangaande de Objektiviteit, ook zij bestaat in metafysische werkelijkheid.
II.

Onbewustheid.
Tegenover de bewustheid stelt men de onbewustheid, en
wel op twee wijzen : tegenover de bewuste psychische momenten stelt men onbewuste psychische momenten, die daarbij
gedacht worden te bestaan zonder dat het Subjekt ze innerlijk
ervaart, en tegenover de bewuste Subjekten onbewuste Subjekten. Het komt mij niet overbodig voor na te gaan of men
het recht heeft deze onbewustheid aan te nemen (immers zij
bestaat niet als ervaren maar als verondersteld) en hoe men die
dan op te vatten heeft, want veelal opereert men lichtvaardig
met dit begrip zonder vooraf deze vragen wel overwogen te
hebben. Van zelf zullen wij bij dit onderzoek bouwen op ons
onderzoek aangaande het bewustzijn.
Het eerst spreken wij over de onbewuste psychische momenten ; in verband met de in-tweeën-deeling van den bewustzijns-inhoud vroeger mogelijk gebleken, is hier tweeërlei te
onderscheiden : onbewustheid van het Subjekt aangaande voor
hem bestaande psychische verschijnselen en onbewustheid van
het Subjekt aangaande momenten der metafysische werkelijkheid.
Onbewuste Wat nu dit eerste aangaat, zoo volgt uit onze vorige
psychische ver- beschouwingen terstond, dat psychische verschijnselen, niet
schijnselen; onbestaande voor het bewustzijn, onaannemelijk zijn. Voor hem,
schijntelen;o
die in het naieve realisme staat, voor wien dus de psychische
verschijnselen evenzeer als de dingen en verschijnselen der
materieele wereld metafysische werkelijkheid hebben, is er
geen bezwaar zulke onbewuste verschijnselen te aanvaarden,
wel daarentegen voor wie zich bij de subjektiviteits-leer houdt,
want voor hem bestaan de psychische verschijnselen slechts
als beantwoordend aan den inhoud van het bewustzijn.
Er is hier echter onnauwkeurig spraakgebruik in het spel.
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Want al zijn ook in den eigenlijken zin onbewuste psychische
verschijnselen onaannemelijk, zoo zijn er toch omstandigheden
denkbaar, waaronder bewustzijns-toestanden optreden zonder
beteekenis als zoodanig voor den drager te hebben.
De voorstellingen allereerst zijn o.a. gekenmerkt in hun
duidelijkheid ; wij ervaren deze in alle mogelijke graden tusschen zeer groot en zeer gering, er is alzoo een zoo geringe
duidelijkheid (een zoo groote inhibitie) eener voorstelling
denkbaar, dat zij »onopgemerkt" voorbijgaat, dat is : voor
den drager niet de waarde van bewustzijns-toestand heeft,
dat zij onbewust blijft, kan men dus met een zeker recht
zeggen.
Ook een bepaald soort van voorstellingen, de doel-voorstellingen, kunnen zoo geïnhibeerd gedacht worden, dat zij
geen waarde als bewustzijns-toestand voor den drager hebben,
ook een onbewuste doelstelling en onbewust willen dus is bij
goed verstand alzoo denkbaar.
Voor de gevoelens komt hier de intensiteit in aanmerking;
ook deze kan zoo gering gedacht worden, dat het gevoel
zijn beteekenis als bewustzijns-toestand verliest i).
En nog op andere wijze zijn zulke »onbewuste" bewustzijnstoestanden denkbaar, in het bijzonder voor de intuitieve waardeeringen is dit van beteekenis. Men heeft namelijk het
recht aan te nemen, dat een bewustzijns-toestand een minimum
van duur moet hebben om waarde als zoodanig te hebben,
en verder dat niet alleen gelijksoortige, maar ook ongelijksoortige bewustzijns-toestanden elkander verdringen kunnen.
In bepaalde gevallen zal men daarom mogen veronderstellen,
dat een bewustzijns-toestand terstond bij zijn ontstaan door
een anderen verdrongen is en zoo te kort bestaan heeft om
waarde als zoodanig te erlangen ; in het bijzonder zal dit het
i) De intensiteit der voorstelling komt hier niet in aanmerking, want aan
haar beantwoordt een objektief moment, de intensiteit van het voorgestelde
verschijnsel n.l., waaraan wederom beantwoordt en niet nader aan te duiden
iets in de metafysische Objektiviteit. Aan de duidelijkheid der voorstelling
daarentegen beantwoordt geen objektief moment, zij is geheel subjektief van
herkomst, daar ze afhankelijk is van een wils-akte, de koncentratie der aandacht.
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geval zijn, indien de tweede bewustzijns-toestand, hoewel met
den eersten in eenzelfde tijdsmoment vallende, logisch na
dezen is : dit doet zich voor bij de gevoelens, die feitelijk tegelijkertijd, maar logisch na de intuitieve waardeeringen zijn.
Zoo zijn er dus voor alle soorten van psychische verschijnselen omstandigheden denkbaar, waaronder ze, hoewel
als bewustzijns-toestanden bestaande, geen waarde als zoodanig voor den drager bezitten ; in bepaalde gevallen en met
goed verstand kan men dus onbewuste psychische verschijnselen aannemen.
Deze onbewuste psychische verschijnselen blijven vanzelf
hypothetisch, want zij worden niet ervaren : op verstandsgronden wordt tot hen besloten ; voorwaarde daartoe is telkens
van den eenen kant, dat een opvolging of samengang van
psychische verschijnselen slechts verklaarbaar is door inlassching van een niet ervaren bewustzijns-toestand ; van den
anderen kant, dat omstandigheden aan te toonen zijn, waaruit
de geringheid der klaarheid of intensiteit of van den duur
begrepen kan worden. Vanzelf moet ook de innerlijke ervaring
analoga voor het aan te nemen moment bieden.
In een deel der gevallen blijkt deze onbewustheid het eindstadium te wezen van een hetzij onto-, hetzij fylo-genetisch
proces van onbewustwording, aldus dat bij veelvuldige herhaling eener voorstelling haar duidelijkheid en daaraan evenredig de intensiteit van het haar begeleidende gevoel steeds
geringer wordt ; ten opzichte der doelvoorstelling, het essentiëele psychische moment in het willen, komt deze veelvuldige
herhaling onder het aspekt van oefening : onbewust willen is
in alle gevallen fylo- of onto-genetisch onbewust geworden
willen.
De aanvaarding van deze telkens onbewust en nooit (of
nooit meer) bewust terugkeerende psychische verschijnselen,
wettigt, bij goed verstand wederom, de gangbare onderscheiding van een »Ober"- en een »Unterbewusstsein" i) : wij willen
i) Een vertaling in het Nederlandsch van deze woorden kan ik niet geven.
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deze termen aanvaarden ; men overwege echter, hoe onjuiste
inzichten zij steunen kunnen. i)
Naast de onbewustheid aangaande psychische verschijnselen Onbewustheid
aangaande
bestaat die aangaande momenten der metafysische werke-momenten der
lijkheid.
metafysische
De verhoudingen zijn hier anders : psychische verschijnselen werkelijkheid;
bewustwording.
zijn niet denkbaar, zonder dat het Subjekt er bewustzijn van
heeft ; maar momenten der metafysische werkelijkheid wel,
want zij bestaan voor het denken ook zonder dat het Subjekt
hen innerlijk ervaart. Ook is de aanleiding er deze onbewustheid te erkennen.
Want in ons zelven ervaren wij een gestadige verdieping
van geestelijk leven, dat is van inzicht in de metafysische
werkelijkheid ; gansch nieuwe feiten openbaren zich ons
daarbij : stijgen op tot onze innerlijke ervaring. Daar dit
zich in onze gedragingen en uitingen manifesteert, zoo hebben
wij verder vaak gegevens om deze geestelijke verdieping
ook bij onze mede-menschen te erkennen, en dat niet alleen
bij de individuen van ons geslacht : ook in de stijging der
kultuur (dit woord hier in zijn hoogsten zin genomen), zooals
die in de geschiedenis blijkt, vinden wij een gestadige verdieping van geestelijk leven.
Zelfs heeft dit proces nog wijder beteekenis, want daar wij
tegelijk een verwantschap vinden van dier en mensch in
hun gelijken wezensgrond èn een principieel onderscheid
tusschen hen stellen moeten daarin (en daarin alleen), dat wij
het dier het besef van norm, zooals dat in ons is, niet kunnen
toekennen, zoo moeten wij, nu wij de geestelijke verdieping
aanvaarden, dit aldus inzien, dat dit proces ook de dieren
omvat, en dat deze zijn empirische manifestaties van medei) Zonder hier den aard der betrekking van het psychisch leven en de verschijnselen van het zenuwstelsel te willen onderzoeken, wil ik er toch op wijzen,
dat dit onbewust geworden psychisch leven gebonden is aan de subkortikale
hersenen en het hals- en ruggemerg, en dat dus niet alleen de hersenschors,
maar het centrale zenuwstelsel in zijn geheel het orgaan is, welks verschijnselen
met psychische in direkte betrekking staan.
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Subjekten verkeerend in een aanvankelijker stadium van geestelijke verdieping dan wij.
Ten slotte blijkt de geestelijke verdieping het fundamenteele proces te zijn, dat het gansche geslacht der levenden
omvat.
Deze geestelijke verdieping nu, die zich voordoet als een
geestelijke evolutie (een evolutie van gansch andere orde dan
het overeenkomstige biologische proces, en allerminst een
onderdeel daarvan) kan niet gedacht worden als treffende
den Geest zelf, want de Geest, zijnde buiten den tijd, is onveranderlijk. Zij moet gegrond zijn in het bewustzijn en
bestaan is een bewustwording, welke is als een openbaring aangaande de dingen der eeuwigheid : steeds meer
open gaan ons de eeuwige waarheden : doch wie zal vermogen met zijn verstand in het wezen dezer openbaring door
te dringen?
De metafysische werkelijkheid openbaart zich ; het bewustzijn aangaande de metafysische werkelijkheid is dus van
anderen aard dan dat aangaande de psychische verschijnselen ; het moet zijn sekundair ten opzichte van zijn objekt,
en een afbeelding daarvan wezen. Het denk-konflikt dat wij
vonden in het feit, dat het Subjekt (de Geest) hoewel bestaande als objekt van kennen toch ook gedacht moet
worden als zijnde in metafysische werkelijkheid, verkrijgt nu
een nieuwe formuleering ; het onbegrijpelijke in dezen is dit,
dat wij alle kennen, ook het bewustzijn, moetende houden
voor primair ten opzichte van zijn objekt, toch ook meenen
moeten, dat het bewustzijn voor een deel is afbeelding van
zijn objekt.
Wij kunnen slechts inzien, dat de bewustwording het
gansche geslacht der levenden omvat en dat zij gedacht
moet worden als betreffende de metafysische werkelijkheid
en als gaande van de geheele onbewustheid tot de volkomen bewustheid, die in de eeuwigheid is ; het is ook
een feit van diepzinnige beteekenis, dat in dezen bestaansvorm de Geest zich zelven geopenbaard wordt, maar
zich zelven nog slechts ten deele kent, en dat ook
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overigens de metafysische werkelijkheid ons slechts begint
open te gaan i).
In ieder stadium dezer bewustwording nu is er van zelf
een deel bewustheid en een deel onbewustheid. Tot de aanvaarding dezer onbewustheid dringt ons alzoo de innerlijke
ervaring : waar wij in ons zelf stijging der bewustheid vinden,
erkennen wij tijdperken, waarin ons nog niet bewust was, wat
wij thans als ervaringsfeit bezitten ; ook kunnen wij niet
nalaten te meenen, dat dit bewustwordingsproces voortduurt,
en dat nog steeds momenten der metafysische werkelijkheid
ons ongeopenbaard blijven. Zoo ook moeten we onzen medeSubjekten een gelijke of geringere of meerdere geestelijke
kennis en dus een gelijke of meerdere of geringere onbewustheid in vergelijking met ons zelven toekennen.
De erkenning dezer bewustwording leidt ook tot een nadere
bepaling van het begrip transscendent. Transscendent is nu
niet meer wat de grens der ervaring overschrijdt, maar : wat
buiten het gebied der ervaring ligt tenzij het in het proces der
bewustwording geopenbaard is ; zoo blijft de Geest transscendent, hoewel innerlijk ervaren.
Al wat bestaat in metafysische werkelijkheid is wel transscendent, maar is daarom niet onkenbaar : in het proces der
bewustwording wordt het ons geopenbaard, steeds meer.
In de tweede plaats spreekt men van onbewuste Subjekten,
ook hier hebben wij tweeërlei afzonderlijk te beschouwen : men
kan het bestaan veronderstellen (van meer dan veronderstellen
kan hier geen sprake zijn) van Subjekten, die tijdens den
ganschen duur van hun empirische leven onbewust zijn, en
van menschen of dieren, die in een voorbijgaanden toestand
van bewusteloosheid verkeeren.
Wat de eerste veronderstelling aangaat, men denkt zich

Psychisch leven der planten

i) Hier ware het de plaats om de beteekenis te overwegen der geïnitieerden en lagere dieren.
de stichters der wereldgodsdiensten, de »zieners", zij, die de menschheid vooraangaan in haar gang naar de volkomen bewustheid, en om over de waarachtigheid der dichterlijke verbeelding te spreken : echter zou ons dit onderzoek
te zeer uit de baan van ons betoog voeren.
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hierbij blijkbaar Subjekten, die zich wel manifesteeren in een
organisch leven, maar zonder dat men hun een psychisch
leven of meer dan een, in den eigenlijken zin onbewust,
psychisch leven kan toekennen. Het zijn bepaaldelijk de
planten en de laagste diervormen, die men aldus opvat ; het
is voor velen een dogma geworden, dat deze levensvormen
geen ziele-leven hebben.
Nu is, zooals wij reeds betoogden, een in den eigenlijken
zin onbewust psychisch leven onaannemelijk ; voor het denken
wel mogelijk daarentegen is een Subjekt zonder psychisch
leven, want de mede-Subjekten bestaan niet naar getuigenis
van hun, maar van mijn bewustzijn (en wie zal ook uitmaken
of de Geest voor zijn intreden in dezen bestaansvorm bewustzijn heeft ?) ; evenwel, het is niet in te zien hoe een zoodanig
Subjekt zich in een organisch leven openbaren zou, want
kenmerkend voor het organische tegenover het anorganische
bestaan is de doelwerking, en deze bestaat als beantwoording
aan het psychologisch moment der doelstelling en is zonder
die beantwoording niet denkbaar ; verder is de doelstelling
niet anders te denken dan als terugslag op een gevoel en
een gevoel niet anders dan als terugslag op een voorstelling:
zoo postuleert dus de doelwerking een, is het ook weinig
ontwikkeld, dan toch in zijn geringe ontwikkeling volledig,
psychisch leven.
Deze overwegingen brengen er mij toe ieder organisch
leven door een psychisch leven gedragen te achten. Dit
inzicht is in strijd met de opvatting, waarvoor de planten
slechts onbezielde dingen zijn, geenszins lagere manifestaties
van mede-Subjekten met een psychisch leven in hoofdzaak
aan het onze gelijk : een opvatting, die wel daardoor ontstaan
is, dat men terecht doelwerkingen voor manifestaties van een
Subjekt houdend, ten onrechte in het plantenleven geen doelwerkingen erkent; de fout ligt hierbij in de te enge bepaling
van het begrip doelwerking : als zoodanig gelden hier alleen
zulke verschijnselen als men bij zich zelf van bewuste doelstelling afhankelijk kent, bij uitsluiting dus bewegingen van
lichaamsdeelen ; waar deze nu ontbreken, zooals bij de laagste
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levensvormen en in het algemeen bij de planten het geval is, daar zijn met dit kriterium geen doelwerkingen te
vinden. Maar nu leert eenige verdere overweging, dat
alle organische levensverschijnselen doelwerkingen zijn, daar
in alle een doel kenbaar is, n.l. het behoud van individu en soort ; zij postuleeren daarom alle een hetzij bewuste, hetzij »onbewuste" doelstelling en dus een doelstellend
Subjekt.
Daar nu verder alle onbewuste doelstellingen oorspronkelijk
bewust geweest zijn en daarna langzamerhand hetzij in het
leven van den individu of in dat der soort, onbewust zijn
geworden, zoo moet men aannemen, dat in de oorspronkelijkste
organismen, de eencellige wezens, althans aanvankelijk alle
doelstellingen als bewuste verschijnselen bestaan hebben, en
dat bij de verdere voortschrijding van het leven en de toenemende komplikatie van lichaamsbouw naast elkaar bewuste
en onbewuste doelstellingen zijn komen te bestaan, want
steeds zullen er nieuwe doelwerkingen zijn, die bij gebrek
aan voldoende oefening nog niet automatisch tot stand
komen.
Het zij echter opgemerkt, dat over den graad van duidelijkheid der voorstellingen en den graad van gekompliceerdheid van het ziele-leven der laagste wezens en de planten
hiermede nog niets gepostuleerd is : het is zelfs aannemelijk,
dat hun duidelijkste voorstellingen lang niet de gemiddelde
duidelijkheid onzer voorstellingen bereiken, aannemelijk ook,
dat hun ziele-leven in gekompliceerdheid bij het onze verre
ten achter staat, afgezien nog daarvan, dat een hooger
gevoelsleven hier ontbreekt ; in algemeenen aanleg moet het
echter met het onze overeenstemmen.
Alleen bij het postulaat van de mechanische interpretatie der levensverschijnselen is een organisch leven zonder
psychisch leven aannemelijk ; dit postulaat nu hebben wij
hier ter plaatse niet nader te bestrijden : uit onze tot
dusverre gevoerde overwegingen heeft ons anders gezind
inzicht reeds voldoende kunnen blijken. Maar ik meen, dat
de aanvaarding van de teleologische verklaring der levens-
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verschijnselen als konsekwentie de erkenning van het bewuste
ziele-leven aller organismen met zich voert i).
Toestanden Ten slotte
van bewuste- denken heeft
loosheid (slaap
en syncope). loosheid.

hebben we nog te onderzoeken, wat men te
van de voorbijgaande toestanden van bewuste-

We nemen aan dat een mede-mensch of een dier in zulk
een toestand verkeert, wanneer we bij hem konstateeren het
ontbreken van zulke verschijnselen als we in ons zelf van
bewuste doelstelling afhankelijk kennen, te gelijk met het
voortduren der overige levensverschijnselen ; na afloop blijkt
nog bij den mensch bij wien alleen dit na te gaan is, een
herinnerings-defekt te bestaan, dat zich uitbreidt over het tijdperk der bewusteloosheid.
Er moet hier een onderscheiding gemaakt worden tusschen
de toestanden van slaap (en wat daaraan verwant is) en die
van syncope : want deze verschillen zoowel in ontstaans-voorwaarde als in konstitueerende verschijnselen : het zou ons
echter te ver voeren zoo wij al deze verschillen gingen opsporen.
In verband met de uitkomsten van ons vorig onderzoek
ligt het voor de hand de toestanden van slaap op te vatten
als in het leven geroepen door een algemeene inhibitie der
gewoonlijk duidelijke voorstellingen en een daarmede evenredige vermindering van intensiteit der begeleidende gevoelens;
het is daarmede ook goed te vereenigen, dat wij geen herinneringen bezitten beantwoordende aan waarnemingen tijdens
den slaap, of zoo we er zulke bezitten, dat deze dan geheel
i) Er zij hier nog gewezen op de merkwaardige verdediging van Th. Fechner
van het bestaan der planteziel (zie in het bijzonder : Ueber die Seelenfrage,
Leipzig i 861) ; ook zij zijn overweging gememoreerd, dat uit het feit, dat wij
een zenuwstelsel behoeven om waar te nemen, nog in het geheel niet volgt,
dat die levensvormen, die geen zenuwstelsel bezitten, niet kunnen waarnemen
(I.c. blz. 27 v.v.). Overigens is bij Mimosa pudica een weefsel aangetoond dat
den prikkel voortgeleidt: zie Schultze, Vergleichende Seelenkunde, aster Bd.,
ede Abth., blz. 165 (Leipzig 1897). Ook op Schultze's verdediging (I.c.) van het
bestaan der planteziel zij hier de aandacht gevestigd, in het bijzonder ook op
zijn betoog, dat een kenmerk ter principieele onderscheiding van plant en dier
als organismen niet te geven is.
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geïnhibeerd (»onbewust") blijven en slechts in zeer bijzondere
omstandigheden, als diepe hypnose, waarde als bewustzijnstoestanden verkrijgen.
In toestanden van syncope vallen de bewuste voorstellingen,
gevoelens en doelstellingen weg, waaraan beantwoordt een
niet-funktioneeren der hersenschors (die tijdens den slaap
slechts anders dan bij waken funktioneert) ; het psychische
leven blijft in zulke periodes min of meer althans bepaald tot de »Unterbewusstseinerscheinungen."
A posteriori zijn beide soorten van toestanden van onbewustheid subjektief niet te onderscheiden van periodes waaromtrent
een herinnerings-defekt bestaat. Wij besluiten tot een verleden
toestand van zelf doorleefde onbewustheid op grond van mededeelingen van anderen of naar analogie van wat we eertijds
bij anderen waargenomen hebben. Zonder mede-menschen
zouden wij het voorkomen van deze toestanden hoogstens
veronderstellen kunnen.
III.

Het Subjekt (Het Ik).
De woorden »Ik" en »Subjekt", die, zooals reeds opgemerkt,
voor ons hetzelfde begrip uitdrukken, hebben drie beteekenissen:
zoo is bijv. het Ik, dat zich te slapen legt een ander dan het
Ik, waarvan wij zeggen, dat het bewustzijn heeft ; alleen van dit
laatste Subjekt was tot dusverre sprake : het is het metafysische,
transscendente Subjekt. Het is zeer noodig deze drie Subjekten
scherp te onderscheiden en in hun betrekking te bepalen.
Het hiertoe leidende onderzoek willen wij thans opnemen;
daar alleen de kennisleer tot een juist begrip in dezen voeren
kan, zoo zullen wij bij dit onderzoek haar licht vrijelijk over
deze problemen doen schijnen. En wel beroepen we ons
hier op de resultaten van de kennisleer der kritische filosofie,
die we zonder nadere verdediging willen aanvaarden ; we
nemen alzoo aan zonder nadere bewijsvoering (die ons op te
verre wegen zou brengen), dat de zintuigelijke kennis produkt
is van twee faktoren : de gewaarwordingen, die de waarde
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hebben van voor het Subjekt teekens te zijn der onkenbare
Objektiviteit (de gewaarwordingen maken het subjektief aspekt
der Objektiviteit uit) en van apriorische elementen. We
nemen dus aan, dat de leer van vele tegenwoordige naturalisten (Spencer e.a.) volgens wie de ken-vormen hereditair
door de ervaring van het voorgeslacht in ons ontstaan zijn,
dus niet voor alle ervaring zijn, maar in de ervaring fylogenetisch verworven worden, verwerpelijk is, evenzeer als de
oude nu vrij wel verzaakte leer der tabula rasa zelf. We
nemen aan, dat ervaring zonder die apriorische ken-vormen
niet bestaan kan, noch bij ons, noch bij het voorgeslacht.
Voor hem die zich op dit standpunt stelt èn het metafysische Subjekt erkent, kan er geen twijfel bestaan of de apriorische elementen der kennis zijn op te vatten als in dat
Subjekt, en niet als in het bewustzijn gegrond, want in deze
apriorische voorstellings-elementen doet zich een aktiviteitsmanifestatie voor en indien nu bewustzijn niet meer is dan
een intuitief kennen van het metafysische Subjekt (o.a. van de
voorstellingen), zoo is onmogelijk, dat -het de oorsprong dezer
aktiviteit is, dat het ken- (dat is : voorstel-) funkties heeft ; de
eenige grootheid, die hiertoe in aanmerking komt, is dit van
zelf aktieve Subjekt i).
i) In een uitvoerige bespreking, die de Redakteur der Wetenschappelijke
Bladen (April '99) wel heeft willen wijden aan mijn reeds geciteerd werk, vind
ik tot mijn verwondering de opmerking, dat »de aktiviteit van den Geest [door
mij] louter als een mysterieuse zedelijke verdieping gekenmerkt wordt" (blz. i 38).
Het bovenstaande, op eenige uitweiding na onveranderd uit mijn boek (blz. 13)
overgenomen, moge hem van de onjuistheid zijner opvatting overtuigen; een der
principieele vragen, die het gansche boek beheerschen, is toch ook juist welk deel
der verschijnselen van het empirisch-psychische leven moet opgevat worden als
voortkomende door aktiviteit van het Subjekt, en welk deel als kauzaal bepaald. —
Uit het bovenstaande betoog moge den geachten recensent ook blijken, dat ik het
metafysische Subjekt geenszins houd voor synoniem met de Godheid (zie Wetensch.
Bl. l.c. blz. 542) : ik herinner mij geen plaats uit mijn boek, die van deze opvatting
getuigt. — Tegen zijn bezwaar, dat ik de noodzakelijkheid niet aangetoond heb van
het aannemen van het transscendente Subjekt voor een vruchtbare studie der psychologie, maar dat ik alleen mijn geloof belijd in het bestaan van zulk een Subjekt
(blz. 141) zou ik willen aanvoeren, dat ik, het bestaan van het Subjekt voor een
onafwijsbaar ervarings-feit houdend, zulk een betoog toch niet verschuldigd was?
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Over het eerste der drie Subjekten hebben wij reeds ge- Het metafyhandeld ; het is het metafysische, transscendente Subjekt, ident sische Subjekt.
met den Geest : op dit had ook betrekking alles wat wij in
het voorafgaande over het Subjekt gezegd hebben.
Het metafysische Subjekt, de Geest, is onze wezensgrond;
zijn bestaan ervaren wij, wordt ons geopenbaard, in het bewustzijn ; het denken leidt tot de erkenning zijner metafysische
natuur.
Daar wij tijd en ruimte opvatten als zijn aanschouwingsvormen, zoo zeggen wij : de Geest is buiten den tijd en buiten
de ruimte ; hij is zonder begin en zonder eind, hij is niet
hier, hij is niet daar, hij is. En als voorstellend Subjekt komt
hij te staan tegenover de Objektiviteit, die voor hem onkenbaar, voor het bewustzijn bestaat krachtens het Subjekt zelf:
het Ik wijst direkt op een niet-Ik even zeker bestaande als
het Ik zelf.
De Geest staat geheel buiten het empirisch-psychische leven;
dit wordt opgebouwd uit drie soorten van bewustzijnstoestanden : voorstellingen, gevoelens en toestanden van wilsbewustheid : achter ieder dezer staat gelijkelijk het bewustzijn
en achter dit het transscendente Subjekt.
Uit de metafysische werkelijkheid, waarin tegenover elkaar
staan het metafysische transscendente Subjekt en de metafysische, transscendente Objektiviteit zal nu voortkomen de empirische werkelijkheid, waarin bestaan het empirische Subjekt,
resp. als psychologisch en als ftsycho fysiolob isch Subjekt, en
de empirische Objektiviteit i).
Dit geschiedt in het voorstellen. In het voorstellen wordt Het psycholoeen vorm van Subjekts-aktiviteit openbaar naar aanleiding der gische Subjekt;
ziel enlichaam.
gewaarwordingen, die voor het Subjekt bestaan als teekens
i) Het is misschien niet ondienstig er op te wijzen, dat wij hier ten bate
der demonstratie als een in den tijd vallend proces voorstellen, wat in werkelijkheid een logische opvolging van stadia is. Wèl bestaat het proces in omgekeerde volgorde in zoo verre, dat de denkende mensch in den loop van zijn
leven van de laatste fase, die wij onderscheiden zullen, voortschrijdt tot de
tweede, en van daar tot de eerste. Hierover nader in den tekst.
. 30
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der in zich zelf onkenbare metafysische Objektiviteit : naar
aanleiding en met gebruikmaking dezer bouwt zich het voorstellende Subjekt op de metafysische de empirische werkelijkheid op.
De aktiviteit van het voorstellende Subjekt openbaart zich
daarbij aldus, dat het, op die Objektiveit leggende zijn tijd- en
ruimte-aanschouwing en ding-opvatting, zich zelf een nieuwe
Objektiviteit opbouwt, bestaande uit ruimtelijke dingen, en
waarin een gebeuren is, dat in den tijd is. Deze Objektiviteit
is als voorgesteld empirisch.
Het Subjekt wordt zich nu bewust in zijn voorstellen van
de empirische Objektiviteit : de intellektueele bewustzijnsinhoud i) is dus geboren.
Zoo is dan in plaats der onkenbare Objektiviteit gekomen
de empirische Objektiviteit en daar tegenover in plaats van
het transscendente Subjekt : de voorstelling der empirische
Objektiviteit. Met het voorgestelde komt nu vervolgens de
voorstelling in den tijd : de tijd-aanschouwing straalt terug op
het voorstellen ; direkt geldt dit slechts voor de elementen
van objektieve herkomst, de gewaarwordingen, van wier
wisseling de wijzigingen in den intellektueelen bewustzijnsinhoud afhankelijk zijn ; zij komen nu in tijds-opvolging,
waardoor er feitelijk eerst van veranderingen in dien bewustzijns-inhoud en in het voorstellen sprake kan wezen. Deze
veranderingen, opgevat als verschijnselen zijn de voorstellingen, die elkander in den tijd opvolgen.
De fundamenteele splitsing van het Zijn in twee tegengestelden, oorspronkelijk in de metafysische werkelijkheid
bestaande, blijft dus in de empirische werkelijkheid gehandhaafd ; zij beheerscht het geheele voorstellings-leven. Nu
staan niet meer tegenover elkaar transscendent Subjekt en
transscendente Objektiviteit, maar voorstelling en voorgestelde.
De voorstelling en het voorgestelde staan tot elkander in
dubbele betrekking : eerstens zijn ze tegengestelden en als
i) De intellektueele bewustzijns-inhoud : dit zijn alle voorstellingen te zamen
en die gedragen door het Subjekt.
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zoodanig absoluut ongelijksoortig ; hierin onderscheidt zich
hun verhouding niet van die van transscendent Subjekt en
transscendente Objektiviteit ; tweedens en hierin onderscheidt zich hun verhouding wel van die der juist genoemden
beantwoorden ze aan elkaar en hebben als zoodanig een
overeenkomst. De voorstelling van een boom en de boom
zelf zijn absoluut ongelijksoortig, maar staan met elkander in
betrekking als in verschillende sferen aan elkander beantwoordende grootheden.
In verband met de herkomst der tegenstelling wordt verder
de voorstelling : het alleen voor dit Subjekt bestaande en het
voorgestelde : het voor alle Subjekten bestaande i).
Het voorgestelde wordt daarenboven krachtens zijn objektief karakter deel van een onafhankelijk van het Subjekt
bestaand systeem, waarvan het aanvankelijk slechts onsamenhangende momenten kent ; in den loop van het empirische
leven ontwikkelt zich nu aldus een kennis van dat systeem,
dat niet alleen de schat van zinnelijke voorstellingen steeds
toeneemt, maar daarenboven in logische arbeid tusschen de
voorgestelde momenten betrekkingen, in het bijzonder kauzale
betrekkingen gelegd worden. Opgemerkt zij hierbij het verband tusschen deze twee feiten : dat de empirische Objektiviteit voor ons een zelfstandig systeem is en dat we de verschijnselen van dat systeem opvatten als in kauzaal verband
staande.
De voorstellingen-komplex nu van de empirische Objektiviteit, getreden in de plaats van het transscendente Subjekt en
in den tijd gekomen, is de eerste aanleg van dat empirische
Ik, dat men nader kan aanduiden als het psychologische Ik,
niet dat Ik zelf. Want wel heeft deze voorstellingen-komplex
i) De woorden »subjektief" en »objektief " hebben twee beteekenissen:
subjektief = wat uit het Subjekt is (de apriorismen bijv.), waar tegenover
staat objektief = wat niet uit het Subjekt is (de gewaarwordingen) en 20. sub.
jektief = wat alleen voor het Subjekt bestaat (een gevoel, een waarneming),
en objektief = wat voor alle Subjekten bestaat (het waargenomene: de dingen,
bewegingen). De gewaarwordingen, die in den eersten zin objektief zijn, zijn
in den tweeden subjektief.
Io.
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een objekt tegenover zich, aan hem tegengesteld, maar de
twee andere Subjekts-kenmerken ontbreken nog : hij is niet
individueel en niet aktief.
De associatie-psychologen, die dezen voorstellings-komplex
voor het eenige Ik, hèt Ik houden, dwalen dus op twee
wijzen : eerstens en vooral daarin, dat ze voorbijzien, dat ook
deze voorstellingen-komplex een drager noodig heeft : deze
nu kan niet anders zijn dan het in zijn apriorismen aktieve,
transscendente Subjekt, de voorwaarde tot alle voorstellen,
de Geest, die zich behalve in het voorstellen ook in het
voelen en willen openbaart ; tweedens daarin, dat ze niet
opmerken, dat een Ik een eenheid is, niet een komplex, en
daarenboven een aktieve grootheid.
Het psychologische Subjekt is de Ziel. De ziel is daarbij
de substantie, die te denken is achter de psychische verschijnselen als akcidenties.
Het ontstaan van het begrip ziel is aldus : volgens onzen
voorstellings-aanleg vatten wij het direkt gewaargewordene
op als akcidentie (eigenschap, toestand, verschijnsel) van een
ding als substantie, en daarna zijn wij geneigd in analogie
de psychische verschijnselen : voorstellingen, gevoelens enz.,
die we in innerlijke ervaring kennen, eveneens op te vatten
als gedragen door een substantie, hier van zelf immaterieel, in
welke de eenheid van het psychisch verschijnende is. De ziel
is in dezen gedachtenkring dus een immateriaal ding, zij onderscheidt zich van het materieele ding daarin, dat zij niet ervaren,
maar door het denken gesteld wordt : zij is hypothetisch;
verder ook daarin, dat zij als niet te ervaren transscendent is.
Ziel en Geest zijn wel te onderscheiden : de ziel is substantie
van, de Geest voorwaarde tot de psychische verschijnselen ; de
ziel wordt ook door het denken gesteld maar de Geest innerlijk
ervaren. Deze twee grootheden staan overigens in verschillende gedachten-kringen en kunnen nimmer in éen beschouwing te zamen voorkomen. i)
i) Aan het woord »ziel" zijn overigens zoo vele beteekenissen gehecht, de
ziel is ook in populaire besprekingen een zoo onnauwkeurig omschreven begrip,
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Als substantie is de ziel een eenheid. Om nu echter als
Subjekt te fungeeren, moet de ziel behalve individueel ook
nog aktief zijn : deze aktiviteit nu openbaart zich in de macht,
haar toegekend over het lichaam.
Hierin is een onderscheid tusschen de ziel en het materiëele
ding, dat de ziel wel, maar het materiëele ding niet aktief
is ; tevens blijkt hieruit, dat de ziel in deze beteekenis geen
wèl doordacht filosofisch begrip is, want tegelijk is zij aktief
en toch als substantie niet aktief. In verband hiermede is
het ook van belang op te merken, dat zoowel de ziel als het
objekt, dat er als korrelnat tegenover staat, ten onrechte gedacht worden te bestaan in metafysische werkelijkheid : het
wordt zoo duidelijk, dat de ziel bestaat in den gedachtenkring
van het naieve realisme.
Het objekt der ziel is niet de empirische Objektiviteit in
haar geheel, maar bij uitsluiting het lichaam. Het lichaam
staat onder de dingen n.l. op twee wijzen tot de ziel in
bijzondere betrekking ; aan beide beantwoorden feiten van
kennis-theoretische beteekenis, waardoor het lichaam ook in
de kennisleer in twee opzichten een bijzonder ding is.
Het lichaam gesteld tegenover de ziel is het ding, dat
voorwaarde is tot haar waarnemen, en dat tegelijk aan haar
macht onderworpen is : in deze laatste betrekking bestaat,
naar wij reeds opmerkten, de aktiviteit der ziel.
Van uit de kennisleer beschouwd (in den gedachtenkring
dus, waar niet de ziel, maar het voorstellende Subjekt erkend
wordt), is het lichaam tegelijk het eenig direkt waargenomen
ding èn het ding, dat voorgesteld wordt als in stand gedat het gebruik maken van dezen term in de psychologie in het algemeen geen
aanbeveling verdient; voor zoo verre haar niet de beteekenis gegeven wordt, waarin
ze hier voorkomt of zij meer of minder ident is met wat wij den Geest noemen, strekt
ze nu eens ter aanduiding van den emotioneelen aanleg des menschen — en als
zoodanig is zij voor de litteratuur, voor de lyriek het bijzonder, een begrip van
groote waarde — een ander maal is zij ident met de bewustheid. In al deze
beteekenissen is de ziel een voor de psychologie waardeloos begrip. Er zij ook
op gewezen, dat zij als emotioneele aanleg of als ident met de bewustheid —
zooals ook de bewustheid zelf — niet een konkreete grootheid is, maar een begrip,
een gedachten-produkt naar aanleiding van verschijnselen door abstraktie gevormd.
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houden door de doelstelling, die evenals de voorstelling gedragen wordt door het metafysische Subjekt.
Terwijl nu het feit, dat het lichaam voorgesteld wordt als
in stand gehouden door de doelstelling van het Subjekt, (wat,
in den anderen kring overgebracht, wordt : het feit, dat het
lichaam onderworpen is aan de wilskracht der ziel) hier ter
plaatse geen nadere uiteenzetting behoeft, vereischt wel eenige
explikatie eerstens onze bewering, dat gezien van uit de
kennisleer het lichaam het ding is, dat alleen direkt waargenomen wordt ; en tweedens, hoe dit feit in verband te
brengen is met de opvatting van het lichaam als voorwaarde
tot het waarnemen der ziel.
Om in te zien, dat het lichaam het eenige direkt waargenomen ding is, moet men bedenken, dat, naar de embryologie
leert, ook het hoogst ontwikkelde organisme fylo- en onto
genetisch zich uit een één-cellig lichaam ontwikkeld heeft;
met de beschouwing van drie stadia uit zijn ontwikkelingsgang
is onze toelichting dan te geven. Men neme daarbij in aanmerking ons betoog, dat alle levensvormen een ziele-leven
hebben.
In het eerste ontwikkelings-stadium vinden wij het individu
verschijnend als één-cellig organisme ; voor hem bestaat als
eenig waarnemings-objekt het lichaam : alle voorstellingen zijn
hier voorstellingen van verschijnselen in het inwendige en op
het oppervlak van het lichaam.
Het is aannemelijk, dat de oorspronkelijkste levensvormen, zij dus, wier lichaam zich niet verder dan tot een
één-cellig organisme ontwikkelt, van alle verschijnselen van
hun organisch leven voorstellingen hebben, want alle
levensverschijnselen beantwoorden aan oorspronkelijk bewuste doelstellingen en een bewuste doelstelling stelt voorop
de duidelijke (niet geïnhibeerde) voorstelling van het tot doel
gestelde ; daarbij zal gegeven de ruimte-aanschouwing een
onderscheiding van verschijnselen aan het oppervlak en in het
inwendige van het lichaam mogelijk wezen door de omstandigheid, dat de eerste niet, de tweede wel aan een doelstelling beantwoorden. In de rij der geslachten worden nu
-
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wel de voorstellingen der inwendige verschijnselen voor een
groot deel onbewust, voor zoo verre zij bewust blijven echter
(ten slotte zijn dit alleen de voorstellingen van een deel der
aktieve bewegingen) blijft deze aanvankelijke lokalisatie bestaan i).
De verschijnselen aan het oppervlak zullen nu verder opgevat worden als veroorzaakt door prikkels van buiten op
het lichaam inwerkende ; zoo zullen dus te gelijk het lichaam
en de in hun inwerking op het lichaam onderling onderscheiden prikkels voorgesteld worden ; daarmede is een begin
van kennis van het niet-lichaam gegeven ; de buitenwereld
wordt daarbij echter slechts middellijk waargenomen : onmiddellijk voorgesteld wordt alleen het lichaam.
In het tweede stadium, dat wij in beschouwing nemen,
bestaat er een organisme met organen en een zenuwstelsel,
maar nog geen gehoors- en gezichts-apparaat. Toen zich
organen differentiëerden, was een centraal-orgaan noodeg om
de eenheid van het organisme te bestendigen en een doelmatig werken zijner organen mogelijk te doen zijn ; als zoodanig fungeert nu het zenuwstelsel, dat op zijn beurt bestaat
uit een centraal gedeelte, hersenen en ruggemerg, het eigenlijke lichaams-centrum, en een perifeer gedeelte, het systeem
van zenuwbanen, dat als intermediair tusschen de organen
en het centrale zenuwstelsel dienst doet : langs de zenuwbanen worden de verschijnselen op het oppervlak en in de
organen centrifugaal naar, en de reakties, de eigenlijke levensverschijnselen, centrifugaal vàn de hersenen en het ruggemerg
voortgeleid.
In verband met de beteekenis van het zenuwstelsel wordt
het waargenomen verschijnsel gelokaliseerd op de plaats van
zijn ontstaan en niet ergens in het zenuwstelsel: dit strekt
slechts ter verbinding der overige organen, waarmede het,
hoewel zelf een orgaan, niet gelijkwaardig is. Het voor de
i) De lokalisatie in het inwendige, en niet op het oppervlak van het lichaam,
van verschijnselen en toestanden, die toch niet levensverschijnselen zijn (zoo
bijv. overvulling van de maag), is sekundair : deze kunnen we hier buiten beschouwing laten.
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zenuw-fysiologie gewichtige feit der projektie van het waargenomene is dus alleen uit de ontwikkeling en biologische beteekenis van het zenuwstelsel te verstaan ; daaruit ook alleen
is in te zien, dat een inwerking op eenige plaats der zenuw
waargenomen wordt als een verschijnsel in haar eindpunt.
Ook in deze periode nu wordt alleen het lichaam direkt
waargenomen en bestaat verder de mogelijkheid de buitenwereld middellijk te leeren kennen. In onze beschouwing
kan men dit stadium ook aangeven als dat, waarop de onderscheiding van substraat en voorgestelde ontstaat : het
substraat is het verschijnsel in het centraal-zenuwstelsel, het
voorgestelde het verschijnsel in het bijzondere orgaan (resp.
de huid) ter plaatse waar het met de zenuwbaan in kontakt staat.
In het laatste (derde) stadium heeft de ontwikkeling van
het organisme haar (tegenwoordig) eindpunt bereikt ; hier doet
zich voor het vol ontwikkelde organisme met zenuwstelsel en
organen en, als nieuw moment, een gezichts- en gehoorsapparaat.
De gezichts- en gehoors-voorstellingen vertoonen de merkwaardige bijzonderheid, dat ze geacht worden tot beantwoording te hebben een verschijnsel niet op het oppervlak van het
lichaam, maar ergens in de ruimte op een afstand er van
daan, welk verschijnsel door voortgeleiding door de ruimte
een prikkel op het lichaams-oppervlak te weeg brengt. Men
moet zich voorstellen, dat deze tweede projektie, die van de
grootste beteekenis is voor de vorming van ons wereldbeeld,
niet onmiddellijk tot stand gekomen is, maar geleerd is in de
ervaring, en wel voornamelijk de ervaring van het voorgeslacht. Wanneer oog en oor zich ontwikkelen, bestaat het
in- en uitwendige tast-apparaat reeds geruimen tijd ; de lokalisatie op het lichaams-oppervlak en de kennis der lichaamsbewegingen heeft zich dus reeds kunnen ontwikkelen i) ; er
is daarom een , kontrole door tastwaarnemingen mogelijk,
waaruit telkens blijken zal, dat het geziene en gehoorde niet
i) Het is hier de plaats niet dit nader te demonstreeren.
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direkt op het lichaam inwerkt, maar op een afstand er
vandaan ontstaat. Door deze kontrole zal het objekt der
gezichts- en gehoors-voorstellingen, dat aanvankelijk opgevat
werd als een prikkel inwerkend op het lichaam, langzamerhand gepercipieerd worden als een ding of een dings-verschijnsel ergens in de ruimte.
En zoo hebben zich dan uit de oorspronkelijke lichaamsvoorstellingen drie soorten van voorstellingen ontwikkeld:
voorstellingen van verschijnselen in het inwendige van het
lichaam, van inwerkingen op het lichaam en van dingen of
verschijnselen in de ruimte. Als feit blijft echter bestaan, dat
het lichaam het eenige direkt voorgestelde ding is.
Het is nu niet moeilijk meer dit feit van kennis-theoretische
beteekenis in verband te brengen met de opvatting van de
ziel als voorwaarde tot het waarnemen. Men heeft daartoe slechts
te bedenken, dat de ziel (in den hier bedoelden zin) voorkomt in
een beschouwing, die wel is waar niet wijsgeerig is, maar toch
zich reeds ontwikkeld heeft uit een lagere, waarover spoedig
nader, in welke het lichaam deel uitmaakt van het Subjekt en
als zoodanig tegenover de buitenwereld gesteld wordt. Deze
opvatting doet zich in den gedachten-kring, die ons thans bezighoudt, nog daarin gelden, dat hier den eigenlijken lichaamsvoorstellingen tegenover de gezichts- en gehoors-voorstellingen
een subjektief karakter toegekend wordt, en dat zij als
gevoelens i) van de waarnemingen der dingen en geluiden
der buitenwereld onderscheiden worden. De voorstellingen
van een ding inwerkend op het lichaams-oppervlak komen
daarbij tusschen beide in te staan : men houdt het er voor,
dat een lichaams-»gevoel" samengaat met de waarneming der
inwerking van een ding. Het gebied der waarneming wordt
zoo aanzienlijk beperkt ; bij de vooropstelling dat lichaamsverschijnselen niet waargenomen worden (dan langs een omweg
door den gezichtszin) kan dan het feit van het naast elkaar
bestaan van substraat en voorgestelde aldus in woorden
i) Men verwarre deze gevoelens niet met wat in de psychologie alleen als
zoodanig geldt : de toestanden van behagen en onbehagen.
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worden gebracht : het lichaam is de voorwaarde tot het waarnemen.
Uit de beteekenis van het lichaam volgt bij de erkenning
van mede-Subj ekten, dat alle dingen voor alle menschen in
principe waarneembaar zijn, d. w. z. dat ze op ieders lichaam
inwerken, maar dat de inwerking zelf op het lichaam en de
toestanden (afwijkingen) en verschijnselen van het eigenlichaam direkt althans — slechts door den drager er van
kunnen worden waargenomen.
Het psycho- Er is nu echter nog een tweede empirisch Ik, een derde
fysiologische
Subjekt dus, het psycho fysiolog ische Subjekt; we hebben er
Subjekt.

in het voorafgaande reeds melding van moeten maken ; evenals
het psychologische Ik bestaat dit in de werkelijkheid waarin
wij leven in onze dagelijksche bezigheden, de werkelijkheid
van het naieve realisme, waarin het voorgestelde geacht wordt
te bestaan onafhankelijk van den voorsteller, waar uit de
lichaatnsvoorstelling besloten wordt tot de werkelijkheid van
het lichaam en uit de voorstelling der dingen tot de werkelijkheid van hun bestaan buiten het voorstellen om. De
dingen en het lichaam zijn hier primair en de voorstellingen
er van sekundair.
Het ontstaan van dit psycho-fysiologische Subjekt is nu
verder aldus, dat het psychologische Subjekt het lichaam, zijn
objekt, als bestanddeel in zich opneemt en daarmede te zamen
zich stelt tegenover de verdere wereld der dingen, die dan
wordt de buitenwereld ; daarbij fungeert de ziel als levensprincipe van het op zich zelf levenlooze lichaam. Beide dit
Subjekt en dit objekt zijn in tijd en ruimte.
Dit psycho-fysiologische Ik is het belichaamde Ik, het
bezielde lichaam, dat loopt en eet, zich te slapen legt en zich
baadt, dat een kind baart, dat zich onhandig voelt, dat waarneemt, denkt, voelt en wil: de mensch omringd door de
dingen der buitenwereld : het Subjekt nedergedaald in de
wereld der dingen. Ook dit Subjekt is individueel en aktief,
zijn aktiviteit openbaart zich in zijn ingrijpen in de buitenwereld.
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Zoo heeft dus .het woord »Ik" drieërlei beteekenis. De niet
wijsgeerige mensch staat in het naieve realisme en erkent
slechts het psycho-fysiologische Subjekt en daartegenover als
objekt de buitenwereld.
Eerst op een hooger vlak van intellektualiteit, niet voor
alle menschen bereikbaar : heden reeds voor veel meerderen
dan in verleden tijden, komt men tot het inzicht, dat het
ziele-leven een afzonderlijke sfeer is van andere orde dan het
organische leven, en daarmede tot de erkenning van het
psychologische Subjekt, de ziel, waar tegenover als objekt
staat het lichaam.
Uit dit inzicht komt de wijsgeerige erkenning voort van het
metafysische Subjekt, den Geest, de transscendente realiteit
van ons wezen, waar tegenover als objekt staat de metafysische Objektiviteit.
Het psycho-fysiologische Ik is in den tijd en in de ruimte,
het psychologische Ik is in den tijd, het metafysische Ik is
buiten tijd en ruimte beide. Zoo is dan ook het empirische
Subjekt, daar het in den tijd bestaat, in zijn beide vormen, in
zijn toestanden gestadig veranderend, maar de Geest, buiten den
tijd zijnde (want de tijd is zijn eigen schepping) is onveranderlijk.
Het psycho-fysiologische Subjekt wordt geboren, door zijn
ouders verwekt, en sterft na eenige tientallen van jaren ; het
psychologische Subjekt komt te bestaan te gelijk met zijn
lichaam, maar niet door zijn ouders verwekt : het sterft in der
eeuwigheid niet ; voor den Geest bestaat noch geboorte, noch
verwekking, noch dood : hij is in de eeuwigheid, dat is in het
tijdlooze.
Wij leven in den tijd, maar het innerlijkste van ons wezen
staat buiten den tijd : het metafysische wezen zelf buiten den
tijd openbaart zich in tijdsvorm.
Wat dat nu is, dat de Geest zich komt te openbaren in den
tijd : dit is niet te zeggen. Hoe is dat moment, waarop het
geschiedt ? En, staande in de empirische werkelijkheid, zullen
wij zeggen, dat het is bij de kopulatie ? Het is een ondoorgrondelijk feit, evenzeer als het uittreden uit dezen bestaansvorm bij den dood. Dit alleen kunnen wij zeggen : bij het
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begin en bij het eind van het empirische leven moet de Geest,
aktief, een verandering ondergaan, waardoor de eene maal
hij komt in dien bestaansvorm en waardoor de andere maal
die betrekking opgeheven wordt.

Ons onderzoek, dat was ter inleiding in de studie van
het ziele-leven moest noodzakelijk de twee groote problemen
van het bewustzijn en het Ik aanvatten. Maar deze zelfde
problemen doen zich voor aan een ieder, die zoekt te
komen tot een levensleer, want hij wiens denken dáarop gericht is, komt te staan voor het mysterie van het Ik, en
inkeerend tot zich zelf vindt hij de erkenning van God, het
besef van goed en kwaad, van de realiteit der schoonheid,
maar dit alles blijft voor hem waardeloos, zoolang hij het
verband er van niet gevonden heeft. Zoo heeft dan het klare
inzicht in deze dingen, waarnaar wij zochten, niet alleen beteekenis voor vakkennis, het vertegenwoordigt, daar het leidt
tot een levensleer, ook hooger geestelijke waarde.

DE ZAAK HOGERHUIS
DOOR

F. VAN DER GOES.

P. A. PIJNAPPEL, De zaak Hogerhuis.
Amsterdam, Scheltema & Holkema's
Boekhandel. [Prijs: f 0.25.]

I.
De Leidsche hoogleeraar Van der Vlugt is een van het
zestal Westerlingen geweest, die op reis waren gegaan om
den Keizer van Rusland tot andere gedachten te brengen,
nopens de behandeling van zijne Finsche onderdanen ; maar
die niet zoo ver konden komen van Zijne Majesteit hunne
gewichtige schriftstukken in handen te stellen of tot een
mondgesprek met Hoogstdenzelven te worden toegelaten.
Daarentegen beschrijft de heer Van der Vlugt het wedervaren van hem en zijne tochtgenooten in een bijzondere
korrespondentie aan het Handelsblad; zoodat, indien niet de
bewoners van Finland in hunnen strijd om vrijheid, althans
de lezers in Holland worden gesterkt in hunne liefde voor
belangwekkende reisverhalen, gelijk de bladen er in dezen
tijd des jaars plegen mee te deelen. Niemand minder dan
de bejaarde Noordpoolreiziger Nordenskiöld was van de partij;
en het verhaal zijner avonturen met Eskimo's en Lappen,
zijne » lektuur-herinneringen uit het leven van zijn lievelingsheld Napoléon", vormden, naar de figuurlijke lofspraak van
den heer Van der Vlugt, »het zout (hunner) gemeenschappelijke
maaltijden." Onderstellen wij uit vaderlandsch zwak, dat de
schrijver in het Handelsblad er wederkeerig de suiker van
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representeerde, en de Heer Nordenskiöld reden heeft gehad
met ééne naamsverandering deze woorden van den Leidschen
professor tot de zijne te maken : »Een man als mr. Van der
Vlugt te ontmoeten is een schat die blijft, een voorrecht, dat
al had de reis naar Petersburg niets anders opgeleverd, hare
moeiten ruimschoots zou hebben geloond?'
Voor het overige bevatten deze brieven een zeer openhartig relaas van de wijze, waarop eenige ministers van den
Tsar met de vreemdelingen een loopje namen. Om dit recht
duidelijk te maken, plaatst de schrijver als motto boven zijn
tweede epistel het antwoord van een dier hoogwaardigheidsbekleeders : » De Keizer, mijn doorluchtige meester, is volkomen
toegankelijk voor iedereen." De geestigheid van de brieven
is, dat de schrijver zeer wel gevoelt, dat de diplomaat te
beleefd was om er bij te voegen : behalve voor u. Doch deze
overmaat van gemoedelijkheid veroordeelt tevens den tocht.
Ten minste bij den Nederlandschen kruisvaarder heeft het
besef van de realiteit der Russische toestanden ontbroken.
Redeneeringen als mr. Van der Vlugt zou aanbieden, kent
de keizer op zijn duimpje. Meent men dat het onbekendheid
met den inhoud van de liberale levensbeschouwing is, in het
bijzonder eenige achterlijkheid op het stuk van vrijzinnig
staatsrecht, die de rol bepaalt van den Oosterschen heerscher?
Van de ontwikkeling van twee machtsmiddelen kan het aanbreken van een beteren tijd voor Rusland worden verwacht;
van de kracht der vooruitstrevende burgerij, van de kracht
der opkomende arbeidersklasse, maatschappelijke groepen,
die beiden hun weg vinden met de uitbreiding van de moderne
sociale verhoudingen. Zoolang aan het Tsarendom door geene
revolutionnaire invloeden in het eigen land voldoende weerstand wordt geboden, is alle buitenlandsche inmenging te
vergeefs. En slechts is voor later van die buitenlandsche
inmenging iets te hopen, welke komt in de gedaante van
eene triomfeerende arbeidersklasse uit het Westen, die na de
overwinning op de reaktie tehuis, het evangelie van de vrijheid
in den mond van het kanon en op de spits van de bajonetten
draagt, draagt over de vlakten van het zuchtende Tsarenrijk —
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welkom geheeten gelijk voor nu honderd jaar de Fransche
legers over den Rijn en de Alpen. Doch ligt misschien in
de uiterste machteloosheid van eene demonstratie als die van
de heeren Van der Vlugt c.s., die alleen hunne kracht zoeken
in een woord, in een woord waarvan zij vooraf niet zeker
wisten of het hun vergund zou worden te spreken, de
bekoring van het geloof aan eene idee, sterker dan het geweld
van bajonetten of kanonnen ? De heer Van der Vlugt is daarvoor te zeer een lourist, meer dan een kruisvaarder. Hij laat
te spoedig zich troosten door het charmante gezelschap, en
glimlacht te dikwijls over zijn eigen figuur als die van het
verlakte haasje in het groote Petersburg.
De grapjes over de agenten, die de heeren in hun hotel
vergezelden, zijn eenigermate een affront voor de lieden, die
in ernst met de Russische politie te maken hebben gehad.
De schoonheid van den dweeper, die politie en ministers
nadert, niet met den hoed in de hand maar met een dolk in
de vuist, vertoont de speciale korrespondent van het Handelsblad ons niet of nauwelijks; en wij wilden zeggen dat,.
indien de schoonheid ontbreekt, er weinig anders overblijft
dan de lafheid.
Eéne plaats, intusschen, is er in den genoemden tweeden
brief, die de verhouding van de vertegenwoordigers van het
burgerlijk liberalisme tegenover de Russische bureaukratie met
eenige zuiverheid aanduidt. Van een der ministers heet het,
dat hij het »doel van de tusschenkomst" een tusschenkomst, die niet meer dan een overkomst heeft kunnen zijn
niet begreep. » Noch onze bekommering om Finland's
wille". »Noch ook de onpersoonlijke vanzelf beid der betooging" .-- een betooging, die slechts een betuiging is geweest,
»wier vertolkers hij voor zich zag." » Wie hadden ons
toch wel eigenlijk naar St. Petersburg gebracht ? Wie zaten
er eigenlijk achter ? Ziedaar 's ministers eerste vraag." En
de heer Van der Vlugt gaat voort met te verzekeren, dat
van de daad van den keizer ten opzichte van Finland, » deze
trouwe en eerlijke dienaar des Tsaren zich evenmin een
voorstelling (vormde) als van dit andere dat, op het verne-
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men eener dergelijke daad, het rechtsgevoel van West- en
Midden-Europa vanzelf zich uitte in protest op protest, al
liet kwalijk iemand zich aanwijzen als de belhamel of de raddraaier".
Wat de deputatie van de liberale bourgeoisie ondervond
bij de handlangers van den alleenheerscher in de zaak van
Finland, ondervinden de vertegenwoordigers van de georganiseerde arbeidersklasse bij de regeerende dienaren van de
bourgeoisie in de zaak van de broeders Hogerhuis.
Wie hunner, mag men vragen, wie hunner heeft getoond onze tusschenkomst en onze bekommering om der
onschuld wille te begrijpen ? Wie : het onpersoonlijke, de
vanzelf heid der betooging ? Het socialisme, meenden ze, zat
er achter : haat tegen het gezag, afkeer van de justitie. Wat
zij eigenlijk misdreven had, gevoelde men niet. Noch, dat op
het vernemen van een zoodanig misdrijf, het rechtsgevoel
van de arbeidende massa zich uitte in protesten zonder eind,
die geenszins waren toe te schrijven aan het stoken van
eenige raddraaiers of belhamels. Kortom, de heer Van
der Vlugt vindt bij de hooge Petersburgsche bureaukratie
niet zoozeer opzettelijken onwil en direkte tegenwerking, als
wel de klaarblijkelijke afwezigheid van het inzicht in de zaak,
dat aan goeden wil tot medewerking vooraf moet gaan. En
zoo ook vinden wij bij de standgenooten van Van der Vlugt,
niet het uitdrukkelijke voornemen om onschuldigen in de
gevangenis te houden, maar een hooge mate van ongeschiktheid om de gronden te beoordeelen waarop hunne _ onschuld
wordt betoogd, en te begrijpen de motieven van de beweging
te hunnen gunste.
Het beste bewijs geeft de heer Van der Vlugt zelf. Gelegenheid tot interventie ten behoeve van het recht, behoefde hij
toch waarlijk niet eerst in Rusland te gaan zoeken. Immers
het onrecht dat een paar personen is aangedaan, roept niet
minder luide om herstel dan het onrecht dat een natie lijdt.
Althans een hoogleeraar in de rechtswetenschap, veronderstellen wij, telt niet de offers maar weegt het leed : want
niet het beschadigde belang van personen treft den wijsgeer
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maar de krenking van een idee. Waarom dan zwijgend toegezien in de zaak van onze onschuldige landgenooten, misschien haar zelfs onverschillig gadegeslagen ? Bovendien,
als voor het ideëele besef de drie Friezen opwegen tegen de
drie millioen Finnen, zou uit een oogpunt van praktisch nut
een demonstratie voor laatstbedoelden verreweg verkieslijk
zijn geweest. Terwijl prof. Van der Vlugt kon verwachten,
dat de ministers van den Tsar hem bij den neus zouden nemen,
mocht hij rekenen op de ernstigste aandacht van het geheele
volk zijner medeburgers. Doch hij leeft in een vreemde,
onwerkelijke wereld, gelijk de burgerlijke idealisten plegen,
wier invloed ten goede daardoor zoo bitter klein is. Iets als
het avontuurlijke, extraordinaire van een persoonlijk beroep
op den keizer van Rusland kan nog hun verbeelding prikke.
len, die ongeroerd blijft bij de vraag of drie boerenknechts
al dan niet hebben ingebroken.
Verbijsterend, zelfs, moet voor iemand die op de oorzaken
van het verschijnsel geen acht heeft geslagen, de gedachte
zijn, dat, indien op dit oogenblik het uur van de bevrijding
der onschuldig veroordeelden schijnt te naderen, men zoo ver
gekomen is bijna zonder steun van de gansche rechtsgeleerde
wereld. Er zijn in ons land niet minder dan vijf hoogescholen, waar de rechtswetenschap in al haren omvang wordt
onderwezen. Er verschijnen rechtsgeleerde tijdschriften, rechtsgeleerde dissertaties zonder tal. En al de intellektueele kracht,
welke eene zoo uitgebreide en vlijtige beoefening van het
vak onderstelt en opwekt, is, wij zeggen niet onvoldoende
geweest om drie onschuldigen uit de gevangenis te bevrijden,
maar zoo goed als ongebruikt gebleven in de beweging voor
hunne zaak. Hadden wij in een land geleefd zonder universiteiten met juridische fakulteiten, zonder juristenvergaderingen,
zonder rechtslitteratuur, -- het zou voor de zaak van het
geschonden recht hetzelfde zijn geweest. Tenzij wij moeten
zeggen : beter. Want het weinige dat uit deze wereld mocht
worden vernomen ten gunste, komt niet in aanmerking bij
het vele dat ten ongunste werd gehoord. Nu ruim een jaar
geleden richtte de redaktie van het Volksdagblad vragen tot
31
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eenige personen betreffende het proces Hogerhuis. Antwoorden kwamen er van onderscheidene bekende rechtsgeleerden.
Wij noemen Mr. H. Th. de Kanter (Haarlem), H. S. Veldman
(Delft), J. W. Mollerus (kantonrechter te Apeldoorn), Rud. S.
Benjamins, Th. Heemskerk, prof. Treub, W. Heineken, N.
A. Calisch, J. A. Levy : en niet een van hen heeft met
het gezag dat het publiek aan zijn naam te hechten gewoon
is, de reeds geruimen tijd gevestigde volksovertuiging willen
steunen met de verklaring, welke thans op weg is officieel
als waarheid te worden erkend, dat de Hogerhuizen ten
onrechte waren veroordeeld. — Het lid van de fakulteit dat
een uitzondering heeft gemaakt, behoeven wij niet te noemen.
De student die de tweede uitzondering maakte, is de heer
P. A. Pijnappel, schrijver van de brochure, aan het hoofd
dezes vermeld.
II.
In het Handelsblad zijn de hoofdstukken van de brochure
het eerst verschenen ; en in het artikel door den redakteur
Boissevain bij wijze van aankondiging van de feuilletons geschreven, vinden wij reden om op het bovenstaande terug
te komen.
De Heer van der Vlugt legde den nadruk op het niet-begrijpen
van de west-Europeesche agitatie ten behoeve van Finland.
Hierin ligt zijnerzijds de erkenning dat het russificeeren van
het gewest, daarginds in het licht verschijnt van een ekonomische en politieke noodzakelijkheid. Wij willen, bij alle
verschil, hetzelfde toepassen op de houding van de bourgeoisie
in de beweging voor, in de zaak van de Hogerhuizen. Evenmin als de Nederlandsche autoriteiten met plezier de waarheid
en het recht verkrachten, heeft er een samenspanning plaats
gehad van voorname publicisten en juristen om haar bij dit
werk der duisternis de hand te leenen. Wie juist wil oordeelen,
moet onderscheid maken tusschen opzettelijk misdoen en het
gebrek aan inzicht. Maar wij vragen : heeft dit onderscheid
hoe juist het zijn moge, meer dan een theoretische waarde?
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Wat baat het den Finlanders in hun aan russifikatie overgeleverd hertogdom of wat baat het den broeders Hogerhuis in hunne cel te Leeuwarden ? Het inzicht moge mankeeren,
en daarmee het opzet zijn buitengesloten, het toegebrachte
leed is er niet minder pijnlijk om. Bovendien, maakt de
erkenning van deze waarheid onze voorstelling van den klassenstrijd, in het bijzonder onze meening omtrent de klassejustitie tot een onwaarheid ? Integendeel, zij bevestigt haar.
De twijfel aan de schuld van de veroordeelden is, sedert
de uitspraak van de Haagsche rechtbank in het proces Troelstra,
bij velen aanmerkelijk sterker geworden, bij anderen voor
het eerst opgekomen. Wij meenen, op den uitslag van het
door dit geding ingeleide revisie-proces vooruitloopende, ter
wille van de argumentatie de in rechten gebleken onjuistheid
van het Leeuwarder arrest voor het oogenblik te mogen aannemen. -- Welnu, hadden wij vastgehouden aan de plattere
opvatting van het wezen der klassenjustitie, en ooit beweerd
dat de Leeuwarder rechters en raadsheeren tegen beter weten
in de Hogerhuizen hadden gevonnisd, dan zouden wij thans
uitgepraat zijn. Met de wetenschap, dat Rechtbank en Hof
samengesteld waren uit gewetenlooze lieden, en de voldoening
dit althans in één geval te hebben aangetoond, konden
wij ons tevreden stellen de Hogerhuizen eenmaal in vrijheid.
Het is intusschen duidelijk dat wij, die om dit theoretisch nietige gevolg nimmer een zoo uitgebreide en bezwaarlijke beweging zouden hebben opgezet, een beweging waarmêe onze partij
zich heeft vereenzelvigd, van dit engere gezichtspunt niet zijn
uitgegaan. Het kwaad dat de eene mensch over den anderen
brengt uit louter boosheid, is niet het onrecht waartegen een
staatkundige partij zich kant. Wij bestrijden het onrecht dat
door ambtenaren wordt bedreven ; door ambtenaren, niet
buiten hunne funktie en tegen de reglementen ; maar bedreven
overeenkomstig de bepalingen, in de uitoefening van hun
ambt; bedreven, derhalve, volgens hunne overtuiging gelijk
de wet gebiedt. Reeds ons partijbelang zou meebrengen dat
wij de zaak z66 beschouwden, wijl alleen zoo beschouwd de
zaak voor een principieële kritiek vatbaar is. Het bedenkelijke
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is niet, dat eenige leden van de rechterlijke macht den schurk
zouden hebben gespeeld, en daarbij instemming en steun
gevonden bij eenige dagbladschrijvers en advokaten maar
het bedenkelijke is, dat wij in omstandigheden ons bevinden
welke bekwame en eerlijke rechters, nauwgezette journalisten
en rechtschapen rechtsgeleerden, verhinderen te zien wat eene
ongeletterde volksmenigte, voorgelicht door een handvol
leeken, aanstonds heeft opgemerkt. En deze omstandigheden,
die de justitie en hare standgenooten belemmeren bij de
verrichtingen welke zij met ijver en goede trouw waarnemen,
moeten een algemeene oorzaak hebben, die omdat zij
algemeen is, wel niet anders dan maatschappelijk kan zijn.
Deze maatschappelijke oorzaak, dus, doet de burgerlijke
justitie, de burgerlijke overheid, de burgerlijke pers, de
organen in één woord, van burgerlijke beschaving en macht,
voor wit houden wat blijkbaar zwart is, den leugen verwisselen met de waarheid, onrecht plegen als zij meenen recht
te doen. Wij, nu, hebben met een kritiek van de klassejustitie
nooit iets anders bedoeld dan dit ; en wij zouden waarlijk
niet weten wat wij ooit meer hadden kunnen bedoelen. Is
dit zoo, en in de zaak Hogerhuis hebben wij een dier zeldzame gevallen dat de vertegenwoordigers der bourgeoisie
gedwongen worden het feitelijk te erkennen, dan is de strijd
tegen de klasse die regeert, maar met den besten wil hare
taak niet meer kan vervullen, een even eenvoudige als
dringende eisch van den vooruitgang.
Aan den anderen kant zouden wij aan de zaak welke wij
voorstaan, te kort doen, door aanspraak te maken op den
lof van scherpzinnigheid en edelmoedigheid voor de personen.
Niet enkel eene natuurlijke diskretie vordert dat wij onze
minderheid erkennen ; erkennen, dat, zoo wij aan de zaak
van het recht eenige diensten konden bewijzen, het meer
geluk was dan wijsheid. Wij zijn waarlijk door het lot bijzonder
begunstigde lieden 1 Wij spelen met de schatten van waarheid
en rechtvaardigheid, die onze tegenstanders door geen
inspanning of toewijding kunnen meester worden. Wat noemen
wij de bourgeoisie een geprivelegeerde klasse ? De genietingen
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staat te ontvangen en als hij door de dood van de wereld
gescheiden wordt. Als Christus komen zal, houdt heel de
natuur z'n adem in'. Geen blad beweegt zich. De rivieren
vergeten te vloeien ; de vogels, de dieren, de mensen zwijgen;
niets heerst er dan rust. i) Daar grijpt plotseling de Hemelse
macht met wonderen in. Over Betlehem zing z'n engelenzang het Gloria in exeelsis. 2) Een nieuwe ster, i000 jaar
geleden door Bileam voorspeld, verrijst in 't O. en wijst de
drie koningen de weg ; de zon omringt zich met 'n schone
purperen krans. 3). Te Rome opent zich ee, , welriekende
bron, en stort 'n duizendjarig gebouw ineen. Augustus, de
eerste de beste en de roemvolste keizer, aan wie de Senatoren
goddelike eer willen geven, wordt geprofeteerd door 'n sybille,
ook hij zelf krijgt 'n visioen,
waarbij hem de wàre God
wordt getoond. 4)
Maar geweldig gaat de wereld te keer,
als Christus z'n taak op aarde is afgelopen. Als de Verlosser
zal. komen, zitten iu 't rijk der Duisternis de zielen te wachten. 5)
Plotseling verrijst er 'n licht, schoner en heller dan de zon.
Adam is de eerste die 't licht herkent. Daarop profeteert
Jesaja, Simeon volgt, dan de Doper. Allen, vaderen en profeten,
verblijden zich. Adam laat Seth de tocht naar 't Paradijs
verhalen, en Gods belofte van de olie der Barmhartigheid. En
allen wachten op hoop van z'n komst.
Onderwijl spreekt de Satan z'n- scharen toe, opdat ze zich
gereed houden tegen hem, die zich de Godszoon heeft genoemd. 6) »Vrees niet," zegt hij, »hij is 'n mens, want ik
»heb hem hooren zeggen : M'n ziel is bedroefd tot den dood!
»En de dood vrezen, doet alleen de mens." »Maar hij
»maakt gezond, wat wij verderven," weerleggen de demonen.
» Dat deed nooit 'n mens. Zo hij eens 'n God was t" » Wat
»dood gaat, komt hier, en wat hier komt is voor ons," zegt
Lucifer. » En om hem te leveren aan de dood, zette ik heel
»'t Jodendom tegen hem op." — » Maar hij roept de zielen
»terug," roepen de duivelen. Was hij 't niet, die Lazarus
»opriep zeggende : »Lazarus kom uit," en 't was zo ? Voor{

z) II, c. II.

2)

ald. 3) ald. 4) ald. c. i5. 5) II, c. 36. 6) ald.
27
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» waar, hij is 'n God en voert al de door ons geroofde zielen
» uit naar de eeuwige zaligheid 1"
Eensklaps rolt er 'n donderslag, en 'n stem roept : » Opent
uw poorten, o vorsten. De Koning des Roems verschijnt !"
En de demonen sidderen. Maar uit de zielenkerker roepen
de vaderen, profeten en heiligen terug : » Opent uw koperen
poorten. De Koning des Roems verschijnt." Toen zeiden
de helse scharen : » Ga nu uit Satan, die uw moed zo hoog
draagt, en waag de strijd tegen de Koning 1" Maar aan de
wachters gelastte de Satan, de poorten te sluiten en te grendelen, zoodat er niemand binnen kon gaan.
In 't zielenrijk groeide de vreugde. Koning David zei:
»Voorspelde ik niet, dat God de koperen poorten zou breken,
en de ijzeren grendelen verbrijzelen tot hulp der zijnen ?" En
Jesaja herhaalde : »Zei ik niet, dat de doden zullen opstaan
en de levenden zich verblijden?" » Dood, waar is uw
prikkel, hel, waar is uw zege 1'' En de heiligen juichten:
» Gij ligt verwonnen, o hel 1" En 'n tweede donderslag klonk,
en weer riep de stem : »Doe open, o vorsten, uw poorten."
En ze verblijdden zich noch meer, elkander troostende met
hun nrnfeti eën

Ineens verscheen 'n groot licht : de Koning kwam binnen,
scheurende de banden, die noch niet waren verbroken. De
helse wachters vluchtten. En al de legioenen van duivelen
vluchtten. Maar de Satan greep hij, en wierp hem in de
diepste duisternis, hem voor eeuwig vervloekende. »En
gij Adam," zei hij, »wees gij en Uw geslacht voor eeuwig
verlost. Komt, heiligen gebeeld naar mijn beeld." En
de Heer ging naar Adam, nam hem bij de hand en zei
tot hem : » Eeuwige vrede zij met u allen 1'' — En Adam
viel neer voor z'n voeten, en alle heiligen vielen neer,
en allen zeiden : »Verlosser, die zijt gekomen, zooals ge
voorspelde 1 Door 't Kruis hebt ge ons bevrijd. Zet dit
kruis, o heer, op aarde als 'n teken van uw viktorie."
En zo deed de Heer. En hij leidde ze uit, Adam en de
zijnen, en Michaël bracht ze naar 't Paradijs, waar Elia en
Henoch toefden ... En in de diepte der hel werd Satan
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bespot, omdat hij iemand zonder zonde had willen verderven. i)
In het evangelie van Nicodemus, waaruit het bovenstaande
getrokken is, zijn meer gedeelten, waarin de groepering van
de handelende personen en de levendigheid van de voorstelling
aan de aksie 'n kleur bijzetten, welke 't ons begrijpelik maakt,
hoe men met dergelijke gegevens de behoefte gevoeld heeft,
deze aantrekkelike stof voor 't publiek in passie-spelen te
dramatiseren 2). Zo in 't begin:
»Anna, Senna, Dathan, Kaïfas, Gamaliël, Levi, Judas,
Alexander, Cyrus, enz., enz., allemaal Joden, kwamen vreselik
verontwaardigd bij Pilatus om Christus te beschuldigen. » We
»weten met zekerheid, dat hij de zoon van Jozef en Maria is",
riepen ze. » En nochtans zegt hij dat hij Gods zoon is, en
» daarbij noch, dat hij koning is. De Wet der Vaderen acht
»hij niet, en de Sabbat viert hij niet. Integendeel, hij doet
» al z'n genezingen en wonderen op Sabbat, en dat is 'n grote
»zonde". »Waarom is dat zonde?" zei Pilatus. »Omdat
»hij net is als Belzebub en baas over de duivels, want hij werpt
»ze zo maar uit". Moet je daar 'n bóze geest voor wezen !
» Ik dacht dat die duivelen juist uitvaren door de kracht Gods !"
»— Nu goed", riepen de Joden, »laat hem maar is voor»komen". En de rechter zei tot 'n bode : »Vraag eens
»aan Jezus, of hij hier komt. Maar met beleefdheid hoor 1"
De bode af, en naar Jezus toe, met 'n bos stroo of riet
bij hem, spreidt dat voor Jezus z'n voeten uit en zegt : » Heer,
i) II, c. 36. Uit het verhaal van Carinus en Lucius in 't evangelie van
Nicodemus.
2) Nicodemus, zegt Boendale, was 'n vriend van Christus, en nooit uit z'n
nabijheid. Hij was machtig en onafhankelik, en maalde niet om de Joden. De
andere jongeren vluchtten, toen Jezus gearresteerd werd; hij bleef, en woonde
't hele verhoor, enz. bij. Dat alles schreef hij op. (Later, in c. 38, zegt B., dat
Nicodemus niet spreekt van Judas' verraad, Gethsemané, Petrus' verzaking, de
nacht, de tocht naar Annas, Ka;ifas, de beledigingen, enz. Wellicht deed hij dit
niet, omdat hij er niet bij was. Wat 'n eerlike man dus, die Nicodemus, wat
kon je op zo iemand aan ! zegt B.)
Deze »jeest van Onze Behouder" had, volgens de legende, keizer Theodosius
te Jeruzalem in Pilatus rechtsarchieven gevonden. Zo had men (en heeft men)
ook de brieven van Pilatus aan keizer Claudius!
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»wil asjeblieft hier overheen naar de rechter gaan, want die
»wou u spreken". Dat zagen de Joden, en ze vroegen
Pilatus : » Is dat nu 'n manier om 'n schuldige op te eisen 1
»Die bode weet niet hoe 't hoort 1" Pilatus op de bode af,
om te vragen of dat nu zo moest en of 't niet anders kon.
»Wel heer", sprak de dienaar, »toen ik op straat kwam, zag
»ik Jezus op 'n ezel zitten, de Jodekindertjes liepen er om heen
»met takjes en groen in de hand, al maar kleden voor hem
» uitspreidende en zonder ophouden roepende : hosanna, hoogste
» koning, gezegend hij die komt in de naam des Heren 1 En
»toen ik allen hem die eer zag aandoen, deed ik ook m'n
»best..." »Maar jij bent 'n Griek", riepen de Joden, »en de
»Jodekinderen spreken Hebreeuws. Hoe zou jij 't dan ver» staan ?" » Wel ik vroeg 'n Jood, en die lei 't me uit". » Wat
»riepen ze ?" vroeg Pilatus. »Allemaal hosanna, heer 1" —
» Wat is dat?" — » Dat is zooveel als: maak me zalig 1" — » Hoor
»nu eens aan", zei Pilatus, »dat riepen jullie eigen kinderen.
»Wat wou je nu zeggen, en hem misdadig noemen 1" Toen
wisten ze niet wat ze zeggen moesten" i ).
»Onderwijl komt Jezus, die door de bode geroepen was.
Nu stel ik me voor dat er in de zaal waar Pilatus rechtsprak,
lui stonden met banieren, en in die banieren 'n beeld of fieguur. En dat toen die banieren voor Jezus bogen. En toen
zei Pilatus : Zie je nu niet, dat zelfs die tekens hem eren ?"
»Nee", riepen de Joden »dat doen niet de tekens, maar
»dat doen de mensen die de banieren dragen". — Maar de
banierdragers zeiden dat de tekens 't zelf hadden gedaan, en
dat zij er geen schuld aan hadden. » Goed", zei Pilatus, »breng
»dadelik twaalf sterke kerels voor, en geef die de banieren
» in de hand. De kop er af, als ze de banieren strijken". Jezus
moest nu opnieuw binnenkomen, en wederom gingen de banieren naar de laagte. »Zie je wel", zei Pilatus, »dat het de
»tekens wel waren, die eer aan Jezus gaven ?" En de Joden
wisten wederom niet wat ze moesten zeggen" 2).
Ten slotte komt er bij 'n verandering van groepering door
1)

II, c. 36.

2)

Ald.
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de actie 'n drang als van opstormende en neerzijgende zeeën.
Daartussen wordt geslingerd Pilatus, die goedig is, omdat hij
geen Jood is, en zwak is, omdat Christus, die als offer van
de Jodenhaat moet vallen, niet door hem gered mag worden.
Verhoor en wederhoor vormen 'n kruisvuur i) : »Hij is van
Maar anderen be»onwettige afkomst", roepen de Joden.
»Bezweer uw aanklacht", eist Pilatus.
wijzen het tegendeel.
Maar ze zweren niet, wel staan ze met hun leven voor
»Hij schendt de Sabbat", roepen ze.
de waarheid in.
»Neen heer, hij geneest'_', zeggen anderen. »Ik zie geen
schuld in goede werken. »Vonnis hem zelf 1" zegt Pilatus vertoornd. Maar de Joden willen het niet. »Hij noemt zich
»Maar niet van d e z e aarde i"
koning 1" roepen ze uit.
»Hij
wil
de
tempel afbreken", dringen ze
zegt Christus.
aan. » Over ons kome z'n bloed. Hij kwetst niet ons, hij
Veroordeel hem dan", zegt Pilatus.
kwetst God 1"
Maar velen weenden, en
»Oordeel gij, en kruisig hem 1"
Pilatus die geen schuld in hem zag, kon maar niet besluiten."
»Toen kwam Nicodemus, en zei : »Als z'n werken die hij
»deed, uit God zijn, dan zullen ze blijven. Zijn ze niet uit
» God, dan zullen ze vergaan. Mozes deed tekenen voor Pharao,
»en z'n werken hielden stand. De Egyptiese wijzen deden
»tekenen, en hun werk hield geen stand, omdat het niet uit
»God was. Laat daarom deze man met rust!"
»Oordeel
Maar
»ook hèm," riepen de Joden, »hij was mèt hem 1"
toen vroeg 'n ander het woord en zei: »Zie heer, 38 jaar
»lag ik ziek, en hij genas me." » Op Sabbat 1" riepen de Joden.
En 'n ander die blind was geweest, zei ook zo. En noch
een, die melaats was. En Veronica, die de bloedzucht gehad
had. » Een vrouw mag niet getuigen 1" riepen de Joden. Maar Pilatus werd toornig, en voer uit tegen de Joden, en
wilde heengaan. Nu drongen ze nochmaals op, en zeiden:
»Zie heer, wij zijn trouwe, want we willen de Keizer en niet
»deze tot koning. Deze is 't, die Herodes zocht ; deze is 't
»om wie hij te Betlehem moordde. Deze is 't die z'n moeder

i) Ald.

q.o8
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»ontvoerde." »Is dat waar?" vroeg Pilatus bevreesd. — »Ja
»heer !" riepen ze. Toen werd Pilatus noch meer bevreesd,
wies z'n handen, en zei : »Ik wil geen schuld hebben aan 't
»bloed van deze rechtvaardige l" Maar de Joden riepen:
»Laat z'n bloed over ons en onze kinderen komen. Kruisig
»hem !" ij
In de ME. is de Kerk nummer één ; al 't andere is haar
ondergeschikt. Heel de natuur, heel de oudheid wordt voorgesteld zich te groeperen om Christus, te wijzen op Christus.
In hèm eindigen alle dingen. Ook wat nà hein komt, strekt
noch altijd tot de verhoging van zijn eer. Maria's hemelvaart, 2) de uitzending der Apostelen, 3) de pauselike regeering, door Boendale beschreven tot Karel, de Godsheld, en
eerste keizer van Rome nà Konstantijn, 4) al wat de
historie geeft, draait om dit ene : de toenemende heerlikheid
van de Kerk, de moeder van alle kinderen in Christus. Op
elke bladzij groeit ze in haar martelaren, haar instellingen,
haar dienst ; zoals van de oude eenvoudige kern de mis
aangroeit tot de allesomvattende vereringshymne van later. 5)
Heel het eerste deel van deze spiegel, de profeetsieën
uit 't voor-Christelike tijdperk, heel het twede, als ook 't
vierde, beschrijvende het Einde der dagen, heeft tot
onderwerp : de verlossing van 't mensdom. De wereldse
feiten, zo ze het noemen waard zijn, staan achteraf in de
schaduw ; alleen de Kerk heeft haar historie, en de mijlpalen
en de merktekens zijn de regeringsjaren der pausen, 't zij ze
martelaren zijn of rechthebbende meesters.
Tegenover de heerlikheid, die aan ieder Christen in de
Godsheid voor oogen wordt gesteld, en die met gehoorzaamheid en goede werken te winnen is, stelde de Middeneeuwer
in z'n sombere opvatting van het zondige aarde bestaan, een
droevig einde, en verschrikkelike doodstrijd. 6) Het uur van
scheiding uit het dal van vervloeking, moest alle leed dragen
1) II, c. 36. 2) II, c. 55-58; zie ook c. 59, 6o, 6i. 3) II, c. 39. 4) II, c.
44 50• 5) II, c. 52 (bediedenis van de mis) ; c. 51 (keEk en priestergewaad); c.
53 (de horae); c. 54 (de 7 eeuwen). 6) I, c. 19.
-
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van een hoogere orde zijn voor haar niet weggelegd, de
uitdrukking slaat blijkbaar alleen op het stoffelijke. Vraagt
het overal waar onrecht wordt geleden of tirannie en reaktie
dreigen ; waar kwaad hersteld wordt, of erger voorkomen,
daar is het voor een deel of geheel te danken aan het
socialisme. In de zaak Hogerhuis zijn volksvergaderingen
gehouden, zijn redevoeringen uitgesproken, artikelen en brochures geschreven, op een of twee uitzonderingen na, door
onbevoegden. Maar dit is de beteekenis van de zaak Hogerhuis, en in dit opzicht hebben de dragers van dien naam
niet te vergeefs geleden, een beteekenis die de zaak voor
altijd verbindt aan de geschiedenis van de arbeidersbeweging
in ons land, dat zij de partij van de arbeiders voor vriend
en vijand heeft gekenmerkt als de partij van het recht. Gelijk
er eene algemeene maatschappelijke oorzaak is, die de goede
bedoelingen van de bourgeoisie machteloos maakt ; zoo is er
een algemeene maatschappelijke oorzaak, die aan de simpele
plichtsbetrachting van het proletariaat de glorie bijzet van
een hoog en edel streven. Zoo weinig wij aan de organen
van de bourgeoisie de opzettelijke vervalsching toedichten
van het recht, zoo weinig zullen wij voor ons zelven een
persoonlijk monopolie vragen van waarheidszin. Wij kunnen
volkomen tevreden zijn nu de historie van de zaak Hogerhuis
gekomen is in een stadium, dat de grondwaarheid van de
socialistische beschouwing in eene eenvoudige gedaante wereldkundig maakt, aannemelijker voor de massa dan door eenig
voorval hier te lande gebeurd. De waarheid, dat de gesteldheden des geestes welke eerst tot veroordeeling van onschuldigen leidden, vervolgens tot onverschilligheid en afkeer ten
opzichte van de beweging ; aan den anderen kant tot twijfel
aan de juistheid van het arrest, spoedig aangewend als motief
tot een omvattende en langdurige demonstratie ; dat dit
geestelijk onderscheid bij burgerij en bij arbeiders, de in de
gevoels- en ideeënwereld werkzame tegenstelling is van beider
ekonomische en politieke verhoudingen.
Het is hier de plaats niet in bijzonderheden te spreken
over den maatschappelijken achtergrond van de zaak, die in
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dit tijdschrift nu niet voor de eerste maal wordt behandeld.
Alleen als bevestiging van onze bij eene vroegere gelegenheid
gegeven voorstellingen ; voorstellingen, overigens, door de feiten
waar gemaakt meer dan door eenige redeneering mogelijk
zou zijn; heeft het reeds genoemde artikel van den Heer
Boissevain voor ons zijne waarde.
Reeds de aanhef. De schrijver heeft een lange wandeling
gemaakt met Pijnappel, en »met spanning en diepe belangstelling geluisterd naar het verhaal van zijne ervaringen in
Friesland". Maar ervaringen in Friesland hadden ook Valk,
de auteur der eerste brochures ; Troelstra ; Van der Heide,
predikant te Engelum ; Middelkoop, ontvanger te Leeuwarden
en de redaktie van het Friesch Volksblad. De onderzoekingen
van den Heer Pijnappel zijn op die van de anderen gevolgd,
hem is door de anderen de weg gewezen. Maar de redakteur
van het Handelsblad spreekt van een bezwaar dat tegen de
kritiek ook van zijn vriend moest gelden. Hij hield nl. een
besliste overtuiging voor »ongeveer onmogelijk" indien men
de »terechtzitting niet bijgewoond en de getuigen niet gehoord
had". Ware deze beschouwing, zouden wij zeggen, ook maar
ongeveer redelijk, dan zou het er voor de Hogerhuizen inderdaad slecht uitzien. Intusschen, de schrijver zegt vervolgens,
dat de »diepe overtuiging" van vele mannen »die blijkbaar
te goeder trouw zijn", grooten indruk op hem hadden gemaakt.
En wij die waarlijk niet alleen uit beleefdheid, onzerzijds de
goede trouw van den Heer Charles Boissevain in deze zaak
evenzeer aannemen, en slechts wilden toonen dat lieden
in zijne positie door hunne beste eigenschappen en achtenswaardigste neigingen kwalijk worden gediend ; wij mogen als
bewijs aanvoeren dat de hoofdredakteur van het in liberale
kringen wellicht meest gezaghebbende orgaan, door een voor
de zaak der waarheid hoogst verderfelijk aanzien des persoons
geleid wordt. De beweringen van lieden die hem vreemd,
of wel onsympathiek, vijandig waren, hielp hij dood zwijgen;
en eerst het woord van een bekend en bevriend persoon
vestigde bij hem het geloof aan de oprechtheid van anderen,
die lang voor zijn zegsman hetzelfde hadden gezegd. Dit is
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vooral, wij zeggen niet : onvergeeflijk, wijl bij deze beschouwing van te voren het denkbeeld van alle subjektieve schuld
is buitengesloten ; maar dit is vooral daarom ten hoogste
opmerkelijk, wijl de beweringen van anderen welke de Heer
Pijnappel later niets anders deed en niets anders doen kan
dan op zijne wijze herhalen, uit louter zeer eenvoudige zakelijke
mededeelingen bestonden : het betoog van de zwakheid van
de gronden in het arrest genoemd, het betoog van de bezwaren
tegen de bekende daders. Wat heeft de Heer Pijnappel voor
treffende, nieuwe psychologische beschouwingen of wat voor
nieuwe, overtuigende feitelijke gegevens den Heer Boissevain
hunnen meedeelen ? vraagt men zich af. Maar hij heeft
hem, behalve het voor de hand liggende in het sociale milieu,
over niets behoeven, over niets kunnen spreken dan over de
houding van de hoofdgetuigen, over het raam, het lantarentje,
over de misleidende procedure, over de onverantwoordelijke
instruktie, over de onwaarheden in de beschikking en
over het verpletterende van de omstandigheden waaronder de
buitenrechtelijke bekentenissen zijn afgelegd. Wij gelooven den
Heer Boissevain op zijn woord dat hij te voren geen besliste
overtuiging had : dat pleit, zeiden we, zeer tegen hem als
toongevend leider van de publieke opinie ; maar waarlijk
vreeselijk is het te bedenken en zonder eenige ironie ons
medelijden waard, dat de maatschappelijke redenen, hier
werkzaam, zoo zeer dezen woordvoerder der regeerende klasse
(en bijna al zijne kollega's) tegen de waarheid verharden en
voor haar verblinden, dat stelselmatig van zijn kant het bekend maken van de stukken waarop de overtuiging van anderen
rustte, verzuimd is. Wat moet er omgaan in het hoofd van
den journalist, die, als hij in de brochures van Valk, in de
kolommen van Sociaaldenokraat, Volksdagblad of Friescl^
Volksblad de reeksen van feitelijke gegevens welke over deze
zaak openbaar zijn geworden, onder de oogen krijgt, niet
enkel geen besliste overtuiging voelt ontstaan, maar zelfs niet
het besef dat zijn plicht als bestuurder van een blad dat
groote publiciteit geeft, voorschrijft het opnemen van althans
het voornaamste van het overvloedige materiaal?
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Wat er bij hem is omgegaan, zal de Heer Boissevain u
zeggen : »Het heeft, schrijft hij, aan de Hogerhuiszaak veel
kwaad gedaan, dat zij door te vurige aanhangers is verdedigd.
De vurigste strijders er voor zijn zeker de Sociaal-democraten
geweest, wat velen in de beweging alleen een middel om de
justitie aan te vallen deed zien."
Deze velen, antwoorden wij, te goeder trouw in de onderstelling, dat wij, buiten de zaak om »alleen" de justitie wilden
aanvallen, hebben dus, evenzeer buiten de zaak om, alleen
de justitie willen verdedigen. Zie hier een voorstelling van
een der aspekten van den klassenstrijd, waarin althans de rol
van de bourgeoisie aangeduid is met grootere openhartigheid
dan wij meestal gewoon zijn. Doch waarom zou Boissevain
niet openhartig wezen ? Het verdedigen van de justitie rekent
hij zich tot een eer. Men zou intusschen nu mogen opmerken,
dat het al te groote vertrouwen gevaarlijk kan zijn. Het is
redelijk niet vol te houden, dat de justitie in zich zelve de
waarborgen zou bevatten, om bejegend te worden met een
eerbied die alle kritiek uitsluit. Niet de logika, maar een
maatschappelijk motief, schrijft een zoodanigen eerbied voor.
Eerbied voor de justitie, als maatschappelijke deugd, is de
ideologische vorm van het belang dat, voor de regeerende
klasse, bij een sterke justitie betrokken is ... Dat wisten we.
Doch dit motief, zien wij nu en zien ook anderen die het
niet wisten, dit motief werkt schadelijk, werkt ten nadeele
van het recht. Alle twijfel wordt onderdrukt bij zichzelf
en zoo mogelijk bij anderen. Ja, zoo krachtig is de werking
ten kwade, dat zij den twijfel van anderen tracht verdacht te
maken. Wij hebben de bekentenis dat velen van de beweging
voor de broeders Hogerhuis af keerig waren, omdat zij tegen de
justitie scheen gericht te zijn. Maar deze schijn lag enkel bij hen,
was de weerschijn van hun angst. Ten eerste ligt het bewijs in
de uitkomst, die ons en niet hun gelijk geeft. Zoolang een socialistische beweging hier te lande bestaat, heeft zij nog nimmer
met een gewone strafzaak zich ingelaten. Mag men dan zeggen,
dat onze tusschenkomst in deze enkele, die blijkt een dwaling
te zijn, van een vooringenomenheid tegen de justitie getuigt?
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Neen, wij zien de justitie zooals zij is, zonder vooringenomenheid : een machtsmiddel van de regeerende klasse dienende tot handhaving van hare sociale orde welke ook
eenigszins die van de arbeiders is, omdat in deze maatschappij
aan de arbeiders eenig recht en eenige rechtszekerheid toekomt. In geschillen onderling, zelfs in oneenigheid met patroons
of anderen van de regeerende klasse, maken zij van de justitie
en veelal met voldoening gebruik. Wij konstateeren het zonder spijt. Welke, overigens, de kenmerken zijn van de klassejustitie en hoe zij in de zaak Hogerhuis aan het licht komen,
is reeds in den vorigen jaargang van dit tijdschrift aangeduid.
Genoeg, de geheele procedure in twee instanties, de voorbereiding door de politie niet het minst, dragen rijkelijk de
kenmerken van het bestaan der maatschappelijke scheiding
tusschen rechters en beklaagden. De klassejustitie zal eerst
een einde nemen met de justitie zelve, die alleen in eene
klassen-maatschappij denkbaar is. Doch het gebrek aan objektiviteit in het geïnteresseerde oordeel over de justitie, waarvan
ook de redakteur van het Handelsblad blijk geeft, belet hem
ons oordeel met eenige aandacht te wegen. Hij is in de
burgerlijke ideologie zoozeer bevangen, dat hij aan de eerlijkheid van een vrijmoedige kritiek niet kan gelooven. De
klank alleen van het woord klassejustitie brengt hem van de
wijs, en het is niet meer dan de klank van het woord waartegen hij zich wendt. »Van klassen-justitie in deze te spreken
schijnt ons al zeer kinderachtig," Al waren, gaat hij voort,
»hooggeachte magistraten misdadig genoeg geweest om lieden
schuldig te verklaren omdat zij sociaal-democraten waren, dan
zou er nog geen reden zijn geweest waarom ze liever de
I-Iogerhuizen dan de drie mannen, die door de openbare
meening als de schuldigen worden aangewezen, vervolgd
zouden hebben." Geen wonder, inderdaad, dat de Heer
Boissevain van de socialistische meening over de taak van
de rechterlijke macht in deze maatschappij geen hoogte kan
krijgen. Wij mogen het geen bewuste onwaarheid noemen
als de Heer Boissevain hier spreekt van »hooggeachte
magistraten" ; doch, zoolang ons niet gezegd is waarom de
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Leeuwarder rechters en raadsheeren in het bijzonder op de
onderscheidende aanduiding aanspraak kunnen maken, moeten
wij gelooven dat de schrijver in het algemeen alle leden van
rechtbanken en hoven op deze wijze pleegt te betitelen ; zoodanig, dat bij hem onwillekeurig en direkt het begrip van
magistratuur aan het begrip van in hooge mate achtenswaardig te zijn, is vastgeknoopt. Nog eens, deze vooringenomenheid is, gelet op de rol van de justitie in onze samenleving, volkomen begrijpelijk ; zij maakt evenwel onvatbaar
voor eene onpartijdige en wetenschappelijke voorstelling van
de justitie terwijl de broeders Hogerhuis kunnen getuigen
hoe verderfelijk het is voor de justitiabelen.
Wij willen, ten slotte, aan de gezelschappen, waarvan wij
een woordvoeder hebben gehoord, het verwijt niet doen, dat
zij van dit geval een partijzaak hebben gemaakt. Zoodanige
verwijten geven te kennen, dat men van de manier, waarop
openbare meeningen tot stand komen, een zeer onzuiver denkbeeld heeft Neen, de verdediging van de justitie en de bij
de verdediging gevolgde taktiek, van aan den eenen kant
het gevoelen der voorstanders van de gebroeders verdacht te
maken als een uiting van haat tegen de rechterlijke macht,
en aan den anderen kant de feitelijke gegevens niet of niet
uitvoerig te vermelden, waaruit het gevoelen van de voorstanders is afgeleid ... ; het is, naar beginsel en naar methode,
de zaak van eene partij, welker methode en beginsel niet
bepaald worden naar persoonlijke voorkeur, maar haar zijn
opgelegd door het noodlot der historie.
III.
Zeiden wij dat Pijnappels brochure geen nieuws bevat, dan
had het niet de bedoeling den schrijver in het geringste onaangenaam te zijn. Zij bevat geen nieuws in den zin van
eene onthulling te zijn van feiten, nieuw gevonden, of van
voorstellingen, nieuw gedacht ; zoodanig, dat met eenig recht
de kouranten kunnen beweren, thans eerst overtuigd te zijn
of althans sterk aan het twijfelen geraakt. Maar de brochure
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geeft nieuws in zooverre, als zij een oorspronkelijke bewerking
is van het voorhanden materiaal, de uitkomst meedeelt van
eigen plaatselijk onderzoek. Nog onbekend waren eenige aanhalingen uit de instruktie, den Heer Pijnappel overgebracht
door den advokaat der veroordeelden in tweede instantie,
mr. Kloekers, te Assen. En nieuw waren de artikelen voor
verreweg het grootste gedeelte van de geabonneerden van
het Handelsblad. Zijn schuld is het niet, dat in Mei 18 99
het nog mogelijk was voor een kring van lezers, aan wie
het geringste detail van de zaak Dreyfus breedvoerig was
bericht, de zaak Hogerhuis te behandelen alsof zij gisteren
had plaats gevonden. Zijne brochure moest zijn een zoo
uitvoerig en volledig mogelijk overzicht bestemd voor
lezers, die de bijzonderheden nog zeer weinig kenden, en
iedere opmerking ten nadeele van de rechtspraak hunner
standgenooten, zoo niet weigerden aan te hooren, dan toch
van te voren wantrouwden. Zijne verdienste is, dat hij aan
den eisch van de omstandigheden waaronder hij schreef, op
de juiste wijze heeft weten te voldoen.
Zij, die de zaak Hogerhuis kennen, zijn door Pijnappel in
hunne voorstellingen van alle hoofdpunten bevestigd. Een
persoonlijke voldoening, gering te achten bij de principiëele.
Hoe meer stukken aan het licht komen, hoe meer personen
zich met het geval gaan bezig houden, des te duidelijker blijkt
dat de eerste indruk de juiste was; des te overtuigender wordt
bewezen, dat de onbevoegden en de ongeletterden, dank zij
hunne maatschappelijke positie, welke een onbevangen kritiek
van de justitie toelaat, de omstandigheden van het proces
beter hebben begrepen dan de wetenschappelijke mannen en
de aangewezen deskundigen.
Het eerste hoofdstuk van de brochure behandelt het gebeurde voor de terechtzitting. De gewichtige vraag : hoe
zijn de getuigen Haitsma c.s. er toe gekomen, Wiebren
Hogerhuis en zijne broeders tegen alle rede en waarschij nlijkheid van de inbraak te beschuldigen wordt beantwoord
juist zooals anderen voor dezen schrijver deden. Wij zelf
schreven in dit tijdschrift : niet de getuigen hebben de politie,
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maar de politie heeft de getuigen op het spoor, het verkeerde,
gebracht. De Heer Pijnappel, uit kracht van zijn onderzoek,
waarbij gesprekken met marechaussees en veldwachters, zegt
hetzelfde : » Onophoudelijk werd hun aandacht op de Hogerhuizen gericht. Nu zij hen steeds als de schuldigen
hoorden noemen, dachten zij : ja, het was toch niet geheel
onmogelijk." De citaten uit verhooren bevestigen de opvatting,
verkregen vddr het dossier publiek werd. Wij vinden o. a.
deze treffende verklaring van Sieds Jansma, dat hij »bij nadenken de meening van den Comm. van Politie min of
meer wordt toegedaan ; de witte moet dan zin Wiebren en
de man, waarmede hij geworsteld heeft, Marten, en de man
buiten, Keimpe." Eene verklaring, die, met vele andere, ook
dit tweede zeer gewichtige feit doet uitkomen, dat de latere
bewering van de getuigen, volgens welke zij de Hogerhuizen
onmiddellijk hadden herkend, een groote leugen is. Of Haitsma
c.s. de Hogerhuizen al verdachten daaraan had de politie
niets : zij moesten zeggen dat zij het wisten. Hoe ook op
de terechtzitting de getuigen verleid, ja, gedwongen werden
tot dezen leugen, kunnen de lezers zich wellicht herinneren.
De Heer Pijnappel reproduceert de bekende stukken ten
bewijze dat de politie, om het door haar gewenschte verband
tusschen de verdachten en het overtuigingsstuk, het lantarentje
door de inbrekers achtergelaten, vasttestellen, »met beloften en
bedreigingen werkte". Deze onthullingen evenaren het ergerlijkste wat in de Dreyfuszaak aangaande laagheden van ambtenaren, militaire of civiele, is gebleken. Een der brieven van
de betrokken personen heeft schrijver dezes indertijd in deze
bladzijden doen afdrukken. Een van de andere bij Pijnappel
te vinden is van eene Dirkje Bosma, wie de Leeuwarder
inspekteur Bemmelink moet hebben beloofd, »dat haar man
vrij zou raken van het zaakje van aardappelstelen", als hij
»maar zeide van de lantaarn".
Het tweede hoofdstuk van de brochure loopt over de terechtzitting. De schrijver begeeft zich in een uitvoerige en nauwgezette kritiek van het bewijsmateriaal, beperkt tot de verklaringen der drie bekende getuigen en enkele aanwijzingen
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— aanwijzingen en verklaringen thans voor de zooveelste
maal onder handen genomen en wederom, zooals prof. Simons
zeide, blootgelegd als een samenstel van onwaarschijnlijkheden.
Deze passages behooren tot de beste van het geschrift. Om deze reden zijn de argumenten tegen het vonnis vooral
in het thans ingetreden stadium der zaak van belang, wijl er
beginselen van een legende te bespeuren zijn welke door die
argumenten wordt weersproken. De legende, namelijk, als

zouden in beide instanties de Hogerhuizen op schijnbaar goede
gronden veroordeeld zin, gronden waarvan de innerlijke zwakheid eerst door het bekend worden van de uitlatingen van
Van Dijk, Dijkstra en Alberda na het onherroepelijk worden
van de veroordeeling, aangetoond zou zijn geworden. Sedert
de indiening van het voorstel der Heeren Harte c. s. is aller
attentie op het thans noodige nieuwe feit, de aanwezigheid
dier bekentenissen, gevestigd. Na de aanneming van het
voorstel is dit nieuwe feit, vergissen wij ons niet, ook juridisch
de hoofdzaak. En dit zijn redenen die allicht er toe leiden,
dat men de bezwaren tegen het vonnis een weinig zou gaan
vergeten. Doch voor ons blijven zij een gedenkteeken van
de mogelijkheden bij de rechtsbedeeling in een provincie,
welke reeds lang den naam had van voortegaan in de
scheiding tusschen arm en rijk.
Zeer lezenswaard is verder § III bij Pijnappel. De auteur
heeft een eigen meening over de herkomst van het bekende
anonieme briefje aan Mr. Kloekers, nog voor de uitspraak
van het Hof door hem ontvangen en getoond aan den heer
Noyon, advokaat-generaal. Het briefje is de eerste aanwijzing
van de daders »die niet op vermoedens rustte, maar op van
de daders zelven afkomstige mededeelingen". »Maar de tijd
voegt de Heer Pijnappel er bij is nog niet gekomen
voor de publicatie van het bewijs hiervan". »Komt het revisieproces, dan zal ook over deze vraag het licht schijnen".
In het vervolg van schrijvers verhaal over de wijze waarop
de daders bekend zijn geworden, komen voor de verklaringen
van Klaas Stienstra en Eeltje Ringia, gelijk beiden haar
onlangs voor de Haagsche rechtbank onder eede hebben

48o

DE ZAAK HOGERHUIS.

herhaald. Vergissen wij ons niet, dan is de publikatie van
deze stukken in de feuilletons van den Heer Pijnappel, Mei
1899, de eerste keer dat in een groot blad anders dan terloops deze stukken zijn meegedeeld. Voor de leus heeft
een nieuwe instruktie plaats gehad, maar zegt Pijnappel »in hun zucht de eenmaal aangenomen schuld der Hogerhuizen
te blijven verdedigen, vonden de rechterlijke ambtenaren steun."
Hoofdstuk VII handelt over het derde justitieele onderzoek,
de instruktie van de klacht wegens meineed tegen Gatze
Haitsma, namens de vrouwen Hogerhuis door mr. Troelstra
ingediend een der middelen tot revisie van het proces
volgens art. 375 van het Wetb. v. Strafvord., toen het
andere middel, vervolging der nieuw aangewezen daders,
te vergeefs was beproefd. De Heer Pijnappel herinnert aan
de onware woorden van minister Cort van der Linden, in
zijn memorie van antwoord bij de begrooting van Justitie neêrgeschreven : dat door het nieuwe onderzoek het bewijs van
de schuld der gebroeders door nieuwe feiten was versterkt.
De waarheid is, dat ook de minister in de vulgaire vooroordeelen zijner klasgenooten geheel en al bevangen is, en de
zaak de moeite van een zelfstandige beschouwing niet heeft
waard geacht. Van zijne bewering, die hij jammerlijk moest
opgeven toen het noodzakelijk werd haar tegenover Troelstra
in de Kamer te verdedigen, zegt Pijnappel met reden : »alleen
wie in de zaak thuis waren en de onwaarde van het vroegere
»bewijs" kenden, konden begrijpen van welken aard deze
nieuwe versterkingen zouden zijn." De beschikking van Mr.
Schimmelpenninck d.d. 6 Juni 1898 besprekende, gaat hij
de nieuwe bewijzen kortelijk na, om te komen tot het reeds
vele malen bereikte resultaat : »het fiasco der »nieuwe bewijzen" was absoluut." De houding van Minister en Kamer bij
de interpellatie van Troelstra over deze beschikking, kritiseert
de Heer Pijnappel ten slotte in de opmerking, dat de 14
Juni voor de eer der Nederlandsche natie (lees : van de
regeerende klasse) geen gelukkige dag is geweest. En
terecht zegt hij dat, na dit kamerdebat, de in kracht toenemende agitatie voornamelijk gegrond was op de beschikking,
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welke de zwakheid van het bewijs tegen de Hogerhuizen
eerst recht deed uitkomen.
Aan de motieven waarop de gratie is afgewezen, wijdt de
schrijver eenige uitmuntende bladzijden. Al het waardeboze van de beweringen der »hooggeachte magistraten", die
het Gerechtshof van Leeuwarden vormen, stelt hij in het
scherpste licht. Ware het maar zoo ... 1 als hier omgekochte of op welke andere manier tot het misdrijf van opzettelijke vervalsching der waarheid gebrachte lieden hadden
gesproken, zou zelfs in onze maatschappij deze overmaat van
monsterachtigheid niet ongestraft gebleven zijn. Maar een
veel vreeselijker gedachte is, dat wij in deze adviezen een
maatstaf hebben van goede trouw, ernst en scherpzinnigheid.
De raadsheeren en de advokaat-generaal, verre van nu als
ontmaskerde bedriegers tot ontslag gedwongen of tot straf
veroordeeld te zijn, gaan voort met de uitoefening van hun
ambt, blijven over het lot van hunne medemenschen beschikken en zins in hoogheid gezeten als te voren ja, door een
akte van solidariteit, welke bewijst, dat de deugd der kleinen
de ondeugd der grooten kan zijn, is de advokaat-generaal,
Mr. Noyon, sedert bevorderd, en neemt hij het openbaar
ministerie waar aan het opperste rechtskollege, dat over de
aanvrage tot revisie te beslissen zal hebben 1
De schrijver besluit met een woord over de houding van
de groote kouranten i) en de agitatie door de socialisten onder-

i) De brochure noemt de Nieuwe Rolt. Courant en de 4msterdamsche. Niet
minder kenmerkend was de houding van het Nieuws van den Dag, dat op
een in het oog loopende manier het gewijsde tegen de waarheid heeft helpen
verdedigen. Het machtigste wapen van de pers, tevens het harerzijds grofste
plichtverzuim, is het verzwijgen. Spaarzame berichten, korte mededeelingen
over de zaak Hogerhuis -- naast de volle kolommen dagelijks maanden lang
over de zaak Dreyfus — of wel een volkomen stilte. Somtijds sprekende, waar
het eenigszins mogelijk was, ten bate van het onrecht. Hiervan twee voorbeelden. In zijn geheel reproduceert de redaktie, nummer van 8 Augustus 5898,
(derde blad) de ongunstige meening van de 4msterdamsche Courant over den
uitslag van de enquête door het Volksdagblad. De geestrijke konklusie van de
Amst. Ct., dat alleen juristen mogen oordeelen, acht het orgaan van Dr. Ritter
de moeite van het overnemen ten volle waard.
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nomen. Juist wijl de Heer Pijnappel in deze kwestie den
dieperen grond onaangeroerd laat, en zich alleen bemoeit
met de voor ieder onbevangen waarnemer zichtbare feiten —
gevolgen van een oorzaak welke hij niet noemt is zijn
getuigenis, ook voor ons, van waarde. Hij spreekt niet
over de maatschappelijke noodzakelijkheid welke de rol bepaalt van bourgeoisie en van proletariaat : het is de bevestiging van ons gevoelen omtrent deze noodzakelijkheid, vindt
een nauwgezet onderzoeker het optreden aan beide kanten
met haar in overeenstemming. Niet derhalve, als een streeling
van onze ijdelheid, zelfs niet als de waardeering van verrichten arbeid, maar als de versterking in het geloof aan de
kracht waarmee wij van groote maatschappelijke plichten ons
hebben te kwijten, aanvaarden wij het woord van dezen
jongen schrijver:
» Het is dan ook een armzalige beschimping te zeggen, dat
het zooveel beter zou zijn gegaan, wanneer de socialisten

Direkt tendentieus in ongunstigen zin is het overzicht, voorkomende in het
nummer van i 6 Juli 1898, van prof. Simon's bekende artikelen in het Paleis
van Justitie, geschreven na de beschikking van Mr. Schimmelpenninck. Men
weet dat deze artikelen een diepen indruk hebben gemaakt; ondanks alle in
de positie van den hoogleeraar dubbel begrijpelijke reserve, was zijne kritiek,
zoowel van het arrest, van de terechtzitting en van de beschikking, vormelijk
minder dan wezenlijk, dermate scherp dat het verschijnen van zijne artikelen
een zeer belangrijk incident uitmaakt in de geschiedenis van de agitatie. Wij
vragen of iemand van dit resumee, bestend om aan den uitgebreiden lezerskring
van het Nieuws het gezaghebbend oordeel van Mr. Simons te doen kennen,
ook maar half dezen indruk krijgt:
,,De hoogleeraar verklaart zich buiten staat eene welgevestigde overtuiging
voor te dragen. Hij heeft niet de overtuiging dat de veroordeelden onschuldig
zijn gevonnisd, en ook is niet elke twijfel aan hunne schuld bij hem verdwenen.
Deze meeningen licht hij toe door de behandeling van de zaak op den voet
te volgen.
Hij stelt de vraag of de bestaande twijfel door een nieuwe behandeling zou
kunnen worden opgeheven en of zulk een nieuwe behandeling reeds daardoor
gerechtvaardigd zou zijn.
Het eerste is mogelijk ; maar acht hij vooralsnog niet waarschijnlijk.
Grond voor een nieuwe behandeling bestaat er, volgens onze wet, stellig
niet; de vermoedens van meineed tegen Haitsma zijn niet beslissend en zullen
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er zich niet mee bemoeid hadden. Integendeel zal het de
eer der socialisten blijven de eenige politieke partij te zijn,
die in haar geheel de keuze gedaan heeft : voor het niet
vormelijke, maar werkelijke recht." -- Hoe kan het anders?
Wij hebben ons niet dc zaak, de zaak heeft ons aangetrokken.
En immers is uit de noodzakelijkheid van zoodanig verzet
het socialisme geboren. -9 Augustus.
geen rechter licht bewegen een verwijzing te bevelen ; eene veroordeeling is
nog minder waarschijnlijk, en toch eerst die veroordeeling zou ten slotte leiden
tot een nieuwe behandeling.
Toch -- zegt hij — staat een weg open, waardoor de rechter, die het vonnis
wees, geroepen kan worden in het licht der thans bekende feiten een nieuw
oordeel te geven. Indien een request tot gratie wordt ingediend, zal het Hof
te Leeuwarden daarover zijn advies hebben te geven. Het Hof zal zich dan
opnieuw de vraag moeten voorleggen of 't nog altijd van de schuld der veroordeelden overtuigd is ; is die overtuiging verzwakt, 't zal daarvan in zijn
advies kunnen doen blijken, en de Minister van Justitie, in zijne voordracht
aan de Kroon, zal zeker aan een dusdanig advies hooge waarde hechten.
Blijft het Hof daarentegen ook nu nog bij zijne vroeger gebleken opvatting,
men zal dit kunnen betreuren, maar men zal die opvatting, op een eerlijke
overtuiging steunend, hebben te eerbiedigen en zich moeten neerleggen bij het
onvermijdelijke."
Eindelijk verscheen in het nummer van 28 Juni 1899 eene korte aankondiging
van Pijnappels brochure. Eenigszins kritisch, is de aankondiging in het algemeen gunstig. Men gevoelt dat de redaktie op een bevestiging van de volksopinie van dien kant niet verdacht was. Nu het blijkt dat »betrouwbare en
deskundige personen, gelijk de Utrechtsche hoogleeraar Simons," eenigszins
denken als de groote menigte, (aan prof. Simons schrijft de redaktie thans
»ernstigen twijfel" toe) verheugt zij zich over de mogelijkheid eener revisie,
welke zij direkt en indirekt zoolang zij kon met alle macht heeft tegengewerkt.
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DE STAM VAN 'T VOLK...
De stam van 't volk doet nu zijn loten beven
Omdat een twijg herplant in vreemde streek
Gewond beweegt : geheimnisvol geleek
Eén leven nog door stam en twijg te streven.

Verwantschap trilt in 't bloed, en luide spreek'
Ze in eendre taal en dring de hand tot geven,
Want krachtloos zijn we en ons is niets gebleven
Van hulp die steunde en macht die niemand week.

De stam van 't volk doet nu zijn blaad'ren ruischen,
En vreugd voor 't minst is 't ritslen all' te saam;
Te lang in stilt hing elk voor zich alleen.

Eén bloed is 't al, hier kronklend, daar aan 't bruisen,
Eén taal is de onze en de onze eenzelfde naam:
Eén is ons voelen, zij 't ook in geween.
ALBERT VERWEY.
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