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ZONDAGSRUST

Een laat-Octobermorgen lichtte bleek over de nieuwe stad.
De strekking der huizenblokken, de rechte, diepe straatgeulen werden al duidelijker in de barre opstand hunner hardbruine muren, in hun ver-heenlijnende, uitgestorven verlatenheid. Het was een Zondag en alles bleef stil lang over het
gewone uur, dat de ambachtslieden met bleke slaapgezichten
haastig naar hun werk gaan. Alleen de melkwagens rammelden in de verte in 't kil vochtgrijze, naderden, tot hun
gebolder een ogenblik aan de ingang ener straat, als voor een
tunnelholte, rammelde, dan afzwakte om een hoek, en allengs verging. Toen kwamen ook de kleine zwarte gedaanten, die doofden de eindeloze rijen ros gloeiende lichten, van
de een naar de ander gaande in gestadige stap, een lange stok
over de schouder. En achter hen lieten zij de nuchtere grij sheid van de morgen, huizen en straten vaal en armelijk onder de dichtdekkende gure wolkenlucht.
Maar in de huizen zelve was het nog nacht.
Op de eerste verdieping, midden in de lange straat, waar
de Verhoefs woonden, hing nog het broeiend nachtzwijgen,
de zware stilte van de slaap, die schijnt te verdichten in 't
donkey der slepende uren. Zware schaduwen huifden in 't
smalle gangetje naast de trap, waar een snelle ademhaling uit
een openstaande bedstee als een vederlicht geluidje wiegde
op de stilte.
In het keukentje, waarvan de deurwijdopen stond, begonnen de dingen zich allengs tot eigen vormen of te scheiden
onder de dofgrauwende morgen. De hoge bank van het aanrecht, onder het raam, dat als een grijs vierkant de zwarte
wand brak, was bedekt met een verwarde hoop ruw en haastig daar uit de hand gezet tafelgerei, een flauw te onderscheiden warboel van donkere pannen, bleek-open schalen, waaruit heften van messen en stalen vorken en lepels, in een snelle
greep dooreengesmeten, opstaken.
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Op een wandtafeltje begonnen flauwtjes zich de vormen to
omtrekken van een keukenlampj e zonder kap, het glas zwart
gewalmd op de glazen peer, het blikken reflectortje zo bevuild, dat het dofzwart zonder een enkel glimlicht daarstond
in de schemering. Flauwe stank van petroleum, van vuil
vaatwater, verwaarloosde gootsteen wademde in de ruimte.
De deur naar de achterkamer stond aan en het was daarbinnen, als in de gang, dezelfde bleke binnenhuisstilte onder
de vaalwolkende schemering, waarin de meubels zich met
bun vorm en kleur nuchter hervonden.
Zwaar snorken in regelmatige grommingen ontrustte de
stilte vanuit de halfopen alkoof, een zwarte diepte met schimmige lichtvlekken van de lampetkan of een opbulting van
wit laken in de andere hoek. Maar in de vunze bedomptheid,
doortrokken van tabakswalm en verzuurde bierlucht, voelde men het vol van zwaar-dierlijk leven, dat daar de nacht
over had gekroeld.
En al die stilteruimten in de aanblekende morgen, met het
grofwarme leven, broeiend in dat donkey alkoof hok, schenen wel voor goed afgezonderd van de buitenwereld der
straten, waar de trage Zondag nu eindelijk openging in sneller aanstappende voorbijgangers en vermeerderd geraas van
ver gerij.
Tot ineens een schel, kort rinkelend in felle ruk, inbrak in
de dompe rust.
Een moment wilde de slaap van het huis overhellen tot bewustzij n, maar daarna viel het gesnork weer in zijn geregelde dreun en niets scheen gebeurd.
Opnieuw klankte de schel, nu langduriger luidend.
Doffe mompelwoorden en zwaarkrakend beweeg ontstegen het alkoofdonker. Toen een vrouwestem, vakig-schor
en smorend onder dekens:
— M'rie, doe 's open... M'rie! en, daar het stil bleef in de
gang: M'rie dan!
Een Licht fronselen en kraken in het gangetj e, doffen van
haastige blote voetjes op houten vloer, en de gangdeur, die
op de trap uitkwam, knapte uit Naar slot. Het was of hiermee
het buitenleven van de straat intoog, en nu overal de gave
stilte-bol in geluiden openbarstte. Er was even een geplens
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van vocht overgieten, onverschillige mompelgroet van een
grove stem... Daarna hosklosten aware schoenen de trap of
en knapte de deur weer veilig dicht.
De vale alkoofschemering echter leefde nu in klein bewegen en geluiden van wakker worden. Het bovenlijf van juffrouw Verhoef was opgespookt uit de vaalschaduwige bedmassa en op zij gekeerd, steunend op de rechterarm, wreef
zij zich met de vlakke linkerhand over de ogen, gerekt geeuwend. Naast haar ging het dek omhoog boven de magere
knieen van haar man, die aan de muurkant lag, en zijn lange
staak-armen hieven op, strekten langs het kussen met een
doffe stoot tegen het beschot.
— Jesis... is 't nou al weer uit! geeuwde hij.
— Ja... hebbi nog niet genog gemaft? fluisterde zij schorrig,
maar haar aandacht ging naar wat zij in de keuken hoorde:
kleine scharrelige geluidjes, gekraak en bordengetik. En opeens riep zij luid:
— M'rietje, wat doe je? Nerges ankomme, hoor je? Ga maar
vooreerst weer in bed...
En toen er iets na-kletterde, driftte zij op:
— Ga je!
— Ja... moeder... klonk een dunne kinderstem vleilg-gedwee terug en toen:
— Mag ik bij u komme?
— Nee, nog niet, ga maar eerst weer in bed... Strakkies, as je
vader d'r uit is...
En toen zij het zwakke kraken van de bedstee in de gang
gehoord had, lag de vrouw weer stil op de rug te kij ken in
het alkoofhokje, dat de morgen nu gevuld had met vuilgrijze schemer. In de kamer, in de gang en ook voor, bij de commensaal heerste weer stilte en van boven kwam evenmin geluid. Overal de Zondagochtendrust van lang uitslapen en genietende luiheid.
Tot beneden een klok sloeg met donkere klank.
— Jees ! half negen al... ergerde de vrouw op en toen brom
fluisterend om de commensaal in de voor-alkoof niet te wekken, tot haar man:
— Toe, ga 'dr nou uit... 't wordt anders weer zo bliksems
laat... ik mot 't kind ook nog wassen ook.
-
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— Nou, ga jij d'r uit... kwam zijn antwoord, dof-gesmoord,
maar toch met een duidelijk sarrig accent er in. — Ik mot 'r
alle dag vroeg uit... doe jij 't nou is... breng jij mijn nou 's
thee op bed...
Zij wou kwaad worden. Verrek jij ! ... begon ze, maar hield
zich in, trok haar grof geluid tot een klein-kindergeluidje in,
vakerig klagend, krompratend.
— Heb nog zo slaapie... ben nog zo moei... Kan niet opstaan
Dirkie ! .. .
— Mens, stel je niet zo an, kwam hij met zijn gewone korthatelij ke lach. Maar hij zat toch al overend, zij n gezicht, van terzij een vage kleurvlek, bewegend in het schemerdoffe van die
hoek. Zij zag zijn snorharen uitpieken naast zijn Wang.
Toen deed hij zijn lange, grauwe onderbroekbenen 't bed
uit, langzaam, weerzinnig ze een voor een tillend onder de
deken vandaan en over haar heen.
— In Jesis naam dan, zuchtte hij... Medam is weer 's lui,...
dan geeuwend, armrekkend hoog naast haar, die tot hem opzag:... he... he... o... o... o... è...
Zij zag hem door de deur van de alkoof, zijn lange figuur
gaande in de grauwe dag van de achterkamer: een hark van
'n vent!... maar toch wel goedig... ja, as-i niet treiterde...
Genietend strekte zij het zware lijf in de weldadige bedwarmte, de armen om haar hoofd strengelend... Het ijzeren
ledikant knarste.
— Moeder... moe... mag ik nou? klonk de kindstem uit de
gang.
— Jawel... Kom maar... nee.... wacht nog effe... eerst mot je
vader klaar zijn, riep zij terug in haar grof-grommend boers
geluid.
—He... moe... nou!...
— Ja, ja, ja! hoor... stil maar... blijf maar waar je ben... je
bent er goed.
Ze hoorde Dirk in de keuken bezig. I Jzeren ringen van 't
petroleumstel kletterden... gekrits van een lucifer die aangestreken werd. Wat zanekte-n-i nou toch zo lang?... Hij vloekte werendig ! ... nog 'n lucifer... o! d'r was zeker geen olie
meer in 't stel!... nog al een... kon-i wel ! ... Hoor's... hoe-d-i
vloekte... Hij stampte d'r bij op de grond
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Zij hoorde zijn stappen terugkomen, zag 't lange lijf aan de
deuropening, 't gezicht donkerend tegen 't waasgrij ze.
— Gofferdomme Kato! nou is dat stel weer leeg... zorg daar
dan voor... daar staan ik nou 'n half uur te miere voor niks in
die kou ! ... D'r is ook nooit niks in order bij j ou ! ... En de
boel ziet 'r weer uit, dat 't een schandaal is!
Er klonk een ingehouden, droge drift in zijn stem, die de
woorden deed horten en trillen en de vrouw even tot nij digheid prikkelde, meer dan de woorden zelf deden. Zij schorde
terug, minachtend-dof.
— Seg... bi -j ij me nou! Ga door, he! ka-j e nie effe 't kannetj e
neme en d'r wat in doen? Mo-je daarvoor nou zo'n kakkie
make!...
Maar haar drift zonk dadelij k weer weg. Zij moest een dienst
van hem hebben en ook hoorde ze wel graag als hij zich
's woeiend maakte en uit zijn koue bedaardheid kroop. Alleen
dat bedaarde sarren dat-i doen kon, dat kon ze niet hebben.
Daarom kwamen haar woorden nu gewoon-onverschillig
toen zij verder zei...
— 't Kannetj e staat op de schoorsteenrand links, j e weet wel.. .
Maar hij, hoewel eerst staande of hij zo weer in de keuken
terug Wilde, was al, schouderschokkend, in de alkoofschemering getreden voor 't eenpersoons wastafeltje. En terwijl hij
hoekig-stiff de lampetkan van de grond tilde, schuddend of
er water in was, er bedaard mee wegstappend om in de keuken te vullen, zei hij blij kbaar weer volkomen kalm:
— Nee, dank-i, ik verdom 't nou vender, as je thee wil hebbe,
moe-j e 't nou maar zelf doen.
Weg was hij in de voorkamer. Die koue beheerste spot in
zijn stem, dat onaandoenlijke van hem, zo in tegenstelling
met haar telkens oplaaiende drift, maakte haar razend, meer
nog nu ze gedwongen werd zelf te handelen. Want zij wist
dat hij nu geen vinger zou uitsteken.
— Jees, wat 'n pestkop! kreng! dooie dief! riep zij hem halfluid na in een bete woede-fluistering dat de commensaal achter het schot 't niet horen zou. En zij trappelde heftig met de
benen, dat 't bed weer knarsend kreunde, sloeg haar grove
vuist dof in de dekens, onderwijl haar driftheet hoofd inwoelend in 't slappe kussen.
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Verdomme ! ... verdomme!... zo'n pestkop ! ... Ze kon 'm
wel... ! Toen lag ze weer stil, hoorde in de keuken de waterstraal zingen in de kan, een donkere toon, al heller oplopend.
En ineens besloten, hief ze 't zware lichaam op, kantelde
moeizaam 't bed uit. Ze zou 't dan, verdomme, zelf doen, as-i
niks voor d'r over had... Haar grote breedgeschouderde gestalte zwaar plompend op platte voeten, kwam ze in 't keukentje, waar haar man met zijn gore, benige kop, zijn borstelhaar en slappe snorren aan de gootsteen stond. Hij keek haar
van ter zij aan, met spottend hoog getrokken wenkbrauwen,
en slofte heen. Zij, grimmig, roerde brutaal de handen, kletterde de ijzeren ringen, draaide ruw met glimvettige stompvingers aan de schroefdeksel van het oliereservoir. Toen tastende met haar gegroefde handen tussen al de vatenrommel
op de rechtbank, vond zij de grijs geemailleerde ketel met
roetberookte rand, en zette water op. Zij zou hier maar wachten tot 't kookte. Vooreerst wilde ze niet meer in bed terug,
terwijl die kerel in de alkoof bezig was. Ze kon 'm niet meer
zien, he... Beroerling!
Schurkend van kou, zich krauwend in de verwarde bos
nachtharen, dan weer tussen haar nachtgoed op de borst,was
zij voor de rechtbank gegaan en keek naar buiten over de
diepte der grauwe omtuiningen, op de achtergevels aan de
overkant.
In die strakke huizenhoging begon allengs het matte Zondagsleven zich te roeren. Gordijnen gingen omhoog, balkondeuren werden opengestoten, waaruit sluike gedaanten te
voorschijn kwamen om een kleedje te hangen over de balustrade of een stofdoek uit te slaan.
En intussen wachtte de vrouw maar steeds in 't waterlicht
van het keukenhokje, onder de dompe Zondagsstilte, waar
niets gehoord werd dan 't ploeteren en plassen van de man,
die zich in de alkoof waste. Zij wachtte een Lange poos, drentelend ongeduldig, dan met een blik naar buiten, dan op het
toestel, waar 't in de ketel stotend te razen begon.
Zij leek een jonge boerevrouw met platte voeten en brede
handen. In haar grofgebeend, vlezig gezicht sloten de dikke
lippen met een knorrig-onverschillige uitdrukking over de
brede mond. Haar neus was dik en stomp, met wijde holten,
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en de lichtgrauwe ogen daarboven hadden een zinnelijk-lokkende blik onder 't laag-bollig voorhoofd, glad omzoomd
van flauw-blond haar. En nu vooral, na de lange slaapnacht
in 't walmig alkoofhok, scheen 't gezicht verleefd, gelig en
goor onder 't verward gespriet der kleurloze haren, klam
plakkend langs de slapen...
Eindelijk zag zij de stoom blauwend opkrinkelen uit de
tuit van het keteltje en kon ze thee zetten in de witstenen
pot...
Verhoef kwam vragen of-i een beetje heet water mocht,
maar zij draaide stuurs het hoofd af, bleef naar buiten zien
tot hij weer weg was met de ketel. In de kamer hoorde zij zijn
hatelij ke grinniklach.
Lamme kerel! Eeuwig treitere ! ... Goddank dat-i de hele
week op de wasserij zat... As je dat altijd bij je most hebben...
Nou !
Toen zij haar kop boordevol thee geschonken had, weifelde ze even. Zou ze 'm maar hier uitdrinken en meteen opblijven? Nee, verdomme! hij zou d'r geen pleizier van hebben,
dat-i d'r uit bed gejaagd had... Ze ging d'r lekker weer in...
't Was ook Zondag, en ze voelde zich huiverig en was niks
op d'r gemak nog. Ze most eerst nog 's op d'r verhaal komme onder de dekens.
Voorzichtig-langzaam tredend kwam ze in de schemerige
alkoof, dompig van slaaplucht, terug. Verhoef zat zijn voeten to wassen in een zinken teiltje. Achter het schot hoorde
zij de commensaal die zich nu ook roerde.
— As je thee wil hebbe, mo-j e zelf maar inschenke, zei ze gedempt met haar donker-zangende stem, die niet onaangenaam klonk.
— 0! o... wat hei jij 't weer op je heupe! antwoordde Verhoef, al plisplassend in 't water. Zijn bovenlijf schokte mee
met de rechterhand, die, telkens in een opgolf van water, de
groene zeep langs zijn kuiten schuimen deed.
— Och verrek, vent! bromde zij terug, stappend in 't knarsende bed, nadat ze de kop zachtjes op de stoel had geschoven.
— Wa's dat? Ga je d'r nou weer in, vroeg hij spottend, even
opkijkend van zijn plas-ploeteren.
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-- Ja natuurlijk... wat dach-i?
— Lui beest! grinnikte hij; maar toen, oplettend zijn mager
been afdrogend, dat hij hoog gehoekt uit het water hief, vervolgde hij, brommig onder de gedachte dat 't weer zo bliksems laat wier op zo'n manier:
— Jij kan anders ook peste, as je wil... Toe nou, kom d'r nou
uit, 't wordt zo alle-Jezis laat.
Maar zijn vrouw, schemerig-witte gedaante in de beddehoek, waar zij half rechtop tegen het kussen, hoorbaar-behagelij k haar thee slurpte, antwoordde bedaard:
— Ja strakkies, hoor! We zalle je helpe, ik zal me daar door
jou laten koejenere... Jawel! As jij niks voor mijn over heb,
doen ik niks voor j ou.
Hij zweeg, wrijvende nu 't andere been, hoog geheven in
't halfdonker, en alleen haar slurpen werd gehoord. De commensaal was blij kbaar weer ingedut.
Tot opeens de kinderstem door de stilte ging.
— He, moe, mag ik nou komme? ik verveel me zo.. .
— Jawel... kom dan maar gauw nog efe, je vader is nou toch
klaar...
Een zwak bons] e op de gangvloer en blote voetjes die
zacht-snel aantripten.
— Dag pa... zei het meisje, verschijnend in de alkoofdeur,
een donkey silhouet tegen de lichter kamer-dag.
Verhoef bromde wat tot antwoord. Dat ze dat kind nog bij
zich nam, was expres om hem to treiteren! Maar hij hield
zich in: 't gaf toch niks of-i wat zei.
— Pas op! nou niet wild, gooi me koppie niet om, hoor!
waarschuwde de vrouw en 't kind stapte vlug in bed, zo licht
dat 't nauwelij ks geluid gaf.
— Nee moeder, zei ze overdreven-zachtzinnig. Haar stemmetje had een weke klank van ietwat geaffecteerde voornaamheid, vreemd in deze omgeving en tegen het laag-bij -degronds dialect van de vader en de grof-zangende buitenstem
van de moeder.
Terwijl nu de man op zijn blote voeten zwaar wegstapte
kamer-in, de alkoofdeur sluitend, dat enkel een brede lichtreet overbleef, sloeg het kind de tengere, bleekschemerende
armpjes ineens onstuimig om haar moeders hals, drukte zich
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aan 't zware lijf, zoende haar heftig over 't gezicht, op wangen, neus, haar... overal.
— Moeder, moeder, lieve moeder, steunde ze hartstochtelij k.
-- Kom, nee! schei uit! malle dries! weerde de vrouw af, haar
stem gesmoord onder 't zoenen; toen ineens kribbig, drukte
ze 't kind heftig terug.
— Nee, schei uit! Is 't gedaan?... Jezis, je doe me pijn, met
die wildheid altijd.
't Kind lag hijgend naast haar.
— Ik hou ook zó van u! zei ze, toen de deur weer uitweek en
voor de inslaande dag Verhoefs donkere gedaante verscheen.
— Zeg vrouw, waar leit nou me schoon goed, ik kan 't nerges vinde, vroeg hij en toen plotseling geergerd :
— Jesis ! Komme jullie toch uit dat stinkende slaaphok... je
most je schame.
— Och, bemoei je met je eige, he, gromde haar geluid op en
't kind, met haar fijn luidend stemmetje, dapper in haar moeders bescherming:
— He, akelige pa... ga maar gauw weg.
— Je goed left links op de tweede plank... zei de vrouw.
— Dan hei je 't weer verleid .. .
-- Ja, wat zou dat?
-- Nou, je weet dat ik daar niet van hou, bromde hij, in 't
heengaan.
— He, zo'n lamme Pietje sekuur, grommelde zijn vrouw en
't kind onmiddellij k gedienstig:
— Pa is een nare vent, he' moeder. En-i heeft ook zukke dunne bene!...
De moeder proestte luidop, bedwong zich dadelijk tot een
grofgrommende hiklach.
— Zo'n klein nest, wat weet jij d'r van!...
— Nou, ik weet er veel van, ijverde 't kind, ik zag daar net
zijn bene nog... akelig he! net stokkies... En ik heb nog wel
's meer gezien van...
De vrouw, half geamuseerd, half geergerd, sloeg vrij ruw
haar brede hand aan de mond van 't kind.
— Wil je wel bliksems gauw je smoel houden, kwaje meld!
— Nee,... nee... nee... nee... fluister-gichelde 't kind... kronkelde het slanke lij f j e om onder de hand weg to raken, begon
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de moeder te kietelen met haar nerveuze tast-vingertjes tot
deze, schokkend 't zware lijf van lachen, stamelde:
-- Schei uit... is 't nou gedaan ! ... schei uit... en met haar handen de kleine vingers weg moest rukken. Maar 't kind, nu
eenmaal losgelaten, was niet te houden... Zij richtte zich half
op, viel wild over haar moeder heen, met de vlugge vingerhandj es nu grabbelend, kriebelend overal door 't dunne
nachtgoed in de weke vleesklomp.
— Wacht! wacht! wacht! ik zal u 's eve... hijgde ze gesmoord,
schuin liggend over 't moederlijf, zich vastklampend met beide armen.
En de vrouw weerde zich maar zwak, gil-gorgelend gestreeld, zich windend onder de kitteling, dat 't bed luid kreunde, op haar beurt het tenger kinderlijfje omvattend tot 't gierde van lachen, telkens weer van nieuws begon.
Zo stoeiden ze in 't bijna-donker al heftiger, met hijgen en
verstikt lach-grinniken, met schoppen in dekens, die opbultten en gerij over de kussens, die over het bed zeulden. Een
gleed met een weke plof op de grond.
Tot het kind, dat telkens speels afgeweerd, en neergedrukt, telkens weer overeind kwam, op haar verhit gezicht
neerviel, de lippen als vastzuigend aan haar wangen, aan haar
hals, en zo stijf met de armpjes haar omvattend, dat ze niets
doen kon onder die aanval. Maar in een ruk, bevrijdde zij een
arm en stompte met voile vuist 't kind tegen de kin.
— Ga j e weg ! grauwde zij in woede... ga j e weg ! ... of ik zal j e.. .
— Au! had 't kind gesteund, slap terzij afvallend, waar 't eerst
stil bleef liggen, toen mokkend te schreien begon.
-- Ja... dan mot je maar hore, gromde de vrouw, ben je mal
of wat mankeert je!... die wildheid ineens ! ... je heb me haast
gebete... allo... je mot er nou uit, boor...
— Nou... nou... nou... snikte 't kind, ik wou u toch maar
zoene... ik hou zo van u.
— Ja... dat kan je dan zachies doen... niet zo wild, je dee me
schrikke...
Weer opende de alkoofdeur wijd.
— Toe nou vrouwtje, sta nou op... 't is al bij tiene, dan krijg
je nog een tweede koppie thee van me... zei Verhoef, die heel
aangekleed, met zijn schoon hemd voor hen stond.
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— Dat lieg j e, dat 't bij tiene is, zei zij n vrouw.
— He pa, krijg ik dan ook 'n koppie, riep 't kind, alweer getroost.
-- Ja, hei-je me nou! Eerst de grote mense, hoor.
— Allo... en nou d'r bliksems gauw uit ook, zei de moeder,
terwijl Verhoef met de lege theekop wegging, en de alkoofdeur openbleef...
Zij sprak hard en korzelig, zodat 't kind vlug gehoorzamend, al midden in de alkoof stond, voelend de dreigende
kentering in haar moeders stemming.
De vrouw berouwde nu de verloren tijd... 't Kind helemaal nog wassen... d'r eigen wassen... boel aan kant maken... allemaal nog voor half een... ze kwam nooit klaar!
En een narigheid zette zich vast in haar hoofd, prikkelde haar
zenuwen, een wrevel tegen zich zelf, Marietj e, d'r man... tegen
alles... He Jesis ! je kon nie eens op Zondag je gemak d'r van
neme... Altijd maar vort, vort en alles kwam op haar an...
Zo mokte zij, hoog-op in de alkoofschemer, gezicht naar
't kamerlichte gekeerd. En 't kind zag schuw er naar op, merkend hoe nors 't stond, terwijl de vrouw in gedachten haar
thee slurpte.
Verhoef had 't ook gezien, toen hij haar de kop, die ze grommig aannam, reikte en hij dacht dat 't maar beter was uit de
weg te blijven en in 't voorkamertje de krant te gaan lezen.
Alleen vroeg hij nog, zich bij de deur even omkerend, of
meneer voor alles had. Moest-i z'n ontbijt niet hebben? Zij
gromde terug, dat Verhoef zich t'r niet mee hoefde bemoeien... 't ontbijt stond al van gisteravond of klaargezet.
— Al goed... al goed!... moeder, trachtte Verhoef haar te
kalmeren, terwijl hij wegslofte.
-- Kom ! ... klee j e alvast maar uit! hoorde hij haar nog snauwen tegen 't kind.
Ze was weer verdomd uit 'r hum van morgen... dacht hij,
slofstappend naar voor, terwij I zij n ogen werktuigelij k de be
kende dingen opnamen: het vaal-stille gangetje, waar de
Zondagse loper, groen-rood-zwart, leidde tot 't voorkamertje met de deur half open, een doorzicht latend van klein interieur, bleekjes en bekrompen.
Verhoef ging zich aan het raam zitten, in de krakende rie-
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ten stoel, legde de krant op zijn knie, maar draalde een pijp to
stoppen, zijn denken nog bij wat hij in de achterkamer zoeven verlaten had. En terwijl zijn lange lijf stijfhoekig rechtop zat aan de hoge stoelrug, schoon zondagshemd krijtig
plooiend over platte borst en schuine schouders, pezig-magere hals er boven uit, waarin de adamsappel telkens zichtbaar opschokte, was de zonderling vogelige kop, — steilharig,
met grote, kromme neus en ronde vogelogen, flauw van uitdrukking, — naar de straatdiepte gekeerd, volgend het stijvigbenend voortschrijden der vele kerkgangers. De straat was
er vol van, gelijk zij, in fluweel en deftig laken, daar achter
elkander stoetend gingen, klein-roerig voor de starheid der
hoge huizen, de meesten in dezelfde richting.
Een zwak gerucht klom er van op, van al dat gelijke gestap, en dan plots het fel toeslaan van een huisdeur, een belle
oproep uit een bovenraam naar iemand op straat en een luide
groet terug...
Maar Verhoefs gedachten waren daar niet bij, ook niet
toen hij 't hoofd achteroverleunend, in 't kamertj e rond keek.
Over de vale behangselwanden, verschoten paarswit gebloemd, de scheve boekenhanger met de omgevallen bandj es, al de familieportretjes in uitgeknipt-papieren of rieten
lij stj es, waarvan de hoeken met knoeilge fluweeltjes verbonden waxen, de hardkleurende Japanse waaiers, vaagden zijn
blikken naar de hoek bij de deur, waar allerlei goedkoop prulgoed van gekleurde vaasjes en beeldjes op een geschilderd
houten penantkastje to pronk stond.
De deur had hij bijna dicht gedaan. Hij kon in de gang
niet zien, maar hoorde toch wel van achter de geruchten
waarvan hij de betekenis wist.
...Hard tikken van lampet tegen kom... waterplassen...
holle stomp van kan op grond. Daartussen stembrommingen
van Kato, brutaal-kort, als harde stompen van geluid. Toen
ineens grienen van 't kind, licht stijgend boven 't lage mompelen uit...
Daar... ! daar geniepte ze 't kind weer! dacht Verhoef. Dat
most 'r van komme, natuurlijk... dat mens was net gek ! .. .
dan was ze zus, en ineens sloeg ze om... en haatdragend...
daar was 't end van weg ! .. .

ZONDAGSRUST 21

Het huilen hield aan, onderdrukt kiagend, dan ineens uitschietend in een scherpe kreet: au! moeder!.. o!... o! moeder!... Onderwiji telkens geplas van een spons, die uitgewrongen werd.
Wat was ze weer an de gang! Onder 't wasse door kneep
ze nou 't kind, waar ze maar kon, zo erg dat 'r blauwe plekken van bleve... Beest van 'n wijf! Niet dat 't kind hem zoveel anging... 't was niet eens van hem en d'r moeder most 't
maar wete... Maar 't was zo mal: telkens as hij 't kind een tik
gaf, werd zij stinkend-nij dig en zeif geniepte ze 't elk ogenblik voor niks en voor alles... Vroeger sloeg ze 't ook... maar
dat was te gehorig voor de commesaal..., nou had ze er dit
op gevonden... zij kneep maar... hoor 's!... hoor 's... hoor
ze 'n's bezigzijn!...
Het grienen werd heftiger, in versnelde hijgingen, met telkens gesmoorde gilkreetjes: au!.. au!...
En Kato's grof geluid er tussen door, soms even overslaand van driftsnerping, dan dadelijk weer onderdrukt tot
hard-hees gefluister: stá je stil! sta je stil!... je zál stilstaan,
zeg ik! Stomme rakkerd! gromde hij, hoofdschuddend, be
zorgd luisterend naar de voorkamer... Most ze nou met
alle geweld meheer wakker maken!.,. Zo'n schandaal in je
huis!
I-let huilen stilde echter allengs in lange uitklagingen...
ook háár stem ging weer doffer en Verhoefwendde zijn hoofd
afnaar 't raam en stopte nu werktuigelijk zijn pijp.
- Gemeen dier! gromde hij nog. Toen zakte hij achterin zijn
stoel, nazinnend, met vage ogen naar de straat gewend... Asti 't nog 's over most doen, zou-i 't 'm anders levere... dan
nam-i ha ár in d'r eeuwigheid niet weer... Stomkop! waar
had-i ze hersens toe? Hij had zich nog wel verbeeld 't nou 'S
listig in te pikken... Zij had d'r boeltje en nog wat cente over
van wat de famielje van die dooie kerel d'r gegeve had... en
dat kon hij toe best gebruike... En dan had-i gedacht dat ze
wel dankbaar weze zou, dat-i weer bij d'r terug kwam, na al
wat 'r gebeurd was en nou ze nog wel met 'n kind zat... Welke andere man had dat gedaan? Zij stond er werachtig ook
niet zo best voor in die tijd... Met 't verhuren gin 't toe helemaal niet, en as de centen op ware, waar most ze dan na
-
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toe?... Maar... jewel! dankbaar! hij werkte zich uit zij n naad
en zij klaagde nog dat-i te weinig thuis bracht ! ... io guides
voor 't huishoue in de week,... dat was toch ordentelij k.. .
daar kon je royaal van bestaan... as je maar 'n beetje wist
huis te houe... Maar daar had dat wijf geen benul van... daar
had-i zich ook al in vergist... Hij dacht dat ze 'n goeie huishoudster was... 't Leek na snert... Ze was slordig en uithuizig... ze zorgde helemaal niet en wat of ze uitvoerde zo'n hele
dag, god moch 't weten ! ... Geregeld vond-i 's avons de vuile
vaterommel van de vorige dag nog net zo staan... En an d'r
boel dee ze dikwels ook geen slag... 't bed in de alkoof was
soms nog geen eens opgemaakt... 't Was gebeurd dat-i Zondags in godsnaam zelf maar an de slag ging, stof afneme en
zo... de rommel wat an kant helpe... En 't miserabelste was,
dat ze zich, verdomd, geen tijd gunde behoorlijk ete voor
'm te koke! Elke dag was 't godhelpie! lappies, sla en aardappels; aardappels, sla en lappies... Ja, 't was wat lekkers, as
je van 's oches half zeve d'r uit was geweest in dat verdomde
pesthol van 'n wasserij en je kreeg dan niks anders in je Bonder dan 'n flentertje taai vlees, aardappels, angebrand of niet
gaar en die koue sla, die je zo rauw op je maag lag!... 't Zat
niet in 'm, anders was-ti waarachtig 'n kroegloper geworde,
zo lelijk vernoke wasje met zo'n wijf ! .. .
In 't begin had-i ook 't smoor in gehad en opgespeeld wat
ben je me! Maar wat won je d'r mee? Geen bliksem... dan
liep ze weke lang met d'r kwaje kop, en wat 't crimeneelste
was: dan weigerde ze'n 'm... dan moch-i niet bij d'r komme... En Jees, dat hieuw-i niet uit as 't wat lang duurde ! .. .
Dan was 't toch weer smeken en soebatten of ze maar weer
goed wou worde...
Och, maar nou trok-i zich al lang geen bliksem an... Overdag had-i d'r geen last van en asse-n 'm maar te vrete gaf en
'm 's avons maar in vree z'n potje bier liet drinke...
En dan kon ze soms ook wel weer goed voor 'm zijn, as
ze-n in d'r hum was. Ze was vroeger wat 'n knappe meid geweest, voor ze met die verzope jonkheer schuive ging...
Eeuwig jammer!...
Al lang, peinzende, luisterde hij niet meer naar de achterkamer-geruchten. Hoog-vragende kinderstem van Marietj e
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ging daar telkens op, die als iets gewoons in zijn oren kwam
en zijn aandacht niet wekte. Later plots geluid van een lange
plons water: een kom die uitgegoten werd. Verhoef echter,
zijn pijp in een mondhoek, al uitpaffend de grijze rookkringels, die loom slinkend opstegen, golvend dwaalden onder
de zoldering, traag wentelden om de lamp, zat nu verloren in
strelender denkingen.
Al een paar weken lang was-i zo 's, as-ti wat vroeg gedaan
had 's middags, met Spier en 'n paar andere mee geweest naar
die kroeg van Wiedema, een <<bar>> noemde ze-n 't... maar 't
was eigenlij k niks as 'n gewone kroeg. Dat lekkere dikke wijf
van Wiedema mocht 'm wel lije... leek 'm... Ze was altijd
^vat vrindelij k as ze-n 'm zag. Hij kreeg 'n pootj e over de toonbank heen en as-ti dan 'n praatje maakte, dan kneep ze d'r oge
dan toch zo verdomd wellustig toe in d'r rooie bellefieurtoet... Weergasch lekker wijf!... Mogelij k kon daar op de
duur wel wat van groeie... Maar't most 'm geen cente koste,
want daar had-i'n broer an dood...
Vlug-lichte kinderstapjes in 't gangetje naderend, braken
in zijn gedachten-verzonkenheid in. Hij keek opgeschrikt
naar de deur, die met een bons open zwaaide. Marietje stond
er voor.
— Ik ben al klaar ! ... helderde haar stem met dat geaffecteerde
klankje, haar eigen.
— Heila! ka-j e wel! had Verhoef haar toegebeten in zijn
schrik-ergernis.
— Vader, moe zegt dat u maar geld moet geve om taartjes te
hale voor bij de koflie.
— 0, zo, zegt je moeder dat?... da's wel makkelijk van je
moeder, grinnikte hij, en wanneer krijge we vandaag die koffie? Dat zal wel morge-ochtend warden as 't zo doorgaat.
— lie moet male, zegt moeder...
— J male? dat ku-j e niet, kind...
— Zo? kan... ik... dat... niet... ? Zal u's zien!
Even keek zij hem uitdagend aan met haar brutale, blauwe
ogen in het smal, blank-blond gezichtje.
— Zal u net's zien!... herhaalde ze, voorzichtig neerknielend
bij 't bufl'etkastje om haar grijs zondags rokje en schoon boezelaar te sparen. En zij ging, stommelend tussen allerlei an-
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dere dingen, de blikken koffietrommel krijgen, reikend ver
achter in 't kastj e.
Verhoef zag haar doen, geknield voor de kast, haar benen
in zwarte kousen en halfsleets gebarsten leren knooplaarzen,
stokkig recht naast elkaar op de grond. Even kwam hem de
verwondering dat zij niets meer scheen te weten van die
grienpartij van straks... Maar daar was geen spoor meer van
op het hoekig-magere, kleine profiel met het hoog jukbeen
en de grote oorschelp, waarlangs 't vaalblond korte haar, opgehouden door een kam, in natkleverige sluike lokjes trilde.
Zij deed nu enkel druk-gewichtig, de rammelende koffiebonen nauwgezet afmetend in 't busje, dan weer leeggooiend
om nog eens te scheppen, tot ze het voile lood ratelend overstortte in de molentrechter. Daarna sloot ze de blikken trommel, 't deksel met alle kleine vingers er moeilijk omdrukkend, liep toen, klein-haastig stappend met de molen heen,
nog met haar schelle stem over de schouder hem toezeggend :
— Leg u't geld maar alvast klaar, ik kom zo...
En achter in de kamer hoorde hij haar vragen, nu niet brutaal, maar vleierig:
— Is 't zo goed, moeder, anderhalf lood? en verstond 't antwoord:
— Ja, ... allo... toe maar! maa k maar vort ! .. .
Van de keuken klonk toen het vers-krakelende, snarrige
malen.
Meneer Frikkers was nu ook opgestaan, Verhoef hoorde
zijn gestommel in de alkoof, toen zijn zware stappen in de
kamer komen en gaan. Later ook rinkelen van theegoed...
Juist had Verhoef de krant opgeslagen, zijn ogen afwendend van de grauwe straat, waar't nu stil geworden was —
soms nog kindergej oel opklinkend van heel ver — toen hees
fluisterend zijn naam geroepen werd.
In 't matte ganglicht aan de achterkamerdeur zag hij, opkijkend, zijn vrouw, — grote gedaante in korte onderrok,
waaruit plomp twee staakbenen — die hem wenkte. Hij haastte zich op.
— M'nheer is al op, en ik heb vergete z'n laarze te poesse, och
toe! doe jij 't effe... straks vraagt-i d'r om en dan zijn ze d'r
niet...
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Haar stem kionk smekig, terwijl ze zich de blote dikke armen
krabde bij de eliebogen.
Zo... da's anders mijn werk niet... mopperde hij tegen,
zijn benig gezicht met grauwige baard-kin dicht op haar,
strak haar aanziende achter zijn bril, met ineens begeerteglanzende ogen.
- Ach Jees! doen 't nou maar effe!... ik vraag je anders ommers nooit wat! hield zij ongeduldig aan.
- Nou dan, omdat jij zo'n lekker wijf bent!...
En zijn grote handen met een lichte kiots kiemmend om
haar weekvleze armen, drong hij het zware lichaam, altijd
strak haar in de ogen ziende, achteruit de kamer in. Maar zij,
halfgeschrikt, half geergerd, rukte in een lomp-forse omzwaai haar armen los, en nijdig:
- Och Jees! Schei nou nit! Wat mankeert je? Schaam je je
niet voor 't kind!
En zij duidde met haar hoofd naar de keuken, waar het
kind met blinkende ogen opzag, onderwiji traag malende.
Verhoef liet zijn handen van haar af, die leeg langs zijn lijf
vielen en zo stond hij een ogenblik haar aan te zien, verlegen
grinnikend. Tot hij zich afwendde naar de keuken.
1k heb maling an 't kind, bromde hij en tot Marietje, die
haar gretige kijk-ogen juist neersloeg:
- Kom, ben je nog niet klaar!
- Is dat malen nou nog niet gedaan? kwam ook de moederstem uit de kamer.
- Ja, moeder, dadelij k! was weer overdreven-zachtzinnig 't
antwoord. Enige tijd draaide Marietje nu heftig-snel, hijgend
van inspanning, terwiji Verhoef aan een hoge rijgschoen
stond te wrijven... tot plots de molen leeg maalde, de slinger
los omsnarde.
Klaar moeder! riep 't kind, snel opspringend...
Even later ging zij, haar blauwe kapmantel om, met ritmische hakkelsprongetjes de trap af, om taartjes te halen.
Terwijl Verhoef in 't lichtbleek keukentje schuierde aan de
laarzen, schuierde volhardend met krachtige aanzet, zijn bo
venlijf meeschokkend, blikte hij telkens heimelijk terzij naar
zijn vrouw, die met kofliezetten bezig, nog altijd in haar onderrok stond, haar dikke spierarmen, ongewoon wit tegen 't
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vuurrood onderlijfje in hun strekking, opgaan, neergaan bij
't hanteren der dingen op 't wandtafeltje.
Verhoef, eenmaal geprikkeld, kon zijn ogen niet weghouden van die vlees-blankte, waar de spier van de onderarm
gleufde bij elke greep der stompe vingers. Dan rees zijn hittig
kijken schuw over de rode borstglooiing, die sterk afstak
tegen't wit van de goedkoop kanten hemdstrook, naar de
pezig-dunne halskolom, goor van vel en met diepe schaduwholten waar ze op de brede schouders sloot.
Maar als Verhoef, met schuwe oogopslag, haar gezicht
merkte, haar brede boerinne-toet, zag hij de dikke lippen
nors-gespitst, de kattige ogen dof-klein onder't knorrigrimpelend voorhoofd en begreep dat 't nog altijd mis was.
Dat was beroerd! Hij mocht zijn vrouw wel, als ze 's Zondags zo fris gewassen met'r blote armen rondliep... dan had-i
altijd lust met'r te dollen. Ze scheen'm dan ongewoon verleidelij k en hij zag 'r anders nooit zo... Maar 't was verdomd
nou elke Zondag dat ze juist om die streek zo krengig kwaad
liep... Wat scheelde dat wens toch?
Hij had de laarzen blinkend gepoetst en ging ze, geduldig
sloffend, heel voorzichtig en onhoorbaar neerzetten aan de
voorkamerdeur. Toen hij terugkwam riep Kato hem uit de
kamer toe, dat z'n koffie klaar stond op de keuketafel. Zuchtend nam hij zijn kop mee naar voren om 'r de krant bij te
lezen.
Kato zat de hare in de achterkamer op te drinken, zo maar
even op een stoel aan de wand, de benen wijd-uit, dat haar
rok, tot een brede schootkuil gespannen, strak trok over de
knieen. En terwijl ze de elboog ondersteunde met de linkerhand, omvatte de rechter breed de kop, de gebarsten werkvingers, stomp-zwartgenageld en met dikke vleesrimpels op
de geledingen.
Z o, terwij 1 haar ogen naar buiten keken, in 't schrei-bleke
buiten van grauwe regenlucht en vocht-zwarte takken, waarachter gelaten de overkanthuizen opstonden, nam zij telkens
een lange slurp van de hete koflie, die zij klok-slikkend omlaag spoelde, blies dan even in de gestaag ijl-opkrinkelende
damp en slurpte weer, smakkend met de vochtrode lippen.
Door de zoetigheid en warmte voelde zij de wrevel wat
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opgelucht, die sedert de morgen haar drukte, als een balk
dwars door haar hoofd.
't Was begonnen toen Dirk 'r geen thee op bed wou brengen. Daar had ze zich zo giftig om gemaakt ! ... en toe dat
lastige kreng van 'n kind, dat niet stil wou staan onder't
wasse... altijd maar speleen douwele... Ze had'rookgoedwat
gegeve... maar dat had 'r niet opgelucht... misschien was 't
ook dat pestige weer, dacht ze, werktuigelij k roerend in de
dikke boamvan sulker, die ze onder-in voelde,... en och Jesis !
d'r was nog genog anders dat 'n mens de pest in kon hebbe!...
Wat was dat nou voor 'n leve, dat ze had... as je 't vroeger zo
anders gewend was geweest ! ... Ja, fatsoendelij k, dat was-i,
Dirk, en zij was nou ook een fatsoendelijke getrouwde
vrouw... Maar wat ha-je da.a r an? Krimpe, scharrele van nie
veel meer dan i o guides in de week, duizend cente... verdomme! daar doe je veel mee ! ... Dan maar liever niet fatsoendelij k en lekker veel cente! Ze had tij j e dat ze maling had an 't
fatsoen... dat ze d'r op spuge kon!... Ja, as je de cente d'r bij
heb, is 't heel plezierig... maar zo... dat gesappel! En Dirk
liet niks meer los, zo'n Joris Goebloed as-i anders was, as't
op geld an kwam, dan was-i zo vrekkig as t'r an toe. We motte spare... zei-di altijd maar, voor de kwaje dage... Alsof de
dage nou niet kwaad ware! Nou j a, hij had wel effe gelijk ook:
je mos wat achteraf hebbe, bij ziekte of zo, maar Jees ! 'n gezond mens wou toch ook wel 's wat hebbe... 'n goed stuk
klere en zo... vooral as je-n 't zo anders gekend heb!...
En in weemoedig vertederen ontsloot haar geheugen de
visie van 't verleden: de tijd met Van Ravensweerd...
Ze had 't toen rijk gehad... ze was toen 'n dame, net zo
goed as wie ook... en al d'r broeke en al d'r hemde met kante
en entre-deux... wat sjiek, boor! en kostuums... elke maand
'n ander! en de prachtigste hoede... En op straat altijd gepoeierd onder'n voile en 'n parasol... Daar was Raaf wat op
gesteld ! ... Ze most 'n echte dame zijn,... en natuurlijk altijd
handschoene... Ze had toen ook echte dameshande, zo blank!
heel anders dan die werkpote van nou... Geen wonder! Ze
voerde toch ook geen slag uit... ze zou nog geen koppie omgewasse hebbe... Ze liet d'r meid poot-an spele! Ja, waar haje zo'n meid anders voor? En dan had ze ook dikwijls genog
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te stelle met 't kind, met Marietje en met Raaf zeif, as-i z'n
dronke buie had...
Ongemerkt deed de vrouw het kopje op tafel schuiven,
zat flu met de handen in de schoot, een frons van peinzing
boven de starende ogen. Om haar was de doffe kamer, was
het huis stil. Maar van boven-vódr dreinde de slepende gaim
van een liedje.
Zo leeg-verlaten kionk dat, zo Zondags-dof en zeurig...
Haar gedachten werden er misschien door be-invloed. Die
gingen flu tussen triestige beelden en willoos liet zij hen gaan.
Van die eerste tijd harer kennismaking met Van Ravens
weerd, toen zij diende in de manufacturenwinkel, waar hij
zijn kamers had, en de gezellig-dikke, goedleefse jonker, met
zijn joviaal rond-rooie gezicht en kleine twinkeloogjes haar
aanhaalde beneden in 't donker aan de trap, sprong haar denken plotseling over op die laatste benauwde maanden van
hun samenleven, dat hij nachten lang doorzwijnde, terwiji zij
hem te wachten zat, insluimerend en telkens weer opschrik
kend in haar stoel... In 't begin, toen-i nog niet zo verzope
was, kon-i soms wàt goed voor d'r zijn... Zo'n onverschillige gemoedereerdheid had-i dan over zich, en as ze met 'm uit
was, dan dee-i altijd heel galant, met deur opedoen en an d'r
mantel helpe, net of ze z'n vrouw was... He! zo'n lekker-on
verschillige dikzak was-i toen, met ze ronde kop en ze dikke,
harige bene in z'n fljne lakense broek... 'n echte, voorname
menheer!... Toe, in 't begin, dronk-i ódk wel, en dan stonge
z'n ogies zo vettig en nog kleiner dan anders, as-i's middags
stevig geborreld had...
Maar al gauw, na de geboorte van 't kind al, was-i hoe langer hoe meer gaan zuipe, en as-i dan 'n kwaje dronk over
zich had, dan kon-i d'r niet luchte of zien. Dan schold-i d'r
voor hoer, zei dat ze z'n ongeluk was... dan had-i d'r wel ge
slage ook en eens, toen ze 'm niet as anders maar begaan liet,
maar opspeelde, had-i d'r 'n kristalle vaas na d'r kop gegooid!
Toe was ze 't huis uitgelope!...
Ze had wat uitgestaan in die laatste weke vóór z'n dood!...
Dikwijls brachte ze 'm thuis, dat-i niet meer op ze bene staan
kon en-i de hele boel onderspoog. Dan most ze'n 'm eerst on
der gesoebat en gesmeek in ze bed sjouwe en dan nog gaan
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reddere, want ze wou toch niet dat die meid dat 's morgens
vond. En ondertussen lag hij Bove maar te vloeke, dat je d'r
koud van wier... zo in 't holle van de nacht ! ... En 't kind,
waar-i vroeger zoveel om gegeve had, kon-i toe op 't laatst
ook nie meet vele. Weg dat kleine mirakel, weg met dat hoerekind! Wat heb ik'r mee te make, 't is toch niet van mijn ! riep-i
altijd maar uit ze bed en al d'r griene en al d'r bezwere dat 't
echt zij n kind was, holp geen bliksem... Nou, hij was toen ook
al 'n heel end weg, en eindelij k was-i zo wild geworde dat ze'm
in 'n gesticht moste opsluite, omdat't levensgevaarlijk was...
O Jees ! die laatste dag, dat ze'm zoue komme hale, was-i
uit ze bed gespronge en had de boel nog kort en klein geslage ! De verpleger en de meid same hadden'm nie meer kenne
houe. En toe zij boven kwam, had-i'r te lijf gewild... en ze
kreeg 't op 'r zenuwe, zo ij selij k vervloekt-n-i d'r! Ze was toe
met 'r kind weggeschole op zolder, ure lang, al maar luisterend en zachies grienend, tot 't donker was en ze'm kwamme
of hale... En toen-i weg was, wat had 't huis toen ineens stil
en uitgestorve geleke ! .. .
Ja, as ze dat allemaal bedacht, had ze toch ook d'r pleizier
wel op gekend... Maar affijn, d'r was toch in alle geval nog 's
variatie... ze was toen tenminste'n dame, de sjieke mentenee
van Jonkheer Van Ravensweerd... En altijd geld zat... dathad
ze toe te weinig geteld .. .
Toen-i gestorve was, had die smerige familie van'm, d'r
voor al d'r moeite en zorge, terwijl ze nog wel met'n kind
van hem zat, met'n paar duizend gulden afgescheept... die
rij ke vuilakke! En ze most wel anneme, want ze had geen
cent meer en d'r stong al heel wat in de lommerd ook... Maar
't was daarna toch wel 'n lollige tijd geweest... Ze had kamers
verhuurd an meiden en mentenees, die allerlei malle streken
uithaalden... zelf ook wat meegedaan... massa sjempie gezope, soms's oches vroeg al... d'r onbezorgd op toe geleefd... En toen de cente al zo wat op begonne te rake, want
ze kon wat an! was Dirk bij d'r gekomme, die ze al van vroeger kende en had 'r gevraagd om te trouwe. 't Was een lelij ke
kerel, maar doodfatsoendelij k en hij verdiende ordentelijk...
ten minste, wat je dan ordentelij k noemt: niks bij wat ze
vroeger gewoon was natuurlij k.. .
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Ze had 'r toen 's goed over nagedacht... d'r most toch verandering komme, dat begreep ze wel. Dat leve kon zo niet dure
en ze had d'r ook meer dan genoeg van de hoer te spele... as
ze 'm nam werd ze in ene 'n fats oendelij ke burgervrouw...
Hij zou't kind echte, had-i beloofd, en dat had-i ook gedaan
ook... En nou was ze getrouwd... Maar Jezis, wat verlangde
ze soms nog na die tijd terug ! ... Daar zat je nou voor je leven, fatsoendelijk en wel en dag in dag uit 't zelfde... Dirk
trok d'r vroeg uit 's oches... en as dan 't kind na school was,
dan zat ze... Bij tij j en, as ze 's 'n werkbui had, ging 't wel, dan
haalde ze de boel om, ploeterde en schrobde ze tot ze d'r
haast bij neerviel... dan kon ze niet hebbe dat'r'n stoel verkeerd an de muur stong...
Maar soms was 't ook of d'r keel werd toegeknepe, of t'r'n
gewicht op 'r borst lag, as ze weg ware. Dan kon ze niet tegen de allenigheid en dan liep ze 's morgens al de straat op,
na deze of gene kennis. En daar bleef ze dan maar hange, liet
thuis de boel in-godsnaam maar waaie... D'r kwame dan allicht's andere meide oplope, soms ook wel 's en paar here...
d'r wier gezope natuurlijk en lol geschopt en elkeen gaf dan
op ze beurt wat... Voor d'r fatsoen gaf zij dan ook wel's'n
paar maatjes, maar sommige van die meide trokke daar d'r
neus voor op en woue niks as konjak drinke... Nou, dat kon
zij niet bekostige, dan moste ze d'r maar vrijhoue. Kon ook
best, zukke rij ke meide!... Met een here kop van de drank
kwam ze dan 's middagslaat thuis... 't kind was al uit school...
en dan most ze staan koke, terwijl ze soms de grond onder
d'r voete niet voelde. En ondertussen vrat ze maar koffiebone om de lucht van d'r mond weg te krijge... As de maan
dan nog an 't aardappele schille... 't kind uit sturen om lappies... sla had ze al in huis... alles in 'n vloek en 'n zucht,
want Dirk kwam om zeven uur van de was serif .
Meestal was ze dan net zowat klaar as-i z'n voeten in huis
zette... 't ete was er dan ook na, maar Dirk mopperde haast
nooit... en as-ti 't dee, donderde 't nog niks... Hij had 'r geen
spier te verwijte, hij wist precies wat-i an d'r had, toen-i d'r
vroeg en hij had nog van d'r cente geprofiteerd ook, want hij
was toen zo nakend as 'n rot... zij had alles meegebracht,
geen stuk bracht-i zelf an... En wat-i nou in de week d'r gaf,
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dat was toch ook maar 'n bedroefd klein beetje... te weinig
om te leve en te veel om te sterve... Wat'n moeite en gesappel om 'n nieuw stuk kleren an je lijf te krijge!... Ze schaamde zich soms dood as ze bij die meide kwam, zo schorem as
ze d'r uit zag... En as-'r dan bij haarlui wat afviel, most ze
nog danki zegge... 't Was geen leven zo!...
Heel verloren in haar denken, zei de vrouw die laatste
woorden bijna hardop. En zij hoorde't zelve, juist toen in de
al-omme rust, stommelig trapgeloop klonk, dat het lichte gedachtenvlies gans verscheurde. 0 ja... 't kind...
De gangdeur knapte los... kort-klappende haaststapjes naderden en Marietje stond in de kamer naast haar, het gezichtj e rood boven de donkere mantel en met rauw-frisse buitenlucht om haar. Een grote krakige zak haalde ze van onder de
mantel.
— Moeder... daar is 't... He... ik heb zo lang moete wachte
in die winkel!... d'r stonde toch zo'n macht mense!
Ze zei 't haastig, met een gemaakte onbevangenheid in
haar fijn-zingend stemmetje, waaruit een onrust klonk. Juffrouw Verhoef had 't niet gemerkt, dat er al zoveel tijd verlopen was sedert zij 't kind uitstuurde, maar nu maakten die
haastige verontschuldiging en blij kbaar onware woorden
haar opmerkzaam. 't Was waar: Marietje moest zeker al heel
lang weg zijn geweest, want ze had in die tijd koffie gezet en
hier al een hele pool zitten prakkizeren.
Haar nog niet verdwenen wrevel schoot weer omhoog en,
als altijd, was er een scherp gevoel van wellust in, die wrevel
aan jets zwaks te koelen.
— Dat lieg-i weer, kreng dat je bent! 't Is nooit zo vol bij
Schamp in de winkel, vooral's Zondagsoches niet... Waar
hei je weer geslenterd al die tijd?...
-- Heus moeder... ik ben recht door gegaan... ik heb nergens
geslenterd... maar d'r stond zoveel yolk... d'r waren d'r wel
twintig... j a wel dertig, die allemaal .. .
Met een forse zwaai patste de brede werkhand, de vingers
stijf aaneen, opzij van 't koel-frisse gezichtje, nog eer't kind
had uitgesproken.
— Daar dan!... ik zal jou lere me voor te liege, brutaal beest!
Het kind was teruggewankeld, met vrees-knippende ogen
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en viel nu dadelijk heel hard aan't huilen, twee handjes voor
't gezicht, dat iedereen 't in huis zou horen:
— 0! moe-der!... o... moe!... 't is heus waar... u kan... 't...
vragen... an... iedereen.
Maar j uifrouw Verhoef, al bedaard, schrikte van de hevige
huil-uitbarsting, die ze toch maar half als echt voelde. Al was
meneer Frikkers nou ook al voor, hij zou 't toch horen, as
dat kreng zo to keer ging... En ze wou't voor boven ook
niet, dat 't kind zo jankte...
— Hou je mond! hou je lelijke bek! gromde zij met ingehouden stem, de woorden met felle rukken van haar hoofd toebijtend naar Marietje, die nog altijd huilde met onnatuurlij ke snikhalen.
— Kom... ruk maar uit ! ... na vore, na j e vader ! ... Neem de
zak mee... ik kom temee ook,... snauwde ze.
Het kon haar eigenlijk niet schelen waar Marietje gebleven was, nu zij haar drift gekoeld had...
En deze, in eens minder snikkend, tripte vrezig langs haar
voorbij, een handje nog schuw voor 't gezicht, in de andere
de vettige zak... Maar nauwelijks in 't gangetje viel 't handje
af, ging 't gebukte snoetje vrij omhoog en de nog natte ogen
knepen slim dicht en om de mond kwam een stille lach...
daar kwam ze nog lekker goedaf door d'r schreeuwen... Ze
had natuurlijk wel geslenterd... ze had gespeeld met de j ongens van de kapper... Die ene was 'n naarling, maar Japie
vond ze wat aardig... En daar had ze mee gestoeid in stoepies... Jees, moe most 's weten wat ze d'r hadden willen
doen ! ... Gelukkig waren d'r net mensen voorbij gekomme,
ja, gelukkig maar... 't Kon moe anders ook zoveel niet schele
waar ze bleef, as 't niet was om de taartjes... maar moeder
was altijd zo woedend Zondags... misschien wel omdat pa
thuis bleef...
Zo denkend door 't gangetje, kwam ze bij Verhoef't kamertj e binnen en de zak op tafel gooiend, zei ze nestig:
— Hier benne de taartjes, pa... maar u mag t'r niet ankomme
voor moeder d'r is, het ze gezeid.
Intussen was j uffrouw Verhoef zich verder gaan kleden. Met
haar bonzende stappen en hoge zware lichaam maakte zij de
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kamer vol, gaande in en uit de alkoof, opruimend bier en
daar van de stoelen, in hoekig-ruw bewegen.
Ten laatste bleef er nog alleen haar japon aan te doen en zij
stond een ogenblik stil, midden in de bleek-armoedige kamet, stevig geplant op haar lange platte voeten in leren muilen, de korte onderrok bollend over de buik, terwijl ze zich
weer met gehoekte armen krabde over het slapgele, puistige
vel. En de lippen spitsten nors-ontevreden in haar bolle gezicht en de brauwen waren kwaad gefronsd... Jees ! ... wat
most ze nou toch andoen?... Ze had letterlijk geen heel lijf
meer om an te doen... alles verslete... D'r daagse was zo gescheurd onder de arme... daar liep ze al lang mee... maar ze
geneerde zich 'n beetje, om dat voor de Zondag an te doen,
ook omdat Dirk op z'n pestige manier d'r al's wat van gezeid had... En d'r blauwe met 't fluweel, van van-de-zomer,
daar hingen de knope of en die zat vol vlekke... Geen wonder! Ook dag an dag an van de zomer ! .. .
Jees ! Verdomme ! ... dat je nou nie eens wat had om an te
trekke! Verrekte armoedzooi ! ... Bij Vermeule op de Nieuwendij k daar stinge nou zukke prachtige kostumes in de
kart... En niet duur ook... Wat zou dat lichtgroene d'r goed
staan ! ... Maar d'r was geen kijke na met die beroerling .. .
't Kon hem wat schele hoe ze d'r voor been liep... Een andere vent keek nog 's na z'n vrouw om, hoe ze d'r uitzag...
Maar h/... As-ti d'r 's nachts maar had!...
Opnieuw zeerde haar die dwarse pijn in 't hoofd boven de
ogen, voelde zij propping in haar keel... De vale armoedigheid der kamer sloeg haar tegen, werd een met de armoedigheid van haar leven, dat zij overzag, eeuwig grauw-gelij k in
de bekrompenheid,'t altijd zich stoten aan die nijpende be
hoeften in de kleine kring van haar wekelijkse tien gulden.
En in snerpend verlangen herdacht zij 't vroeger leven, toen
ze een dame was en ze al de kleren makkelijk kopen kon, al 't
moois van opschik, waar ze nu dag aan dag naar liep te verlangen, maar vooral, toen er variatie was in haar leven, een dolle
warrel van lol en een omgang met mensen, die haar niet schuin
aankeken om d'r armoe maar haar flikflooiden om d'r geld.
Daar in 't verleden zag zij rijklevendheid, kleurig vertier...
nu was 't grauwheid, altijd door, tot 'r dood... altijd met die
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kerel en dat kreng van een kind... En nooit niks meer van al
't prachtigs en lekkers, dat je alledag orn je heen zag... Tergend schoot de herinnering in haar op aan een paar oorbellen
van simili-diamant, die ze in de Galerij had zien liggen... Ze
kosten maar een riks... maar jawel: een riks of tien, dat was
al eender, as je 't niet had... En wat was vroeger een riks voor
haar... Zij wou wel huilen... Haar grijze ogen knipperden
van tranen en haar lippen hadden zenuwschokjes...
Maar in een woede-ruk keerde ze zich om, greep d'r daagse lijf dat ze in een paar forse armrekkingen aanschoot...
Toen de rok over haar hoofd en ze was klaar. Laat genoeg,
waarachtig ! ... dat kwam van al dat geprakkizeer... Ja, ze zou
daar 'n deuntje gaan zitte griene ! ... daar kwam je wel mee
vooruit... 't Was eenmaal uit met de pret... zij had d'r portie
gehad en ze most 't nou maar neme as 't was...
Zo drong ze haar gedachten terug, maar wrevel en zelfbeklag bleven nadreinen in haar hoofd en haar groot, geligbleek gezicht stond strak, toen ze naar voren ging met lange,
schokkende boerinne-stappen. Door de halfopen deur van 't
kamertje, zag ze 't kind, donkey profieltje tegen de watergrauwe dag, snel vingers aflikken, met op en neerbeweeg
van 't hoofd... toen schielijk afwenden naar 't raam!
En zij begreep dadelijk dat Marietje van de taartjes had
gesnoept.
Binnenkomend zag zij Dirks kromneuzig profiel, naar 't
raam toe, over de krant gebogen. Zijn ene brilleglas spiegelde het grijze wolkenlicht. Marietje stond schijnbaar aandachtig in de straat neer te zien, de gespreide vingertjes van een
hand op vaders knie, benen over elkaar geslagen. Maar op 't
koffiebruin tafelkleedje lag de vettige zak en de taartjes stapelden er uit, als uit een hoorn van overvloed: twee ovale
bleekrose amandeltjes over 't glimvochtig bruin van roomhorens met hun botergele rondten en kleine vierkantigemokes waren platgedrukt.
kataartj es, waarvan de weke kuifjes
Bij 't zien van die open zak was er een prikkeling van woede in haar hoofd. Haar wrevel sloeg weer uit, nog verscherpt
door haar gulzigheid, die eigenlijk nooit delen wou en zich
nu benadeeld geloofde.
Het ware voor haar wellust geweest uit te barsten, te schreeu-
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wen, er op toe te slaan, maar zij hoorde meneer Frikkers in
de grote kamer, die brommend neuriede, en zo kwam't enkel tot een hese woede-fluistering, terwijI ze in een vaart door
't kamertje Marietje bij de arm terugsleurde naar de tafel.
— Jees !... Jezis nog toe! Vuile snoepster dat je bent? Wie
had je gezeid die zak open te doen en met je smerige fikke
d'ran te zitte, he? He?... Toe nou!... spreek op nou?...
En de arm onderwijl venijnig knijpend, schudde zij het
kind zo hard, dat 't hoofd waggelde op de hats. Marietje viel
dadelijk weer aan't huilen, griende scherp-op met breedgetrokken mond: au! au! terwij I Verhoef over zij n bril de twee
aankeek, verward door 't plotseling geval, de mond halfopen van niet begrijpen.
— Hou je... lelij ke bek! hou je stil!... zal je stil zij n ! gromde
de moeder terwij I het kind haar jengelend gegrien onderbrak
door hoog uitgeschreeuwde driftwoorden:
— 't Is niet waar... 't is geloge... ik heb niks gedaan dan...
Hou je stil!... mot meneer 't nou pore! ... ga na achter...
ga je!... ga je!... gemee n le ugebeest ! ... d'r zat nog room an
d'r mond ! vervolgde zij tot haar man, terwijI Marietj e kwaadaardig grienend wegsloop.
— Och, moeder, laat'r nou maar, begon hij. Maar zij:
— Ja... jij had wel's kenne oppasse dat die meid d'r niet ankwam, met d'r dievepote... maar jij zit maar lam te leze en
ziet of hoort nooit niks...
Verhoef won wat terug zeggen: — ik... maar hij keerde
zich schokschouderend of en nam z'n krant weer op.
— Maar ze zal d'r nou niks van hebbe,... ging de vrouw, verkalmd, voort, terwijl ze de taartjes weer in de knisterende
zak lies glij den, en zich half omkerend, met haar gezicht naar
it gangetje, waar ze Marietje zag druilen bij de keuken, her
haalde ze halfluid:
— Maar die snoepster zal d'r nou expres niks van hebbe... we
eten't alemaal allenig op, lekker ! .. .
Een woede-stamp en nieuwe uithuil met onverstaanbaar
geschreeuwde woorden antwoordden en 't kind verdween
snikkend in de achterkar ner.
a zeg-i? had j uitrouw Verhoef nageroepen, haar breed
gezicht heel omgewend, de lippen dreigend gespitst.
-
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— Ja... begin nog 's ! ... j e ken nog meer krij ge... riep ze naar
achter. Toen, na even wachten, sloeg ze de deur dicht en begon, altijd hoog bij de tafel opstaand in 't kleine kamerhokje,
aan de taartjes te eten...
In een vratige hap verdween een heel roomhorentje haar
mond in en, met haar dikke rode vinger naduwend, maalden
dierlijk gulzig haar kaken, smakkend en tonglekkend tussen
de vochtig-vette lippen. Daarna, terwijl in het vertrekje niets
gehoord werd dan haar knappend kauwen, stopte zij in een
schielijke greep een tweede roomhoren naar binnen, gulzig
er eerst een ogenblik op starend, even wreed-begerig en
wreed-snel als een geweldig Reuzenwijf een klein kindje verslinden zou. Onder het drukke smakken, vroeg ze Dirk of
hij 'r ook nog van wou... Verhoef, in zijn lezen gestoord,
loensde terzij over zijn bril eerst naar de zak, toen naar haar,
die hoog voor de tafel opstond. Even bleef zijn blik vaag,
toen kwam er begrip in zijn grauwe ogen, een tinteling van
treiterige vrolijkheid.
— Nou asj eblief ! zei hij met zijn droge lach. Ze waren van
zijn cente gekocht, natuurlij k most-i d'r van hebbe ! ... en veel
ook!...
Kato schoot hem een dierlijk wangunstige blik toe. Zij begreep wel zijn treiteren. Hij gaf niet zoveel om zoetigheid,
maar enkel omdat zij niet alles zou hebben, wou-i nou delen.
Maar zij liet niets merken, nam moeilijk bukkend, een schoteltj e uit het buffetkastje en legde er onverschillig een roomhoren en een amandeltaartje op, die zij hem in de uitgestoken
benige hand wilde geven. Maar Verhoef nam enkel het
amandelvierkantj e.
— Zo... bewaar dat nou voor 't kind, zei hij, zich weer tot lezen schikkend en breed kauwende.
Zwijgend ging j of rouw Verhoef het witte schoteltje in 't
kastje zetten, onderweg meteen een derde roomhoorn, met
een snel-linkse greep van de tafel, in de mond stekend. En
volmondig malend-kauwende ging ze toen de deur uit, de
zak met de overige taartjes terloops meegrijpend en dragend
voor haar buik in de roodgrove wingers. Zij moest in de keuken nog eerst wat vaten wassen voor de koflie en nam de
taartjes mee om ze onderwijl op te eten.
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Voorbij de achterkamer gaande, kwam zij even om de deur
kij ken, wat het kind uitvoerde. Marietje stond aan een raam
bij een hoge rieten stoel, haar boezelaar felwit vlekkend in't
bleke wolkenlicht. Zij keerde zich ineens af toen't hoofd van
juffrouw Verhoef om de deur keek en deze zag niet anders
dan het gelig-blonde haar-kopje met de afhangende lokjes,
die op rug en schouders trilden, het donker j urkj e en de zwarte spillebeentj es.
— Zus... as je nog 'n taartje will... zei j uffrouw Verhoef...
Voor staat'r een voor je...
't Kind bleef zwijgen, de haarlokjes trilden zenuwachtiger.
— Zus, as je nog 'n taartje wil? Pas op,... ik zeg 't niet voor
de derde maal... zus ! .. .
— Och mens, ga toch been! luidde ineens scherp-hoog haar
stemmetj e, waarin zenuwachtigheid trilde .. .
Juffrouw Verhoefs mond trok in brede, stille lach.
— Wil je niet zo brutaal zijn! kwaadaardig nest! zei ze schijnboos en toen:
— Nou... je weet't wel, he?... dan krij-je niet... dan eet ik ze
op...
En zij stapte de keuken in.
— Dat doet u toch!... ik krijg d'r toch nooit ies van!.., had
't kind woedend nageroepen, de laatste woorden weer stikkend in huilen. Juffrouw Verhoef hoorde't en zij lachte
weer, half nij dig, half kittelig-lekker aangedaan door de brutaalheid van het kind, waarvan ze 't sours prettig vond zo de
drift op te wekken. Net Raaf... dacht ze, daarbij nog onbewust tevreden dat ze niet van de taartjes hoefde af te geven.
En het derde roomhorentje tussen haar brede lippen proppend, begon zij bij de gootsteen bezig te zijn, beet water gietend in een blikken omwasbak, omtastend in de vatenrommel, dat de borden klikten, vorken en lepels dooreen kletterden.
Verhoef intussen vouwde de ritselende krant weer in de
plooien, stond van zijn stoel stijf-langzaam op, om zich geeuwend uit te rekken. Hij begon in't kamertje op en neer te
stappen. Hij verveelde zich, wenste maar dat er koffie gedronken werd, maar durfde toch zijn vrouw niet te vragen,
wel horend waar ze nu aan bezig was. Telkens op het eind
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van zijn drie stappen naar bet raam toe, zag hij neer in de
straat, waar, bij groepen of alleen, de kerkgangers al thuis
gekomen waren. En terwiji hij zat te lezen, was hun praatge
rucht, hun droog gestap, aansterkend en afzwakkend, vaag
in zijn gehoor geweest. Nu nog maar enkele haastige nakomers, stijfjes in hun gladde Zondags goed en met blinkende
laarzen. Een enkele spande al de dofzwarte parapluie, want
de straat versomberde en het wou regenen.
- Wat een verrekt weer, nou! dacht Verhoef, nou ging 't nog
regenen ook en kon je nie eens 's lope van middag.
't Werd al donkerder buiten, de huizen in hun strakke opstand langs bet verlaten trottoir grauwden onheilspellend als
bij vallende avond en het kamertje dofte in vaal-valse sche
merschijn.
Toen klitste bet ineens heftig-schuin aan de ruben, een
felle regenstraling suisde omlaag, de overkanthuizen doezelend achter grijze wade terwiji groot-heldere droppels hun
dalend spoor lijnden op bet heldere glas. Verhoef was blijven
staan om de regen te zien en hoe de straatstenen donkerden,
plassen begonnen uit te lopen, waarin felle droppels leken te
ontploffen...
Een eenzame juifrouw in dofgroene rok en zwarte mantel
kwam schutterig-gehaast aanbenen, een kind in schots j urkj e
meetrekkend. Strak vóór zich ziend, pagaaiden haar armen
langs haar lijf in bet zenuwig-geforceerde stappen. Het kind,
half gesleept, trippelde mee, telkens in een haspelig drafje.
Verhoef amuseerde zich er mee... Kijk dat mens 's holle !Wat
bet ze 'n haast! Zeker voor d'r mooie hoedje met vere... Ook
stom om met zulk onbestendig weer zonder paraplu uit te
gaan!... Je hadt van alles te wachten in deze tijd van 't jaar.
Nog twee mensen gingen voorbij: een jong paar, dicht
aaneengedrongen onder de parapluie, die hij schuin tegen de
wind ophield. In lange, voor haar veel te grote passen, stapten zij stijfvoorbij.
Verhoef keek ze even na. Toen had hij er genoeg van,
geeuwde weer van verveling. Maar onder bet raam klonk ge
lach op, gesmoespel van zenuwig-vrolijke stemmen en daarop knapte beneden de deur los... 0 dat waren de bovenburen, die thuis kwamen... Ze waren laat vandaag... Gestom5
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mel langs de trappen, weer luide stemmen en gillachjes, hel
opklinkend in die trapkoker, hun deur voorbij, toen hoger
achter hem en eindelijk slaan van deuren en bonzend gedraaf
boven zijn hoofd voor en achter.
Zie zo, die zouen ook wel nat geworde zijn!... As ze zich
nou maar wat bedaard hielde... Verleje Zondag hadde ze de
godganse dag een hels spektakel gemaakt...
Langzaam, zonder bepaalde bedoeling, was hij buiten het
kamertje gesloft, toen hij even opschrok van het plots openen der voorkamerdeur. En hij zag meneer Frikkers, die zijn
laarzen kwam binnen halen.
- Dag m'neèr! zei Verhoef.
- Goeie morge, meneer Verhoef... 't is anders al haast middag, he?
- Tja, 't loopt al aardig na half een, zou ik wel denke, m'neer.
- Zo!... zo laat toch al? zei de ander om iets te zeggen.
Hij was een forse, goedgebouwde jonge vent, met een fks
blond-blank gezicht, lichtblonde snor en blauwe stoutblinkende ogen. Terwijl hij zijn schoenen opnam en, de deur
open, ze ging zitten aandoen, bewoog zijn vierkant breedge
schouderd lijf rustig-gewend in het korte jasje van ruige winterstof. Zijn grote blanke handen toonden een dikke zegelring aan de pink, nog een paar ringen aan andere vingers.
Terwiji hij zijn veters aantrok en strengelde, het rodig
hoofd diep gebukt, zei hij losjesweg tot Verhoef, wiens gestake onzeker draalde aan de open deur:
- Wat 'n zomerbui, he... zo ineens!...
-- Ja... da's de zomer die nog in de lucht zit, kwam droog
grinnekig, met een gedienstig accentje het antwoord.
De schoenen waren aan, de vingers frommelden nog aan
de strik, stopten de einden diep in. Toen stond de stevige IIguur van de jonge man recht en, gehaast nu om weg te komen, haalde hij zijn overjas van de stoel, rukte de borstel uit
de hanger naast de schoorsteen, begon te schuieren over kraag
en rug, alles in een resolute doening, met fors-stampende stappen de tafel om, terwiji hij, onverschillig-weg, antwoordde
op Verhoefs zeggen dof-kiankend en gepreoccupeerd:
- Nou, zoveel warmte hebbe we anders niet gehad in de
laatste tijd...
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--- Nee... werendig niet! lachte gedienstig Verhoef. En geen
van beiden sprak meer, de jonge man ijverig schuierend op
zijn jas die hij langzaam keerde naar de borstelvegen, Verhoef aarzelig bij de deur. Tot opeens, met een snelle oogopslag van zijn schuierwerk naar Verhoef, de jonge man weer
begon:
— Wat hebbe de liberale gistere hier op hun donder gehad bij
de herstemming, he!... Of intresseert u u niet voor die Binge?...
— Jawel ! ... j a-zeker ! ... dat heb ik ook geleze... nie mals ook!
haastte Verhoef te antwoorden, zich weer geheel de kamer
toewendend en steunend met zijn hand tegen de deurpost.
Zo vulde hij met zijn lange slapplooiende broeksbenen en't
stiff kreukend, blauwwit hemd de ganse deuropening. En
terwijl hij luisterde, vaag rondkijkend in de waterbleeklichte, rommelige kamer, waar de witgedekte ontbijttafel gezelligheid maakte, schuierde de ander, naast de spiegel opstaande, zorgvuldig zijn bruin bolhoedje af, met korte streekjes, telkens een vlot, onverschillig zinnetje loslatend over de
stommigheid van die lui, om zich nou weer te verdelen bij
deze herstemming, over de tactiek, die ze hadden moeten
volgen... alles wat hij zo gisterenavond in zijn krant had gelezen... Onderwijl trok hij zijn overjas aan. Verhoef eerst
kort beleefd terugzeggend: j a, 't was te wachte... en: zou u
dat denke? en: nou, dat weet ik nog zo net niet... raakte
daarna, breeksprakig en met handgebaar aan 't uitleggen,
hoe, volgens zijn idee, d'r had motte gehandeld worden,
ideeen, die hij ook pas uit zijn krantje had opgedaan.
De ander zweeg nu, met zijn besliste, krachtige stap in de
kamer omgaande, zoekend naar zijn handschoenen. En alle
aandacht daarop saamgetrokken, lette hij blijkbaar nauwelij ks op de woorden van Verhoef, die hem al redenerend met
de ogen volgde in zijn onrustige omgang.
— En op zo'n manier had haarlui kandidaat op ze minst duizend stemme minder gehad... eindigde Verhoef.
— Ei... zou je denke?... wierp de jonge man los-onverschillig op, terwijl hij bukte om onder de rode kanapee te zien.
— Ah! daar zijn ze nou, die beroerlinge! helderde ineens zijn
stem op. Verhoef had gezwegen, een beetje verward door
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dat plotseling van onderwerp veranderen, terwijl Frikkers
nu, zijn hoed opzettend, naar de deur kwam, klaar om weg te
gaan, nog even reikend in de hoek naar zijn parapluie.
— Nou... nou kras ik gauw op, anders kom ik vandaag helemaal niet bij me meisje... Dag m'neer Verhoef!...
Deze, zijn Lange lijf snel terzijde nemend om hem voorbij
te laten, antwoordde, nu weer onderdanig beleefd:
— Dag m'neer Frikkers, plezierige Zondag verder...
— Ja, ik kom misschien nog terug vanmiddag... zei de ander
en toen naar achter vluchtig groetend:
— Dag j uffrouw ! opende hij de gangdeur en zijn kraakstappen daalden de trap af, bedaard en zelf bewust-voornaam.. .
Toen sloeg de benedendeur in 't slot.
Verhoef slofte door 't grauwe halfduister van het gangetje, huiverend, geeuwerig-armrekkend .. .
-- Is die verrekte trotse kerel eindelijk vort? luidde zijn
vrouws stem uit de keuken, tussen allerlei wasgerucht, geplomp en gesop in 't water, geklik van Borden, die tegen de
bakrand stootten, diepe klanking van blikken deksels op aanrecht.
— Ja... hij 's weg... maar Jees ! ete we nou nog niet? antwoordde hij in een geeuw, ingeslapt en kleumig dralend voor
de deur, handen in de zakken, dof toeziende hoe zij zich
weerde in een plots opgekomen zenuwende schoonmaaklust.
— Ja! Verdomme ja... hoor ! ... bitste haar antwoord, 'k ben
dalijk klaar... Je ziet toch da'k bezig ben... ik haast m'n al
zoveel as 'k kan, maar ik ken de boel toch maar nie zo laten
stikke... Daar ken ik niet tegen!...
Een geluidloze, weee glimlach breedde zijn mond. Ze had
er gisteren de hele dag toch wel tegen gekund, want die zooi
stond er gistermiddag al net zo... Toen had 't kind nog van
een vuil bord motten eten, omdat er geen schone waren.
Maar hij zei niets, bleef maar naar haar zien met zijn flauwende blik, zich onbehagelijk voelend, verveeld. Zij was bezig met afdrogen, hield even haar doek stil, om haar hoofd
hem toe wenden:
— Zeg, zulle we M'rietje nog wat late hale voor twaalf uur ?
— Voor twaalf uur ? ... voor een uur ! grinnikte hij smadelij k.
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— Verrek... nou ja, nou geen gebbetjes... zulle we d'r een gemarrioneerde haring late meebrenge, he? Ik heb zo 'n trek in
wat hartigs ! .. .
— Mijn goed... maar 't zal wel to laat weze...
— Niet waar... 't ken nog net... 't Is toch nog geen een
uur?... as - ze gauw loops. Zus! zus! Kom's hier, gauw!...
loop 's as de bliksem na Verschuur hierachter en haal 's 'n gemarrioneerde haring, haal d'r maar twee... pa zal je wel geld
geve...
Het kind was voor de kamerdeur komen staan, nog altijd
mokkend, haar blauwe ogen met harde, vijandige glans strak
op de moeder gericht. Maar zij sprak geen woord, hoorde
lij delij k de opdracht aan.
Jewel... jewel... dat gaat goed zo ! ... altijd maar van
mijn... had Verhoef geprotesteerd, met dezelfde droge grinnik... be-je ge*k ! as jij haring lust, betaal'm dan zelf ! .. .
Maar de vrouw werd ongeduldig :
-- Nou dan doen we-n 't same!... gauw nou maar!... geef
nou maar eerst geld, anders komt ze niet weg... dan krij -j e 't
van mijn weerom...
— Van jou weerom... jawel... jij bent wat lekkers... pruttelde hij, gaf toch uit zijn portemonnaie't geld in 't open groezelig kinderhandj e .. .
— Daar dan, loop dan maar!...
Nog altijd in vijandig zwijgen, met nog een trotserende
blik naar haar moeder, sloeg 't kind manteltje om, en stapte
weg door 't gangetje.
Toen zij alleen gebleven waren, ging Verhoef de kamer
binnen, keek even door de openstaande deur in de alkoofschemer, waar het afgehaalde bed vormloos opbleekte...
Maar zich afwendend, loomde zijn lange gestalte, verder in
de kamerruimte, tussen de dingen die zeurig en waterbleek
rond hem opstonden: tafel-vierkant met 't wezenloos zeilgeglim, oude kanapee van dofzwart leer met lichtvegen van
duffig wit over de rechte rug en waarvan het overtrek hol
was ingeslapt, tot de draad versleten roodzwart karpet over
het kil glanzig zeil.
Tussen de ramen stond een vogelkooi, waarin een uitgebleekt gele kanarie heen en weer wipte in een dor-ritselig ge—
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luidje. Verhoef bleef bij de kooi staan, onverschillig ogend
op het vervuild-drekkig grondje, naar het armzalig diertje,
dat in zijn ziekelijk opgezette veertjes, rusteloos hipte, op en
neer. Even kraste hij met brede zwarte nagel langs de traliewand, zodat de kanarie met gespreide vlerkjes razend tegen
de andere wand opfladderen ging, het fonkel-zwarte kraaloogje wijd-rond van angst... Stomme hannes! grommelde
Verhoef, de kooi latend om voor 't raam te gaan, waar hij
bleefuitzien naar wat er sedert de morgen veranderd was.
Niet veel, vond hij. Toch, over de zwarte tuintj es met hun
ijie, herfstkleurige boompjes heen, had de stijve nj van donkergrijze pleistergevels een aanzien van stemmigheid, van
Zondagse beslotenheid en rust. Niemand op de lange balkons, deuren en vensters dicht gesloten, lancasters gelijk
neergelaten voor de zwarte binnenholten, vitrages beweeg
loos-ondoordringbaar. Nergens zelfs een mensenhoofd ach
ter een ruit, nergens mensenbeweging.
Enkel een grijze kat - kleinbewegend dingie in het stil
grij s-druilige - sloop snel-voorzichtig langs de vorstrand van
een gelig tuinhuisje.
Maar een zwakke windvlaag voer aan, zodat een nj van
bezemige populiertjes rillig ritselden in hun nog groen geblaarte, en van enkele kastanjes en essen fel-gelende bladen
wijd dwarrelden, eer zij zich traag neerlegden op de slijkig
zwarte grond.
En reeds weer donkerde bet van een brede, vuilwattige
wolk, die Over kwam. Ragge vlokken gingen hem vooruit,
snelverglijdend langs 't bleekgrijze...
Zo dadelijk zou wel regen vallen...
Lamzalig weer toch! dacht Verhoef mismoedig, de godganse dag rege, niet eens 's 'n loop make. Dat hâ-je voor je
Zondag, je zat net as in 'n kooi. Lekker land bier!...
Hij had zich van bet raam afgewend naar de kanapee, waar
hij nu onverschillig op neerzonk, dat bet droog-lerig kraakte
onder hem. En een p005 staarde hij op naar de abat-j our van
verschoten roze papier om de hanglamp, onbewust de zware
prikkeling van vliegenvuil op deuitgeschulpte rand beog end e.
Want doffe bedenkingen begonnen hem te benarren over
de werkdag van morgen. Al in geen maanden had-i iets met
-

-
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de baas gehad, maar nou al 'n paar dagen liep die rond met 'n
gezicht zo zuur as azijn, zei 'm amper-an gedag as-ti in de
wasserij kwam... Of t'r iets broeie zou?... Nou, hij had er
maling an, hoor! an hem en z'n malle kure... D'r zou 'm wel
weer wat dwars zitte... dit of dat niet naar z'n zin... en dan
was 't vast dat hij 't op z'n kop kreeg... Nou!... hem 'n biet!..
't Beroerdste was maar dat je nooit wist uit wat voor hoek de
wind zou waaie, en dat maakte je van te voren al zenuwachtig... hij had dan maar liever dat-i d'r dalijk mee voor de
draad kwam, maar dat rondlopen en koppe, daar had-i de duvel an gezien...
Onderwijl, al die tijd, hoorde hij — behalve licht stemgegons en soms wat geknars en gekraak boven zijn hoofd,waar
hij niet meer op lette — in half bewustheid zijn vrouw bezig
in't keukentje: bonzende stappen, klikken van borden,istroef
ijzerpiepen van een asla in 't fornuis .. .
En er was iets in dat haastig gedoe dat hem irriteerde door
zijn gedenk heen. Nu werd't hem bewust en hield hij 't hier
niet uit metal die stomstarende dingen in't rond. Wat had dat
mens nou weer ineens voor 'n malle kuur! Temee ging ze
nog de keuken dweilen ook!...
Juist hoorde hij metaal-rammelend een emmer neerzetten
onder de kraan en de waterstraal holklankend zingen op de
bodem. Verdomd! daar had j e-n't!...
Hij stond op, moest even geeuw-koud zich uitrekken,
slungelde toen uit de kamer naar het keukentje.
Haar dikke kop omspriet van warrige haarbos, stond de
vrouw met krachtige streken de rechtbank te boenen, het
bovenlijf regelmatig meeschokkend, met elke aanzet van de
raspig-rode vingervuist, terwijl nog altijd de straal in de emmer speelde...
— Jesis To! ga je nou ook de grond nog dweile ?... La-we
nou gaan eten asj eblieft ! zei hij geergerd, weer slapleunend
aan de deurpost. Zij hoorde eerst niet en hij moest zijn vraag
herhalen, eer zij antwoorden kon, wat binnensmonds en hijgend van 't zware geboen:
— Och wat gaat't j ou an! La mij nou toch me gang gaan...
— 't Gaat me zoveel an, as dat ik honger heb, zei hij nijdig
tegen. Maar zij gaf geen weerwoord. Haar gezicht klamrood
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van inspanning, tilde zij nadat de nu zwak murmelende straal
gestopt was, in krachtige greep de volle emmer uit de gootsteen weg, om hem zwaar neer te planten vlak voor de drempel.
— Ga nou asjeblieft effen uit de weg, dat ik er bij kan, zei ze
toen, hoger opsjorrend haar rokken boven de plompe kousenbenen, daarna, een voor een, aan de gestrekte arm de
mouw opstropend, dat de dikke spierige voorarm bloot
kwam.
Verhoef week terug, schouderschokte even, bleef verveeld
toezien, handen in de zakken, hoe zij bookend op de knieen
zonk buiten het keukentje, haar brede rug vlak onder hem en
de vuil-zwarte zolen van haar muilen onooglijk en zot naast
elkaar aan de grove staakbenen. Zó begon zij haar dweil in
de emmer te ploeteren.
Juist klingelde de schel van de voordeur door 't gangetje:
een opschrikkend geluidje in de binnenrust.
— Nou! daar hei j e't kind nou al! verweet hij, wegsloffend
om open te doen.
--- Mijn zorg ! riep ze hem na, even 't hoofd omwendend,
— dan mot zus maar meteen effe dekke... die grond mot opgedaan... ik kan zo'n zwijneboel niet late legge...
— Och verrek! gromde hij voor zich heen, terwijl hij op de
trap ging om aan 't touw te trekken.
Eindelij k — het was bij half twee geworden — dronken ze koffie, nadat het kind, weer heel opgevrolijkt en leed-vergeten
na haar straatloop, de boel had klaargezet.
— Zus ! wil j e me 'n pleiziertj e doen? Zet j ij nou 's netjes klaar
voor ons, as 'n echte grote meid... had de moeder met haar
donker-zangerige stem vleierig geroepen uit de keuken. En
Marietje was begonnen, zeer gestreeld door die opdracht,
gewichtig-druk heen en weer stappend tussen kast en tafel,
met scherp stemmetj e naar Verhoef bedillend, die haar helpen
wilde, zich quasi-ergerend precies als haar moeder: och
nee ! ... zo doet u't ommers niet goe-oed ! en: och mens! blijf
d'r maar af, ... kan ik dan vies an j e overlate ! .. .
En nu zaten ze dan in 't bleekstille middaglicht van de
achterkamer aan de met Zondags servet gedekte tafel. Om
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hen was 't in de kamer, in 't gangetje, in de keuken, overal
hol-stil. Ritselig glipte de kanarie op en of zijn stokje: een
klein nabij geruchtje in 't doffe Z ondag-zwij gen. Maar van
boven, tweehoog, waar ze met koffiedrinken blijkbaar gedaan hadden, kraakte druk gestap, als op nieuwe laarzen, van
de alkoof in de kamer en terug. Soms een roep, haastig-kort
gepraat, onverstaanbaar... en dan weer de kraakstappen.
Intussen aten de Verhoefs gulzig van de haringen, die kop
aan staart en in vettig-blauwglimmende moten gekerfd op
een wit bordje lagen, hun wijdopen visogen in weee blinddode staring. Terwijl haar brede kaken haastig smakkend
kauwden, brabbelde j uffrouw Verhoef in haar voile mond
telkens halfverstaanbare schampere opmerkingen over dat
mens van boven en d'r malle meide van dochters. Ze mosten
zeker nog uit in dat weer! ... Die leefden niet as ze niet op
straat slenterden...
— Nou, ze konne d'r plezier van beleve... Temee ging't weer
regene!
Haar breedronde toet, met de grauwe kattenogen en platte
neus, gelig in het onderschepte kamerlicht zat zij op haar gemak zich te goed te doen, een arm rustend op de tafel, lekker
zuigend met vette lippen op een stuk ruggegraat. Dan weer
dieptastend met velrimpelige dikke vinger en duim naar een
fijn graatje in haar mond, raakte haar hele gezicht in exces sieve mummelplooien, grijnzend en oogknippend. Verhoef at
keuriger, met minder beweging op zijn karikaturig uilengezicht, zijn blik opmerkzaam omlaag. Ook woelde hij niet zo
onhebbelijk met vingers in zijn mond, trachtte met zijn tong
de graatjes uit te brengen, die dan aan de lippen zijn vingers
grepen. En hij sprak al die tijd geen woord op't gebabbel
van zijn vrouw, nu over <<die slons van Brie hoog». Da.t moest
toch zo'n smerig dier zijn. Zij had 't van de j uirouw van de
kruienier, die 't weer had van iemand, die d'r wel's over huis
kwam. Zo as die boel d'r boven uit zag, dat most meer as
schandelij k weze! ... D'r bed maakte ze nooit... net zo as ze
d'r's morgens uitkroop, zo kroop ze d'r's avonds weer in,
en de keuke stonk tegen je an, as je d'r binne kwam! Hoe as
toch sommige mensen in een zwijnepan konne leve, dat kon
ze zich gods onmogelijk begrijpe!...
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Onderwijl zat, tegenover haar, het kind met de elbogen op
de tafel, de kleine vingers plukkend aan haar droge boterham, wrokkig te zwijgen. Maar haar blikken gingen rusteloos van de borden naar de monden, telkens als een een hap
deed, juist zoals een hoed met strakbegerige ogen de brokken volgt, die zijn baas in de mond steekt. En toen de moten
verminderden op de borden, die met graten en olieIg sap bedekt werden, donkerden allengs haar ogen, werd haar blik
hatender, wrokten de lippen vaster samen...
Tot Verhoef, eindelij k eens met onverschillige grinniklach antwoordend op wat zijn vrouw gezegd had, toevallig
die donkere blik ontmoette.
— O Here!... zei hij, — mot zus ook niet een mootje hebbe,
moeder?
— Zus... aarzelde de moeder, die haar vergeten had,... j a .. .
wil ze wel?... vraag eerst 's of ze 't lust!
-- Natuurlij k ! ... dat weet u heel goed! heftigde de kinderstem, met een achterklank van huilende verbittering.
— Hei ! ... wi-je je brutale bakkes houe, klein kreng! Of ik
Beef je...
— Ja, laat nou maar! suste de man, die meelij had met de grote traanogen van het kind en haar zenuwig lippenbeven,... ik
zal d'r wel dat staartmootje van mijn geven... daar dan... eet
maar op!...
De vrouw had de schouders opgehaald.
— Jij verwent dat nest ook altijd... Ze had nou net niks d'r
van motte hebben om d'r brutale bek... zei ze, tevreden dat
zij zelf niets hoefde of te geven, dadelijk weer met alle aandacht in het smullend eten van 't laatste mootje.
Maar het kind was, terwijl nog in haar ooghoeken grote
tranendroppels glansden, met dierlijke schrokkigheid aan 't
eten gevallen van haar magere staartmoot. En in 't ongemanierd haastig mummelkauwen, de gretige aandacht op haar
bord en 't graat-uitpeuteren leek zij precies op de moeder:
katten, zij tweeen, die vratig-kauwend op hun prooi liggen.
'Teen woord viel meer tussen hen. Het vochtig gesmak
van hun kauwende monden, met getik van mes op bord,
soms een slurp uit de koffiekoppen: dat waren, met het rusteloos geslip der kanarie, de ijle geruchten in de matte, versla-
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gen stilte... Tot juffrouw Verhoef opstond om in de keuken
nog een laatste kop koffie te gaan halen. Tegelijk sloegen boven deuren, en, met de verdofte klank van stemmen, roffelden hakken de trap omlaag.
-- Daar gaan ze nou! Veel lol in dat weer! grinnikte j uifrouw
Verhoef, nog met voile mond, terwijl ze de kamer uitging.
Maar dadelij k kwam ze weer haastig door 't gangetj e voorbij op zwaarbonkende voeten, om voor te gaan kijken hoe
die fijne dames d'r wel uitzagen en of ze 't lekker vonden
buiten.
Verhoef stond toen ook op, lippen afvegend met de rug
van zijn hand, tastend naar een sigaar op de schoorsteen, die
hij daar expres voor de Zondag had weggelegd. En onderwijl schooierde het kind de tafel rond, likte de koffiekoppen
uit, hoofd achterover, kop op de neus, tot zij, rood van in
spanning, liplikkend weer opkwam.
— Schei nou toch uit, M'rietje, smerig kind! kwam Verhoefs
ruige stem. Hij had haar in de spiegel zien doen en knorde nu
zo maar onverschillig weg, zijn aandacht bij het zoeken naar
de sigaar, die zeker verlegd was.
— Och mens ! ... laat me met rust! gaf het kind snibbig terug,
zonder zich te laten storen, zoekend op de borden met haar
tastvingertjes in de afgekloven, wittige hoop graten, of er
nog een eetbaar stuk was gebleven.
— Je most liever je melk opdrinke, vervolgde zijn mompelstem op dezelfde toon van halve aandacht.
— Jasses ! me melk! die blauwe vieze watermelk! dank u lekker! antwoordde ze met een grilbeweginkje harer schouders,
maar terstond trok zij haar vette vingers van het bord terug,
met een schuwe blik naar de deur, want zij hoorde haar moeder komen.
En met stille stappen naar het raam kerend, stond zij daar
rustig te kij ken toen de vrouw binnenkwam.
Wat later waxen ze alle drie in 't kleine voorkamertje omdat
ze de grote kamer niet durfden gebruiken, nu meneer Frikkers van terugkomen gesproken had.
Groot op in het engwandig hokje, onder't grij swenend
licht, zaten ze benauwd-dicht bij elkaar, Verhoef nog altijd
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in zijn wit-plekkend hemd. En dik-verzadigd na 't eten en
drinken van zoveel koffie, genoot hij met lodderige ogen,
denkloos, van zijn goeie sigaar, liet hij wolk na wolk opkrinkelen tot het plafond, waar ze ij lblauw bleven drijven, geluidloos uitrondend in weke golvingen. Hem tegenover, in
de andere hoek, zijn smalle knieen aan haar brede schoot, zat
j uifrouw Verhoef wijd-uit in haar vaalzwarte japon, het diklippig snoet met bleekblond haarknotje naar het raam gekeerd, ogend omlaag, de armen over elkaar onder de hoge
borst. Een open boek lag op het tafeltje, maar zij las niet, uitkijkend soms met langzaam overbuigen van't bovenlijf en
ver omdraaien van haar hoofd.
En aan de muur naast Verhoef zat het kind, blankblond
hoofdje gebogen over een boek, dat op haar schoot open lag,
de smal-zwarte benen licht slingerend boven de grond.
En telkens loerde zij schuin naar haar moeder op, wilde
vragen of zij naar haar vriendinnetje Treesje mocht gaan
spelen, maar durfde dan weer niet... Nog tien regels lezen en
dan doen... drong zij zichzelf. Maar na die regels heimelijk
op kij kend, ging 't weer niet, voelde zij haar hart zwaar bonzen.
Ze had met Japie Vierhout afgesproken dat ze hem van
middag zou zien. In de stoep van't derde huis in de Hemony,
zo'n diepe met een trap naar beneden, zouen ze mekaar vinden en dan zou Japie iets voor d'r meebrengen. Maar as ze 't
niet op't goeie ogenblik vroeg, as 't moeder niet schelen kon,
of as ze lust had om te treiteren, dan zei ze nog van nee!
Daarom moest ze zo oppassen niet te gauw te zeggen en maar
zo heel gewoon vragen. As moe zag dat ze heel graag wou,
dan zei ze zeker van niet... Nou zou ze nog maar effe wachten, lezen tot heel onder aan het blad en dan ineens maar
doen.
Zo beginnend, bleef zij beenschommelend stil, het hoofd
op de borst geknikt, haarlokken langs haar ogen afgegleden.
En minuten lang duurde die stilte met ritseling in het be
nauwde hokje. Een blauwig waas van rook hing om hun
hoofden en rookkrinkels, plotseling zichtbaar, zwierven
traaglijk om onder het bleke zoldervlak.
In het overige huis was, sedert het uitgaan der bovenbu.. .
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ren, de rust ongestoord, maar van naast-aan klonk zwakkeli j k gebabbel, soms gelach, alles ver en vreemd-gedempt, terwijl beneden in de straat, in 't nat-waaiige, regengrauwe buiten tussen de hoge steenopstanden, het gewone Zondagmiddagleven zijn saaie beweging gaande hield.
Eloewel schaarser dan antlers, stapten langs de donkere
huizen, over het modderig trottoir nog telkens parer voorbij,
in fikse gelij kpas, of drentelden stijfgeklede kinderen aan,
een makke vader vo®ruit, die in zwarte jas en hoge hoed,
zeurig naast een kinderwagen zijn stappen inhield.
Terwijl zo de trage middag verging, Verhoef, in zijn stoel
geleund, slaperig aan zijn sigaar trok, volgde zijn vrouw het
flauwe gerucht, de saaitrekkende beweging. En haar lippen
spitsten al mismoediger en haar ogen blikten dof, zodat Marietj e, opnieuw schielijk opkijkend, de vraag al op de lippen,
ineens besloot maar stil te blijven wachten tot ze zelf d'r uitstuurden als ze trek in een maatje kregen... Dat zou wel
gauw gebeuren...
De vrouw werd al narriger, nu de opwinding van werkijver gezakt was, zij niet meer, in tevreden besef van eigen
zindelijke aard, smalen kon op die vuilikken van drie hoog,
wrevelig-jaloers ook door het kijken naar die Zondags-aangedane mensen op straat. Ze begeerde en benijdde, in zenuwig wrokken, al die laken, fluwelen, zijen rokken, die zware
mantels, die hoeden met veren, al dat dure, opzichtig-gedragen goed en vergeleek't bitter bij haar eigen armoedje... En
dan, al wou ze zelf ook voor geen geld uit in dat weer, kon
ze toch niet velen, dat al die andere mensen daar buiten liepen te pronken en zij er niet bij. Zo morden haar gedachten,
smaalden innerlijk op al wat voorbijging : 't bespottelijke
hoedje-met-vere van deze... zij het ook vere op d'r hoed!
Jees, wa'n kiep ! ... as 'k toch nie anders had te vertone, nou!
en de malle kakkie van die met 'r mantel van 't jaar nul...
Soms ging er ook wel een mooie jongen voorbij, wat een
knap ventje, met een open, brani-achtig gezicht aan de arm
van zijn meid, en dan keek ze hem ver na, hem beklagend in
een steking van plotselinge begeerte en zelf beklagende weemoed, dat hij moest lopen met zo'n diet.
Dat was nou voor haar allemaal voorbij, en voor goed.
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Nou zat ze met die kerel opgescheept en nou had ze niks en
niemand, geen eens kieren om an d'r lijf te doen... Wat had
ze eergistere nog een vracht van stoffe gezien in de Kalverstraat!... bij Van Buren die sjansjanzij, rood met een paarse
weerschijn!... of dat heel lichte blauw met een rooie glans
d'r over! En niet duur ook... voor wie ten minste nog wat be
steje kon, voor wie niet van zo'n krengig weekloontje hoefde te bestaan, met nooit niks extra's d'r bij. As die kerel nou
toch 'n vent was, een jonge waar wat bij zat, dan had-i toch
lang geprobeerd 's avonds d'r nog wat bij te verdienen.
's Avonds na zeven was-ti toch vrij! Verscherpend haar leed
kwamen de mooie oorbellen in de Galerij haar weer te binnen. Ze kosten maar een riks... jawel! je most'm eerst maar
hebbe, die riks! Mogelijk as ze nou Dirk 's goed flikflooide
strakkies, as-ti wat op had... dan werd-i altijd nogal verliefde
rig... Och... malligheid; ze kende-n 'in toch wel? As 't op
cente-geven ankwam, bleef-i altijd even nuchter en dan was-i
zo hard as 'n deur... Aflijn! ze kon 't toch 's proberen... As-ti
nou 's een goeie zin had, dan kon ze-n 't morgen misschien
al kopen en d'r mee wandelen gaan...
Even, terwiji ze in de binnenrust nog altijd stil zat uit te
kij ken, hoogde het haar stemming, dat ze zichzelve zag, met
d'r lang flunk postuur in d'r bruine manteltje, viug heen stappend door de Kalverstraat: een echte dame. En terwiji zij natuurlijk recht voor zich uit keek, zag ze wel dat alle heren
haar aankeken, mekaar aanstootten als zij nabij was... Maar
dadelijk dofte het weer in haar. Ze voelde zich kleumig-kil
en verveeld, en dat eeuwige geslenter op die straat maakte
ook zeeziek. Wat een verrekt weer ook! En die kerel, die
maar as 'n zoutzak in zijn stoel hong en al maar geen stom
woord zei! As hij maar 'n sigaar in ze mond en 'n stoel onder
ze achterste had, dan was-i tevreje!... Ze kon 't niet meer uithoue, die dooie stilte...
- He... Jezis! toe! zeg toch 's wat! zit niet eeuwig stommetje
te spele!...
Haar woorden schorden hard en pijnlijk-onverwacht in 't
ritselig zwijgen. Haar zelf kionk het vreemd, terwiji Verhoef
en bet kind er van opschrikten.
- Hei! Goskristis mens! je doe me schrikken! zegge?... Wat
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mo'k je nou zegge ! Dat 't mooi weer is? gromde nu ook zijn
droge stem.
— Jas! hoe flauw! wat be-je aardig!
— J a, wat wi-je dan? grinnikte hij.
— Nou, praat's wat! Laat je geluid 's hore... Een andere man
weet's nog 'n mop te vertelle... maar hij... Dat zit maar en
rookt maar! vervolgde ze hem aanziende met een koudhatende glans in de grauwe klein-geknepen ogen. Toen zich helemaal afwendend van 't raam om naar 't kind te zien:
— En wat mankeert jou vandaag, M'rietj e ? Wat ben je lezerig uitgevalle... ?
-- Ik lees, moe, luidde het lichte kinderstemmetje, terwijl de
blauwe ogen argeloos werden opgeslagen.
— 0, dach-i da'k dat niet zag?... Maar wat lees je? en hoe
kom-i d'r an?...
Zij sprak met harde stem, in wrevele lust tot pijn doen, en
haar kij ken was koud-achterdochtig. Marietje voelde wel het
gevaar dreigen en maakte zich klein-onderworpen, Wilde
schuchtere woordj es zeggen, toen Verhoef ineens rauw inviel:
— God-nog-toe! laat dat kind nou toch met rust!... as ze leve
maakt is 't niet goed en as ze zoet zit te leze, dan is 't ook niet
goed... Wat zou je dan wille?...
Van zijn ingezakte houding opkomend, ging hij voort,
met een grove sj ovialiteit in zijn dieper klinkende stem:
— Wi'k jou's wat zegge, ouwe?... Ik weet'n moppie dat jou
opperbest bevalle zal ! ... Als we-n's wat dronken, om de fut
er in te houe... Ik geef de cente... Dan mot zus, as te bliksem
hier naast een paar maatjes hale... He? dat vindt moeder wel
goed... die lust'm ook wel... assenem maar krijge kan ! .. .
— Dat lieg-i ! ... nij digde zij tegen hem in, maar slapj es, haar
hardheid al gebroken: — jij lust'm... ik drink mee, meer
niet...
— Zij drinkt mee, meer niet... j awel ! God-za'me-liefhebben,
hoor je die?... ja, jij bent 'n lekker brok, as 't op zuipen an
komt... Ga jij nou maar 's gauw, kind, hier benne de twee
duppies... verlies ze niet op de reis ! .. .
Het kind stond al klaar bij de deur, vraagogend van vader
naar moeder. Toen, het geld in haar handje, liep ze haastig
het gangetje in, deed blij haar kape om.

ZONDAGsRuST

53

— Zus, dalijk terug komme, hoor! riep de vrouw haar na.
-- Ja moeder, kwam't gedwee-zachte antwoord.
— Be je d'r zo ongeduldig na? gekte hij, in zijn ruwe grinniklach.
-- Och, verrek jij toch ! ... ik zeg 't maar voor dat kind. Anders loopt ze maar in die straat te schooiere en dat het niet nodig...
Ze hoorden't kind de trap afgaan, de dreun van de deur,
en bleven zwijgend elkaar tegenover. Door het gepraat en't
vooruitzicht van de borrel, was de vrouw de mismoedigheid
van straks vergeten, die enkel nog nawerkte in haar dolente
zeggen in doffe stilte.
— Wat'n lamstralige dag, he? met dat verrekte nattige weer...
Waarop Verhoef, lui in zijn stoel teruggezakt, enkel toestemmend humde, onderwijl vaag naar buiten turend, luisterend naar zwak pianogetingel, mat klinkend door de wand
been...
Het rinkelschelletje ging, verwacht en prettig belovend.
Jufrouw Verhoef stond op, stapte zwaar been om open te
trekken en dan de suikerpot te gaan halen, want ze dronk
liefst jenever met suiker.
En zij was al weer terug, in 't schemerig gangetje hoog en
plomp achter Marietje aan, die roodwangig en hijgend van
haastigheid en buitenlucht, de fles op tafel zette. Daarna volijverig, bukte zij in het buffetkastje om glaasjes en't verlakte
blaadje.
— Zo, da's nog's'n meid, zei de moeder tevreden... dan moeje strakkies voor jou maar wat kersausies hale, hierover...
— Ja moe, zei 't kind, terwijl ze, zorgvuldig haar rokje spreidend, weer zitten ging en het boek op de schoot nam, onderwij 1 denkend, achter haar zachttevreden gezichtje, dat die
twee maatj es gauw genoeg op zouen zijn en ze dan verderop
zou moeten halen. En dan kon ze wel wat uitblijven, kijken
of Japie d'r was en of-i wat voor d'r had meegebracht...
Toen de glazen boordevol waren ingeschonken, hief Verhoef eerst welgevallig 't zijne voor zijn gezicht, nam een lange natslurpende teug en zette het halfleeg op tafel terug.
— He, dat doet'n mens goed in ze buik... zei hij, nasmakkend en met zijn onderlip de borstelige snorharen uitzuigend
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Maar zijn vrouw, die eerst twee scheppen suiker in haar glas
had gedaan, zette zich breed-behagelijk, met stoelverschuiyen, voor het raam, om lang en voorzichtig de witte suiker
in 't waterbleek vocht om te roeren, haar ogen oplettend
neer. Toen dronk ze, met kleine proevende slurpjes, starogend over het glas been in genotsaandacht.
In bet muffe, grijsmiste hokje, waar Marietje telkens opkuchte in de grauwe rook, die langzaam spiraalde om haar
hoofd, begonnen die twee zich flu op hun gemak te voelen.
Hadden ze te voren onbewust geleden van het stug-koude
aspekt der dingen, zich eenzaam gevoeld in de afstotende on
verschilligheid van de dag, thans gingen ze bet leven warm
om zich toe gevoelen. Door de warmte van de drank gingen
ze passen in 't ogenblik, één met de opgang van de tijd, knus
en lekker gezeten in 't warme kamertje, dat uitzag in 't regengrauwe buiten. En onophoudelijk klankte flu van de vrouw
bet droog murmelen barer woorden, met hortingen en opzwaaiingen van geluid, met altijd die donkere vaag-ontevreden bromming, die haar eigen was. Daar tussen zijn luidere
woorden, irritant gelijk van toon, droog en kiankloos, soms
stikkend in hinnekende keellach.
Dat was in 't eerst, toen hij met zijn stem nog telkens hatelijk inbrak in haar bredeiijk vertellen, haar gezellig-opgezet
verhaal van mevrouw Van Schulik, de rijke maintenee, die ze
pas had leren kennen en waar't altijd zo fatsoenlijk toe moest
gaan. Geen woord te veel mocht je daar zegge!... En altijd
op 'n behoorlijke distantie met de meid... en as j 's 'n lolletje
maakte, dan keek ze j e an met 'n paar oge!... Wat verbeeidde
ze zich wel, die kakmedam! Wat was ze nou zoveel anders as
de gewone idle?... Omdat ze nou cente had... En ze hoefde
haar, juifrouw Verhoef, niet te lere hoe ze zich houe most, zij
was 'n getrouwde vrouw en ze wist 't best zeif, hoe of 't boor
de...
Nou maar, eergistere was ze d'r net op angekomme dat de
knecht van de slager schandaai maakte an de deur, omdat 't
die week nou al de derde keer was dat ze 'm met 't vices weer
om stuurde...
Terwiji de vrouw sprak, kionk haar stem minder zeurigeentonig, lichtten van kwaadaardige pret haar ogen.
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- Je had motte zien! D'r stond een hele troep yolk voor de
deur... En zij wist geen raad, hoe ze de vent weg zou krijge.
En hij stond maar te razen, allerlei smerige woorden gooiden-i d'r na d'r kop... Eindelij k bet ze 'n 't vlees toch nog motte
houe... Jees, ze had zo de pest in!
Haar stern nu weer doffer, onverschilliger, voegde ze er
nog aan toe:
Nou, net goed voor zo'n wijf; wat het ze zo'n kak te make...
Verhoef, zich dof-lekker voelend, geprikkeld door 't vethaal, vergat zijn lust haar onaangenaam te zijn, vroeg, door
wie dat wijf gemainteneerd werd, of ze knap was en jong, of
ze zich ook wel 's door een ander...
Maar 't schelletje ging over opeens, onverwacht fel in de
dompe binnenrust.
- Verrèk! wa's dat nou? gromde hij.
- Zus, ga 's opetrekke... zei de vrouw.
Het kind, bijna stijf geworden door bet stil toehoren,
sprong blij-levendig van de stoel, boek neerleggend, om
dan, onder bet oog der moeder bedaard doende als een groot
mens, met viugge coquette stapjes gang-in te lopen.
- Wie kan daar nou weze? zei de vrouw luisterend.
- Misscbien meneer die zijn sleutels vergete bet.
Zij schudde van neen, ophorend hoe bet slot al losknapte,
de kinderstem nuffig-deftig hoogging:
Wie 's dàar?...
Een grove mompeling antwoordde, zware stappen kiommen traag en krakend de rap op.
- 0! had 't kind haifluid geroepen, en in 't gangetje terugtredend:
- 't Is grootmoe, moeder..
Verhoefs gezicht trok donker-ontevreden.
- Je moeder!... Wat mot-die" van je hebbe?
- Weet ik't! antwoordde zijn vrouw droogjesweg, toen
schamper:
- Ze kornt zeker 's kij ke of d'r wat te snaaie valt met de Zondag...
De trappen kraakten hoger-op, dicht bij door de open
gangdeur.
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— Je prissenteert'r niks, hoor! zei hij nog haastig gedempt.
— Bi-j e mall kon zij nog antwoorden, lippen nauw bewegend, toen de gedaante in de schemering van 't gangetje verscheen en naar voren trad.
Het was 'n armoedig vaalzwart en knoeiig oud-wijf, met
spitsig-zuur gezicht, rimpelig-geel van vel, en donkerharig,
groezel achterhoofd. Haar uitstekende kinbak mokte stugontevreden onder de slap ingevallen bovenlip, waar enkele
snorhaartjes piekten. De sluw ingeknepen ogen namen don
ker-wangunstig mensen en dingen op, boven de brede snufneus, waar zij gewoon was met de rug van haar droogvellige
vingers langs te vegen.
Maar nu, intredend, trok een zurig glimlachje van beminnelijkheid haar mondhoeken omlaag, kneep haar ogen nog
dichter, terwijl ze, kort-ademend van de klim, groette:
— G'n dag same... dag M'rietje...
— Dag moeder... zei juffrouw Verhoef stug, met dichtgeknepen lippen.
— Goeidag... kwam Verhoef na, minachtend onverschillig.
Geen van tweeen stond op of zei de oude vrouw te gaan
zitten. Deze merkte de vijandigheid wel maar liet niets blijken.
— Hier zo M'rietje... kind,... zei ze, haar lange vaalzwarte
mantel met de sluik afhangende mouwflappen afzakkend van
de schouders:
— Hang jij die nou's erreges over 'n stoel... maar netjes,
hoor!... as 'n meid.. .
Het meisje dat haar zwijgend brutaal stond aan te zien,
nam de vellige zwarte lap en liep al heen, toen de oude vrouw
haar nog staan hield:
— Hier... hier... me kiepie... dat mot t'r nog bij... Waarop,
stijf als op rheumatische benen, ze zich zetten ging op de
stoel van het kind, gekeerd naar de anderen, die nog altijd
even stijf-vijandig zaten. Juffrouw Verhoef onverschillig
pluizen van haar rok knippend, h1 j, met brutaal-ironisch gezicht, alle bewegingen van de oude vrouw volgend.
— Wat'n nattigheid ! ... wat 'n smeerboel bij de weg ! ... begon ze... jullie het groot gelijk dat je d'r in blijf... Je zit hier
warm en droog... en lekker in de rook ook... Heb-i nie wat
-
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te drinke voor me? ik zien daar die glaassies zo staan... ik
mot je zegge, ik lus wel wat in die nattigheid, daar is geen
perreplu tegen bestand, die rege dringt door al je goed heen...
de kou slaat je om je hart...
Ze zweeg vragend en er was even stilte.
De twee ondervroegen elkaar met de ogen, in weifeling.
— Is t'r nog wat in 't flessie, moeder? vroeg eindelijk Verhoef, die toch meelij kreeg.
— Nees, niks niemendal meer,... wat dach-i? dat die maatjes
maar eeuwig duurde? gaf de vrouw schamper terug.
Maar de oude had 't fiesje gezien, dat haar dochter schichtig achter de hand schoof op de vensterbank.
— Jewel! d'r is nog in... ik zien 't, snibde ze met vooruitgestoken kin, haar zwarte ogen scherp loerend, — d'r is nog
best 'n glaassie in...
— 's Niewaar! dat beetj e ! ... hield de ander vol.
— Nou, dan niet... gaf de oude vrouw toe, gelaten, haar nijdigheid onderdrukkend... as jullie dan zo rojaal benne... laat
zus dan nog een maatje hale voor mijn cente... ik mot wat
hebbe... en wat Allerhande d'r bij... Dat mag ze toch wel, he
zus?...
Het kind stond al verwachtend aan de deur, ogen neer, om
haar pret niet te laten merken, dat ze weer uit moest. Nou
ging ze na Japie...
— Nou alla ! dan geve wij d'r ook nog een maatj e bij, niewaar
moeder? zei Verhoef, nu minder stroef, verzacht door haar
getoonde wil niet van hen te profiteren en bang voor gierig
door te gaan.
-- Mijn goed, jij mot 't wete, ik heb geen cente, antwoordde
zijn vrouw, nog altijd even stuurs, en tot 't kind:
— Toe! vooruit dan maar, zus! gauw dan maar! maar niet
hiernaast, hoor, in de Hemony...
-- Ja moeder, ik weet't wel...
Terwijl het kind ging, zaten ze even zwijgend, drie rechtoppe figuren in 't grij sbedampte vertrekj e, de kleine ruimte
heel vullend. En terwij 1 't buiten weer donkerde van regenstraling, binnen schemer-grauwheid neersloeg, wachtten ze
op jets om te zeggen, nu al leeg gepraat, verlangend naar de
drank die afleiding en opwinding zou brengen.
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1neens keerde Verhoef zijn ironisch vogelhoofd geheel naar
zijn schoonmoeder om, met ietwat opgetrokken wenkbrauwen langzaam-treiterig zeggend:
-- En wat komt u nou eigelij k zo doen?
Zij schrok er van op, wilde nijdig uitvallen, maar hield
zich in. Toch klonk het nog heftig toen ze antwoordde, haar
mummelmond zenuwig trekkend:
— Wel, goskristis! hoor me nou zo'n brutale kerel 's an!... ik
mo zegge: jij ben netjes, hoor! ... wel beleefd!
En kwasi gemoedelijk voortgaande:
— Maar ga je gang maar... hou jij 't ouwe mens maar voor de
mal... ik dacht zo thuis bij m'n eigen: hoe of Dirk en Kato 't
wel hebbe zoue... kom... ik gaan ze-nis opzoeke...
— Jawel... dat kenne we! viel hij weer rauw spottend in,... u
dacht zo bij u eige: wat is 't al weer lang da 'k niet bij me lieve
kindere was, niet?... en wat zalle ze na me verlange... niet ?
Hij grinnikte brutaal op en zijn vrouw lachte mee, een korte lack van schampere instemming.
— Wel, Jezis-nog-toe ! geloof je me niet? as ik je nou toch
zeg!... wou de oude weer uitvallen toen Verhoef, schouderophalend, goedmoediger tot wat antlers overging.
— Nou ja, schwamm d'ruber maar! ... zeg maar 's hoe gaat't
thuis? hoe gaat 't met Fie?...
Al haar ingetoomde nijdigheid kwam nu over de herinnering aan haar tweede ongetrouwde dochter, die bij haar
woonde.
— 0! dat kreng, dat loeder ! ... heftigde ze, terwijl haar uitstekende onderkaak zenuwig beefde en haar ogen haat-donkerden .. .
-- Dat is al van van-ochend vroeg op de hort met 'n slampamper van 'n vent... Wat zeg je me daarvan! Waar na toe
weet god, bij dat weer!... Zo'n slet! de godganse dag op
straat dweile... Da's nou je eige dochter...
— Wel... had'r dan niet uit late gaan, had'r dan in huis gehoue... kwam hij kalmpjesweg. Maar zij, strijkend met de
hand langs haar neus, snufte minachtend:
— Jawel... in huis houe ! ... 'n lief dier ! Ze-n is stil gedrost,
toen ik effe bij buurvrouw bove was. Hou jij dat maar in huis
as i t met geweld wil...
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En hoofdschuddend ging ze mismoedig voort:
- 1k heb 't 'r zo verboje... ik wil niet, Fie, da'je mit die jonge
loopt he'k gezeid... 1k vertrouw d'm geen snars mit ze valse
ogen en ze bleke smoel... Hij het z'n achter ze mouw... Maar
of je die verdomde meide nou goedschiks of kwaadschiks
anspreekt! . Ze luistere net zoveel na je as de kat... Maar as
ze vanavond niet punkt op tijd in huis is, dan slaan ik 'r alle
bei der pote stuk, zo werachtig as god!... besloot ze, weer
ineens heftig en haar droogvellige wangen opgloeiend in
woede.
- Nou... nou... nou, dat zou 'k nou maar late, suste Verhoef
en zijn vrouw, gekrenkt omdat haar moeder van <<die meiden>> gezegd had, als ook tegen haàr vroegere zeif gericht,
zei met venijnig gezicht:
't Is uw eige schuld,.. de ene tijd laat je je alles van d'r gezegge en dan weer bij 't minste of geringste sla je d'r op... Zo
weet 'n mens ook nooit waar of-i zich an te houe het...
- 0 zo... nou zal 't nog mi/n schuld wezen ook, klaagde de
oude... d'r op slaan!... ja... as je-n 't daarmee kon gedaan
krijge!... maar ze geeft 'r zie-zoveel niet om... net zo min als
jij vroeger... D'r zit 'n gemene aard in d'r... dat is 't... en
daar kan 'n ouwer niks tege...
J uffrouw Verhoef had zich heel omgewend en viel nu uit,
rood van opwinding:
- As t'r 'n gemene aard in ons zit, dan hebbe we dat toch
maar van u... je spreekt nou zo, maar je was ook zo'n lekker
brokkie niet toe je jong was... Nee, daar mô-je nodig mee
ankomme, met je fatsoen!...
Met een schokje had de oude zich recht gezet, magere
schouders, platte borst stijfop achter de tafel, terwiji de juk
beenderen vaalrood gloeiden onder de vals uitlichtende ogen
en de kinbak nijdiger uitstak. Maar eer zij uitvallen kon,
kwam Verhoef, onrustig schuivend op zijn stoel en spijtig
dat hij 't spelletje aan de gang gemaakt had, met zijn laagschorre geluid tussen hun woorden.
- Nou... nou... nou... nou!... hou nou je gemak asjeblief,
jullie allebei!... krijg nou geen mot op Zondag! jullie wijve
ook altijd!... je kent ook nooit 's gezellig bij mekander zitte
prate... Toe Kato, hou jij nou 66k je bek... Wat gaat 't gof-
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ferdomme ons an, wat of moeder en Fie same hebbe... Motte
d'r nauw eeuwig en altijd woorde van komme as je effe bij
mekaar bent?...
Zijn hard geluid, meer nog dan zijn woorden, bracht de
twee tot zwijgen. Jufffrouw Verhoef keerde zich, schouderschokkend, kort om naar 't raam, terwijl de oude, nog bevig
van kwaadheid, toch wel geneigd hen alle twee weer goed te
stemmen, toegaf:
— Gelijk heb je... wat zalle we ons nou moeite make voor
niks... as je zo gezellig zit...
— Nou, dat zeg ik ook... kwam Verhoef nog na. En toen
zwegen ze weer stil, ineens gevoelend dat ze op iets wachtten...
— Wat blijf die M'rie weer lang weg, zei j uffrouw Verhoef,
na een pons, haar bovenlijf rekkend om te zien naar de kant
van waar 't kind komen moest.
Maar er viel niets te zien in de verlaten straat, waar de huizen donkernat treurden over het bemodderd plaveisel vol
plassen, die bleek glansden of rimpelden onder een windvlaag. Enkel een schunnigberegend hondje, met plekkende
gele haren, kwam op een sukkelig draf j e zijn weg gelopen,
kop omlaag en met kouwelijk ingetrokken staart. Telkens
stond hij aan een grauwe stoepsteen snuffelend stil, lichtte
onnozel even een poot, sukkelde dan weer eenzelvig verder.
De twee aan het raam oogden hem na bij gebrek aan wat
anders, hun drank-opwinding weer gezakt door ergernis. In
het grauwe achtermiddaglicht, dat al flauwde naar de avond
vlekte bleek zijn Zondagshemd, donkerde haar zwarte 1ijf,
hun rodige gelaten naar straat gewend, terwijl de oude vrouw
roerloos-recht in haar scheefplooiend groen japonlijf bij het
tafeltje zat, het rimpel-geel gezicht met niets-ziende ogen
starend.
En de piano, die aldoor voort piengelde, zeurend, houterig-ongevoelig in het holle zwijgen, in de hooploze vaalheid
van de Zondagmiddag... Het liep omhoog in schrille tingeltoontjes, rommelde dan plots omlaag in de bassen telkens dezelfde banale dansdeun...
-- Wat zeg j e me nou van zo'n klein kreng! barstte in de stilte
j uifrouw Verhoef ineens zo heftig uit dat de anderen er van
schrikten. Maar tegelijk klingelde slap] es de bel.
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— O, daar za-j e d'r net hebbe, vervolgde ze kalmer. — Wacht
's, ik zal d'r 's effe ! ... Is dat uitblijve!
En zij schoof log-haastig tussen tafel en wandkastje door
naar de deur.
— Och, laat dat nou maar 's gaan, moeder... riep Verhoef
haar achterna... hou nou maar je gemak's voor 'n keen! .. .
— God, mens ... maak je nou nie overstuur... ze is t'r nou
ommers! waarschuwde ook de oude, meelij dig voor wat haar
niet aanging, tevreden nu samen met Verhoef haar dochter
te kunnen contrari^eren, maar toch wel gespitst op wat emotie. Want ze dachten dat er een hevige scene beginnen ging.
't Liep echter vrij kalm af.
Wel hoorden zij, na't deur-opentrekken, een woedegrauw de trap omlaag:
— Waar heb jij zolang gezete? Waar kom-i vandaan ? .. .
Maar toen van beneden't dunne kindergeluid benauwd
opklonk: ik most zo erg lang wachte, moe!... en boven op
het portaal de donkere vrouwestem nog een pons opgebromd had, afwisselend met de hoge kinderstem, schenen
toch de twee verzoend, tot vaag-gevoelde teleurstelling der
oude vrouw.
En de zware gestalte kwam weer in 't gangetje verschijnen,
't kind voor zich uitduwend, dat onder de Lange cape fles en
koekjeszak droeg. Haar wangen zagen frisrood, maar de
ogen stonden dof en de mond trok gemelij k ontevreden, terwijl zij nog hijgde van 't hard lopen.
Zij had J apie wel vinden wachten bij de stoep, maar hij
bracht niets voor haar mee. Z'n moeder wou niet dat-i van
z'n speelgoed weggaf, had-i gezeid. Zo'n nare gierigerd! Dat
had-i toch niet hoeve te zegge... dat had-i toch stil kenne
doer! Hij was te gierig om wat te geve, dat was 't, anders
niks, en zij had 'r zo op gevlast wat te krijge!...
Nou hadden ze, in plaats van spelen, al de tijd gekibbeld.
Zij had hem gestompt en hij haar bij d'r haren getrokken,
zo'n valserd! En ze waren weggegaan, zeggend dat ze nooit
meer iets met mekaar te maken wouen hebben. Zij wou tenminste niet meer met die gemenert omgaan, zo'n valse gluipert, zo'n vuile, smerige j ongen ! ... Als ze an z'n moe wou
klikke wat-i bij d'r gedaan had, dan kon-i nog krijge ook!...
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Ze zou 't wel aan hair moeder zeggen, dan kon die 't aan zijn
moe zeggen... dan kreeg-i lekker ! .. .
Marietje had fles en koekjeszak op tafel gezet, en terwijl de
oude er naar greep, jufffrouw Verhoef uit 't krakkelend zakje
dadelijk wat in de mond stak, ging 't kind langzaam, nadenkend drentelend, onopgelet, 't gangetje weer in naar de achterkamer.
De oude vrouw schonk bevig de glaasjes vol, zette toen
het hare aan de barstig-droge lippen en wipte, met gewend
gebaar, hoofd achterover, het waterwit vocht naar binnen.
Ook de anderen dronken, nadat ze met de glaasjes elkaar
toegewenkt en gezegd hadden: Gezondheid ! .. .
En nu met het warme vocht op de tongen en in de kelen,
werden ze gemoedelijker, presenteerden de Allerhande uit
het zakje, en riepen Marietje om ook een koekje te halen. En
't kind, tegenstrevig komend, nam't aan, bleef bij de tafel
hunkeren naar nog meer, tot haar moeder zei: heb-i niks te
doen? en zij stil weer heen druilde naar achter.
In het kamertje, grijs-mistig van traag-sliertende rook en
waar, om de benauwdheid, de deur was open gezet, zwatelden weer de praatstemmen op: van juffrouw Verhoef dat
brommig-ontevreden geluid, de vleiig-temende of hard-krassige praatklanken van de oude vrouw en de donker-schorre,
diep-uit-de-keel-gestoten woorden, kortstotterig en schokkerig achter elkaar, van Verhoef.
En telkens zijn droog treiterige hinniklach daartussen.
De oude vertelde schandaalpraatjes van al haar Buren. Wat
die d'r man had uitgevoerd met die fodder van twee-hoog
achter, dat gemene del, dat altijd in d'r borstrok liep!... hoe
dat wijf van driehoog d'r kind rammelde... 't was een zonde
voor god!... je kon 't schreeuwen soms een straat ver bore ! .. .
en hoe die man en vrouw van eenhoog-voor alle dagen mekaar de haren uit de kop trokke... als leeuwen en tijgers stinge ze tegen mekaar op... van de week liep zij weer met zo'n
blauw oog ! ... Hoe kanne de mense zo weze!
Eindelij k vertelde ze nog uitvoerig — maar zonder die achterklank van deugdzame verbazing in haar stem, enkel droogkwaadaardig — hoe ze met datzelfde wijf dat 'r kind zo sloeg,
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stront had gehad over de trap. Altijd as die der vullisemmer
na benede brachte, dan morste ze op haar trap en dat deee
ze-n om haar te peste. Maar ze had 't van de week nou 's goed
gezeid, en van d'r kind ook, dat de mense d'r schande van
sprake, zo'n stumpertje! En wat hadde ze nou gedaan om
zich te wreke, zij met d'r zuiplap van een vent? Ze hadde
haar vullisemmer gestole, zukke dieve! Ja, ze wist't effektief
zeker, dat die rakkers van drie-hoog't gedaan hadde!... Maar
ze zou't angeve... die smeerlappe... As ze dachte haar te belazere, dan moste ze vroeger opstaan!
Verhoef, lui achterover in zijn stoel, de benen gestrekt, telkens tussen de geknepen lippen een golf rook uitpuffend, die
hij dan met slaperig-kleine oogjes volgde, luisterde onverschillig, nu en dan plagerig jets zeggend door het ijverend
vertellen van de oude he*en. Dan keek het oude mens even
terzijde naar hem, een schichtig donkere blik, maar hield niet
op te praten...
Juifrouw Verhoef echter scheen opzettelijk niet te luisteren, afgewend naar 't raam, soms haar bovenlijf rekkend om
iemand na te kij ken in de straat.
Maar alle drie, pratend en luisterend, reikten in korte tussenpozen naar hun glazers, om een ruime teug te nemen en
ze smakkend en liplikkend weer heen te zetten.
De oude had eerst schielijk het hare leeggedronken, daarna het achteloos weer gevuld, al pratend... En nu, telkens als
Verhoef en de vrouw hun lege glaasj es reikten: — gee 'me d'r
nog eentj e ! of: is d'r nog een druppie ? — deed ze meteen ook
het hare weer vol.
Die bij het raam hadden dat gedoe wel bemerkt en elkaar
een oogje gegeven, maar niets gezegd. Alleen was er een seconde oplettende hapering in 't gepraat en schuinse blikken,
als de oude weer met haar zwartige knokels de hals van de
fles omvatte.
Van de Allerhande echter knabbelde achtereenvolgend juffrouw Verhoef de meeste weg en nu opgewekt door de
drank, kwam zij weer te vertellen van d'r nieuwe vriendin,
die mentenee, mevrouw Van Schulik, hoe rijk't daar an huis
toeging... wat een vracht klere dat mens had, en wat een juwele!...
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-- La-se zich mevrouw noeme? wat 'n malle kak!... kwam de
zure stem van de oude, met een snuf en een veeg van haar
hand langs de neus.
— Nou... dat mo-j e nou nie zegge, moeder... ik zou nie wete
waarom niet!... menig rij ke van de Heren- en Keizersgracht,
die haar cente niet het...
— Jawel... ze komt'r ook makkelijk an ook!...
Juffrouw Verhoef werd boos.
— Dat lieg-je nou 's net! niks makkelijker dan al die rijke dames, met d'rlui kak... Omdat ze nou geen briefie het van't
stadhuis, he? 'k zeg niet... een getrouwd mens is natuurlijk
altijd nog wat anders... maar zo een as zij is... die d'r eige zo
netjes houdt, fatsoendelij k ?... Geen onvertogen woord
mag-i bij d'r spreke... praatjes wil ze nooit hore... geen
drank komt er over de vloer... niks as port en sjerry en medera... En hij, hij mot wat een fiijne meheer zijn; een baron
uit de Haag, geloof ik...
Maar de oude, die zulk ophemelen niet verdragen kon,
maakte weer een nurkse opmerking, vroeg, waarom dat
mens, as ze zoveel cente had, dan niet 's meer wat weg gaf...
Wat ha-je an zo'n vrindschap!
Waarop de andere kregelig antwoordde dat moeder d'r
niks van weten kon, wat of d'r vrindin weggaf of niet weggaf, om eindelijk toch toe to geven, dat zo'n rijk mens wel
wat scheutiger kon zijn.
Verhoef onderwijl, had tussen het spreken der vrouwen
door telkens wat gezegd: gemene grappen over die mevrouw
Van Schulik, waarnaar de anderen in hun opgewondenheid
niet luisterden en waarover hij alleen bleef nagrinniken.Maar
de jenever raakte weer op en ze waren nu zo goed op dreef,
dat Verhoef, na zijn vraag:
— Is d'r ook nog wat in 't flessie? waarop zij antwoordde:
— Nee, geen drup meer... dadelijk sprak van meer laten halen, he?
— Doe je-n-ook mee, moeder? je heb 'r toch 't meeste van
geprofiteerd, van dit flessie...
— Wat ik? kwam de oude argeloos-verbaasd, toen heftig:
--- dat ke-j e gemeen liege!... ik heb met jullie gelijk opgedronke, hoor... Wat denk-i wel? Bi-jij mal ?.. .
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-- Nou... nou, suste Verhoef... al goed, al goed.. as je maar
meedoet... ieder 'n maat j e .. .
Met een schouderophalen, dat beduidde dat zij zich niet
aan zo'n kleinigheid wou laten kennen, haalde't ouwe mens
haar knipje uit, plukte een voor een, met magere werkvingers, de centen er uit, die ze voor zich op't tafeltje legde.
Toen werd Marietje geroepen, die aarzelig kwam, onwillig,
met een opgevlogen rood gezichtje, en zei: Jassis! nou al
weer uit!...
Maar op een grauw van de moeder ging zij toch zonder
dralen, roekeloos snel hakkelend de trappen of en met een
bons op de portaalvloer springend.
En even daarna, tot verwondering van die boven zaten,
kwam ze alweer op en bracht't voile flesje, dat ze even hiernaast had doen vullen, kreeg nog een koekje en bleef nu in 't
kamertje, naast haar vader, uitzien in de nu bijna-duistere
straat, zijzelve een donker silhouetje tegen 't bleke metaalglanzige buiten. Een paars-wolkende schemering omhuide
de huizen aan de overzij, maakte hen tot diepe, immateriele
donkerten tegen de lichte lucht, terwijl de plassige straatvloering opglansde als ogen de hemel aan.
In het kamertje was het thans vol zwaar-rouwende donkerheid, mensen en dingen opgenomen in de vormlooszwarte massa, waaruit de praatstemmen klonken. Maar nog
dachten ze niet aan licht opsteken. Er was een woordenwisseling begonnen, ineens door hun drankopgewondenheid
overslaand tot scherp getwist, over Manus, de jongste zoon
van de oude vrouw, die gevangen zat voor mishandeling van
een kameraad, in dronkenschap. De oude had in nijdige gedenking van haar jongste dochter overdreven gezucht, dat
een ouwer niet altijd plezier van z'n kinderen beleefde...
Waarop j uifrouw Verhoef dadelij k vinnig vroeg of ze daar
ook soms haar mee meende; en Verhoef, plagerig, suste:
nee, nee, moeder bedoelde natuurlijk haar niet en Jan ook
niet, die toch ook een brave, oppassende jonge was, die goed
z'n brood had... moeder dacht natuurlijk an die Fie en an
Manus, die haar en de hele famielje schande andee... as je
zukke kindere had, dat was hard voor een ouwer...
Maar ineens, niet onverwacht voor Verhoef, kraste zenu-
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wig grootmoeders stem op uit de donkerte, waar zij zat:
dat-i van Manes, die arme j onge! maar of blij ve most!
Wat-i van Fie wou zegge, dat kon d'r nie schele... die meid
most 't maar zelf wete as ze in d'r ongeluk liep... maar van
die arme jonge most-i niet spreke... je had mense, die't geluk
diende en dan was 't geen kunst netj es en fesoendelij k te blijve... Zij zou zich niet over'm schame, al most-i nog honderd
jaar zitte... zou 'm trouw blijve... Maar de mense, die't'm
geleverd hadde, die moste zich wat schame! En as-ti los
kwam dan mogge ze nog oppassen ook. Hij had ten minste
gezeid dat-i ze d'r harses in zou slaan, die vuile sodemieters!
die'm d'r in gebrocht hadde!... En as dan de famielje zo
strontfesoenlijk was dat ze zich over'm schaamde, dan zou
zij, z'n moeder, 'm getrouw blijve... Je had mense, die't altij d meeliep in de wereld en die dan d'r lange neus optrokke
van d'r eige zweet... maar ze stonke toch en as ze-n-in zijn
geval kwame, dan waxen haarlui geen spier beter dan hij...
misschien nog slimmer... daar ! .. .
Tot lachen geprikkeld omdat't zo uitkwam als hij gedacht
had en toch geergerd, viel Verhoef haar in de rede, vragend
of Manus dan van te voren al niet een luilak en een doorbrenger was geweest...
En de stem uit het donker ruziede schel hem tegen, terwijl
een bleke vlek die het aangezicht was, heftig bewoog.
— Die 't zeit, die liegt't! ik zeg dat 't gelogen is, alles wat ze
van 'm vertelle ! ... zenuwig-scherp-hoog van geluid kwamen
haar woorden, die struikelden en hijgden en vielen als een
troep kinders, al te haastig uit een smalle deur gedrongen...
Manus was altijd een beste jonge geweest, altijd heel ordentelijk en hij had d'r ook altijd prompt z'n geld afgegeve...
nou ja... hij had wel's wat achtergehoue voor z'n eige, maar
welke j onge j ongen doet dat niet!...
Waarop man en vrouw, nu vol stekende ergernis, beiden
tegelij k driftig invielen, door elkaars woorden heensprekend : dat 't zeker niet waar was, dat moeder menig keer hier
op die eigeste plaats was an komme klage en klieme, dat ze
van die weergase j onge nooit 'n rooie cent zag ! .. .
Maar de oude er tegen in, ijverend met hoofdknikken en
handgebaar tot de grote donkere silhouetten, die tegen de
.. .
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grijzige raamgloor afstaken, in vage beweging loskomend
van 't rondom-zwarte. Zij beweerde, dat ze daar nies van wist,
dat ze ooit bier was komme klage... maar dat ze wel wist dat
zullie altij d de pik op die j onge gehad hadde... en toen weer:
dat hij 't niet helpe kon, dat't'm zo weinig meeliep in de
wereld... dat-i in slecht gezelschap was geraakt en dat dat de
beste overkomme kan, maar dat zijn hart goed was... Zij
—z'n moeder — wist dat't beste... maar hij had 'n kwaje
dronk over zich, dat was z'n ongeluk... En of't Been schande was van die vuilikke van rechters daarvoor zo'n j onge
achter de tralies to zette, voor wat-i in 'n zatte bui had gedaan!...
Daarop haar dochter, in woede-uitbarsting van haar brommend geluid, met kwade woorden haar verwijtend: dat zij
nooit wat van die snotjonge had kenne hore... nooit niet!
Van hem had ze altijd alles kenne vele, maar de meide werden afgegrauwd as honde... Maar 't was toch waar dat Manus... och! van Jan wou ze niks zegge... dat Manus een dagdief en een doorbrenger was, een gemene smeerlap van een
jonge en ze schaamde zich d'r ogen uit d'r kop, dat't d'r
broer was...
Maar reeds had de oude, nu staande hoog-zwart opspokend uit 't vage grauw-donker rondom, haar hij geed toegeschreeuwd, dat ze verrekke konne... Zij en Fie en Jan, allemaal ! dat ze om Manus meer gaf dan om haarlui hele kliek...
Terwijl Verhoef, midden in dit hoogkrijserig spreken, zijn
zwaarder geluid latende horen, met smalende hiklach riep,
dat't maar verdomd goed was dat ze-n'm d'r achter hadden
geplakt, zo'n brutaal kreng! en wat je dronke doer, je nuchtere mot bezure .. .
Toen ze nu een poos tegen elkaar in hadden geraasd,
schorrig-rauwe mannestem tussen het zenuwig-scherpe sours
bij na gillende, vrouwengeluid — een dol gedrang van gemene
klanken in 't donker, waaruit de hete, grove, domme woede
in de hoofden voelbaar was — raakten ze op van zenuwige
moeheid en schor en droog van keel. Maar hun innerlijke nijdigheid was eerder verhard dan verzacht door de woorden,
waarmee elk zich had opgezweept.
En daar zij voelde dat ze 't niet meer vol kon houden zo
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hard te schreeuwen als de anderen, en ook niet meer wist wat
te zeggen en daarom nog nij diger werd, krij ste de oude, met
gebalde vuisten in 't donker dreigend, nog eens haar: Verrek ! verrek jullie allemaal! Ik heb maling an julli... ik heb
schijt an de hele boel ! ... en schreeuwde dat ze 't verdomde
hier langer te blijve... dachte ze dat ze zich liet besodemietere ! ... dat verdomde ze in alle eeuwigheid!
En terwijI zij, stoelen, kastje, tafel hard aanbonkend, rondtastte naar haar mantel en hoed, om-zwartte, vaag en vormloos, tegen de duistergrauwe kamerholte, ijverde haar stem
nog voort maar matter en schorder: dat Kato een mooi
voorbeeld gaf, hoe een dochter d'r eige moeder eert... een
manjefiek voorbeeld dat most ze zegge ! ... maar ze zou 't
thuis krijge van d'r eige kind... 't zou op d'r eige hoofd neerkomme, wat ze haar andeee ! .. .
Die bij 't raam, nu ook wat gekalmd, zaten het vage doen
van de vormloos-zwarte vlek tegen het holle kamergrauw
aan te zien, en nu de een dan de ander zei nog een woord, zenuwig-hooghijgerig : dat ze d'r Manussie kado kon krijge...
as ze maar nooit meer hier an kwam klieme... daarvoor ware
ze niet te spreke; dat ze 't wel hard had, zo'n liefderijke moeder!...
Een lantarenschijn ontvlamde eensklaps schuin-beneden
op straat, en een zachtgouden schijn vloot over Verhoefs gezicht, over wand en zoldering, in gebroken lichtlijnen daar
een schuin raamvierkant schetsend, dat zenuwig trillen bleef.
En de twee aan 't raam en 't kind dat zich omgedraaid had,
keken op naar 't schuwe beeld, even verrast door die geluidloze lichtspraak van buiten.
De oude vrouw zweeg nu in een starrig, vergramd zwijgen, maar de anderen hoorden't fronselen van het goed bij
het moeizaam mantel-aantrekken. Als vale vlerken zagen ze
de mouwflappen uitslaan naar de zoldering...
Toen zei Verhoef een laatste hatelijkheid tot besluit:
— Jij en Manus... j ullie hebbe 't hard, hoor... gelukkig dat
j e-m altijd nog zo lust!...
Ze stond bij de deur, frommelend aan haar hoedlinten, in
het besloten zwi j gen van iemand, die tegen zulk yolk geen
woord meer vuil wil maken, maar bij deze woorden was 't of
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er een zenuwschok door haar lijf ging. Zij vloekte op, en
naar voren komend, vroeg ze met een gil-hoog, van woede
ingeknepen geluid, wat of'r met die woorden gezeid was...
of-i soms zegge wou dat ze to veel van hun stinkende jenever
genome had... vuilak, gemene treiterhond die-i was!
most-i'n oud mens!...
— Nou, je spuugde d'r toch ook niet op, dat wou 'k maar
zegge, grinnikte hij en toen, smalend: — hou nou je bek maar
mens... je bent besope... je weet niet meer wat je zeg... dat
merke we ommers ! ... ga na bed, dat zal je goed doen...
Een seconde stond de spokige gedaante star overeind, toen
gingen de mouwflappen op, of ze met vuisten op Verhoef los
wou slaan, terwijl zij brabbelend en hijgend allerlei onverstaanbare woorden uitbracht... Maar ineens keerde ze zich
kort om, haastte naar de deur met een scharrelig verschuiven
van stoelen en krakend stoten van de tafel.
En in 't gangetje tastend naar de trapdeur, kreeg ze haar
stem eerst weer in bedwang, schold alles uit wat ze vinden
kon, hoog krij send het donker in.
— Gemene schooier... gemene sodemieter... tuig ! ... voor ik
hier weer'n poot zet ! ... al smeekte je me op je blote kniee...
al verrekte je zo voor me oge, ik zou je niet oprape... gemene
vuilik van een vent! En j ij — tegen haar dochter — dat j e met
'm heult, 't zal j e d'r na vergaan ! .. .
Honend riep Verhoef haar achterna:
-- 'Toe zeg, moeder! kom je nou nog 's an?... Kom je nog 's
een druppie hale?... we gunnen 't j e graag ! ... Dag halve kan!
kan jenever!... Pas op je hachie boor!
Het gangdeurtje kraakte los en snel voor haar leeftijd
stommelde't oude wijf de duistere trap omlaag, terwijl die
van boven haar nog iets hoorden krijsen van: vuile rotzooi,
ik wou... De rest verklonk in Verhoefs naschreeuwen en het
trapgerucht.
Maar nu kon ook juifrouw Verhoef niet meer kalm blijven. In een ruk kwam ze van 't raam op, jachtig haar zware
lijf stuwend door 't vertrekje de oude achterna in razende
drift, binnensmonds verknepen vloekend.
— Jezis-Kristis ! ... ik zal d'r toch ! ... en ze was al op't portaal.
.. .
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— Hou jij nou toch je gemak ! ... Laat'r toch, mens! riep Verhoef haar na, dan uitschaterend in een zenuwige lach:
— Maak je toch niet dik, mens!
De maning was al overbodig: beneden dreunde de voordeur, woedend toegeslagen, en in de plotselinge stilte geworpen over ruimte en mensen, was 't hun nog even of rauwe klank en rommelige beweging er in nageruchtten, voor
ze volkomen beseften dat de ruzie meteen uit was en zij nu
alleen.
— Wat'n kreng! zei zenuwig-grinnikend Verhoef, toen zijn
vrouw weer in 't kamertje trad... wat 'n kreng is die moeder
van j ou ! ... Toe, steek nou 's licht an...
— Doe 't zelf maar, snibte zij grommig, nog bevend van emotie, staande bij 't tafeltje als een hoog-zwarte klomp.
— He, wa'n stank hier! gromde ze weer, en toen: — Je had 'r
ook wel wat minder kenne treitere... jij, met je eeuwig getreiter altijd... 't is toch 'n oud mens ! .. .
Waarop Verhoef verbaasd:
— 0 zo! nee, die is goed!... heb nou nog meelij ook!
— Ja zeker! heftigde zij op, — zeker is't'n oud mens... we
hebben allemaal onze gebreke, jij net zo goed! en 't is in alle
geval me moeder... Ze mag dan weze wat ze wil, maar 't was
tenminste nog 's iemand tege wie je wat zegge kon... Zoveel
anspraak heb ik ook niet!.., En nou heb-i d'r voor goed weggej aagd ... eindigde zij klagerig.
— Och mens, schei toch uit! overmorge staat ze weer voor j e
neus... as t'r maar wat te zuipe valt, is ze d'r bij... kan je je
eige moeder nog zo weinig!...
De vrouw zweeg. Ze had nog wel veel willen tegenspreken, voelde zich korzelig, prikkel-nijdig en wist niet waarom. Eens uitruzien met Verhoef zou d'r goed gedaan hebben... Maar ineens had ze zich bedacht, dat ze die oorbellen
met de simili-diamanten nog van 'm zou zien te krijgen. Ja,
die most ze hebben en hij was nou juist in 'n goeie stemming... as-i zo lacherig was, werd-i altijd goedgeefs...
Dus zei ze enkel maar kortaf:
— M'rietje, krij g 's de lucifers van achter, op de rechtbank
staat 'n dosie...
Gedwee ging't kind, scharrelde lang om in 't keukendon-
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ker, en kwam eindelijk terug, benauwd zeggend aan haar
moeder, die nog altijd in 't donker wachtte, dat ze 't niet vinden kon.
— Ach... stomme Hannes! gromde de vrouw, herinnerde
zich echter tegelijk dat ze 't doosje weggenomen had. Waar
had ze 't gelaten ? .. .
Verhoefs hand tastte over het tafelvlak :
--- Wacht... hier misschien...
— Nee... ik zal wel effe de zijne neme, zei de vrouw en deed
de deur van de commensaalskamer open.
Een kille donkerte huifde om haar hoofd, toen ze binnen
trad, en 't deed haar verfrissend aan buiten de smorende stank
van kamertje en gang to zijn, zodat ze in de lege rust van de
wachtende kamer diep opademde. He... lekker hier! dacht't
in haar... zonde dat zo'n grote kamer daar nou ongebruikt
bleef... 't beste deel van je woning gaf j e toch maar of an zo'n
kerel, die 'r nog geeneens gebruik van maakte ! .. .
Een felle wrevel om haar eigen bekrompen bestaantje
vloog haar heet naar 't hoofd... En zij, ze konne met 'r viere
zitte bakke in zo'n benauwd hokkie waarin je je met goed
fatsoen niet om kon draaie. Of je most achter zitte, waar je
god noch goed mens zag. 't Was toch schande ! .. .
In wrokkig zwijgen, met harde, brutale bewegingen, stak
ze daarop de lamp aan, en toen 't kamertje onder de zachtgelende glans was opgeleefd in zijn gebruikte wanorde, zag
Verhoef—'tgordijn neerlatend, stoelen rechtzettend, bruin tafelkleedj e gelij ktrekkend — op Naar gezicht dat 't weer mis was.
Het speet hem. Hij voelde zich juist zo sentimenteel-aanhalig, behoeftig aan knus samen-eens-zijn en hij had 'r nog
van d'r moeder willen zeggen, hoe hij dat laatste flesje, waarvani' bijkans niks hadden gebruikt, meet dan haifleeg had
gevonden, toen-i zich nog 's inschenken wou.
En 't had 'm half geergerd en toch doen grinniken van
lach, terwijl hij zijn laatste glas naar binnen sloeg... Zo'n be
der toch! zo'n inhalig kreng! Dat had ze-n-'m in 't donker
toch nog netjes geleverd! Je zou gedacht hebben, dat ze enkeld om d'r Manus dacht, maar jawel... hoot! zo lang de borrel op tafel sting... En dat ze d'r niks van gemerkt haddegeen van beie — Kato ook niet! ... Of die wel? Hij had 't'r
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graag eens gevraagd en d'r samen om gelache. Maar nou
dorst-i niet... d'r was weer niks met 'r te beginne... Eery
kruis toch! Maar terwijl hij achter was, hoorde hij ver`vonderd haar stem met zachtvragende intonatie:
-- Zus, kom j e me effe hellepe die glaasies wegzette?
En dadelijk verlucht, liep hij weer naar voor, om toch nog
haar te wijzen van die halfleeg gedronken fles.
— Zeg, vrouw... vrouw... hei je-n op't flessie gelet... hoe'n
beetje daar nog in was... 't Is me-n-'n goochemert, jouw
moeder!... Want jij het 'r niks van gehad en ik... nou net 'n
slokkie... god... nog geen eens 'n glaasie vol... Ha-je d'r ies
van gehoord dat ze telkes an de fles zat?...
De vrouw, even ophorend onder't gebukt redderen in't
kastje, had haar rood blakend gezicht in't lamplicht geheven
en terwijl ze de ogen neerhield, trok een brede glimlach van
goedmoedig toeluisteren om haar mond.
— Zo?... nee... daar heb ik geeneens op gelet... zei ze zachtzinnig... ja toch! nou je-n't zeit: ik heb wel wat hore klinke,
maar ik docht dat ze tegen de fles anstootte... Nou... laat ze
maar... wat kan't ens schele!
-- God nee! Jesis, daarvan niet! haastte hij in te stemmen...
ik von 't maar zo leuk, dat ze met al d'r kwajigheid toch niet
vergat om d'r eige nog 's te goed te doen... Zo zie je wat ze
zich anstelt!
Maar de vrouw, gelaten en toegeeflijk:
— Ja... och... 't is 'n oud mens, he? Ze het ook niet veel...
Verhoef vond deze plotselinge christelijke stemming vrij
zot en hinderlijk, omdat zij zich anders waarlijk ook niet ontzag op d'r moeder of te geven, maar hij zei niets. In elk geval
had hij haar liever zo, dan dat ze een kop toonde.
— Kom! nou as de wind an me karbonade... en Jees ! ik mot
nog aardappele schille ook!... hoorde hij haar zeggen terwijl
ze naar de keuken haastte.
— He Dirk... zou jij in die tijd effe 'n paar aardappels wille
schille? kwam toen smekend haar stem van achter uit het
donker, waar't lampje klankte, de ruimte plots op-lichtte tegen het donkerstarend raamvlak.
-- Toe, 't duurt anders nog zo lang... 1k mot nog sla schoonmaken ook...
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— Nou in gosnaam dan maar! gaf hij aarzelig toe en daarop
leutig en j oviaal :
— Omdat uwe me-n't dan zo vrindelijk vraagt...
— Steek dan eerst nog effe't lampie in de gang an... riep ze
nog en hij:
— U wordt op uws wenke bediend, j uffrouw !
Daarna ging hij ook naar achter, terwijl het kind wat omdrentelde in het kamertje en in de gang, gluurde achter 't
neergelaten gordijn in de donkere straat, waar de huizen
rechts en links van de lantaren vaal opschimden, plukte aan
de boekbandjes in't rekje en draaide aan de lamp, na een
schuwe blik naar achter, om eindelijk, uit verveling, gang-in
te huppelen op een danspasje in school geleerd: dan naar
rechts, dan naar links, rechterbeen vooruit... En zij neuriede
een wij sj e daarbij, de ogen aandachtig omlaag, tot ze bij de
keuken stilstond, en hangend tegen de deurpost, wiebelend
op een been, onafgewend naar binnen bleef kijken met haar
brutaal-open ogen...
Terwijl haar moeder, donker-hoog in de kleine lichtruimte, bij de stellen op 't fornuis prutste, waar 't al sissen ging en
vettige walm opdwarrelde boven de pan, bezette haar vader
de ganse hoek van de gootsteen. Zijn lange lijf leunde er slap
tegen de rechtbank. Hij keerde telkens zijn rood gezicht oogknippend, lacherig om naar zijn vrouw, praatte lollend al
maar door, vlug de ene aardappel na de andere schillend en
wegplompend in't water van een roodaardenpot. Toen werd
hij ook hand-tastelijk, schudde zijn vrouw even bij de schouder, aardappel en mes zolang in een hand, piekte haar borst
met het heft, klopte haar grinnik-lacherig op haar heup, al
meer verliefd. En zij weerde hem zwakj es of :
--- Nie doen, Dirk!... och nee, schei nou uit!... toe nou... ik
mot op me karmenade lette...
Zeggend met een onderworpen zachtheid, die hem hoe
langer hoe vuriger maakte.
Tot zij, zich toevallig omkerend, het kind merkte en, ineens nijdig, haar toebeet:
-- Wat hei j e daar te staan spionere, klein kreng ? Hei j e weer
niks te doen? Allons, dek de tafel maar!... je vader zal wel
l icht ansteke .. .
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Marietje draalde nog aan de deur, onwillig... Toen kreeg ze
een idee, vroeg of ze nog effe de straat op mocht om te horen
bij Liesje Velder of er ook nog een lesje te leren was voor
morgen.
— Ja, ka-je begrijpe! gromde schamper't antwoord — ha-je
maar van-ochend motte doen... ja, ik zal me daar nou nog
een kind de straat op sture ! .. .
-- He toe... moe!...
— Och, hou je...! j e lijkent wel mal! hoe durf-i 't vrage .. .
kom... ga maar na binne al vast, je vader komt wel...
Marietje druilde weg, nij dig mompelend.
Maar na een korte pons, terwijl ze boven de bak met groen
gebogen stond, riep de vrouw haar terug:
— Zus... och zus, ga toch nog maar effe... ik heb geen azijn
genog meer, denk ik daar... haal maar bij Dappers in de volgende straat... niet bij die kerel hiernaast... die is zo slecht...
de fles staat op de richel... och Dirk krij-jij 'm effe voor d'r
en geef drie cente... j e krij g ze terug...
Haastig mantelomslaand ging het kind weer, zonder iets te
zeggen, nog bang dat moeder weer van gedachte veranderen
zou eer ze de trap of was.
— Maar dan ook dalek terug komme, boor! werd ze nageroepen.
— Ja moe! klonk 't van beneden op. Maar Marietje wilt wel
beter, dat ze nou best een tijdje uit kon blijven. Dat azijnhalen was maar een smoesie: ze woue d'r weg hebbe, daarom was 't,... dan konne ze vrij e ; ze kende dat wel: altijd as-i
Zondags gedronke had, werd vader zo rood en zoenderig en
dan woue ze haar kwijt zijn... ze zou zich dan ook maar niet
haaste...
Toen Marietje de deur had toegetrokken, bleef het boven
even stil. De vrouw pluisde oplettend in 't groen, zei eindelijk, zonder 't hoofd om te wenden, een beetje aarzelend:
-- Altij d dat lastige dier voor je voete ! ... en ze-n is al zo geslepe, he... ze let op alles, wil je wel gelove ? ... ik heb d'r
maar effe de deur uitgestuurd.
Verhoef plofte zijn laatste aardappel in de pot.
-- Ja, je zou verdomd je eige vrouw nie meer magge anhale... lachte hij, haar vanachter bij de schouders vattend en
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met voile lippen smakzoenend in de nek, onder haar kin, op
Naar mond...
Maar zij, met armen en schouders zich traag loswrikkend,
Naar stem gesmoord onder 't gezoen, mompelde:
— Toe nou zeg, laat ik nou voortmake...
— Wat voortmake!... we hebbe toch de tijd an ons ! ... Zijn
stem was schor van een felle lust, die gloeide in zijn ogen en
heet prikkelde over zijn lijf. Brutaler trok hij haar achterover, haar borsten in de voile greep van zijn wijd-grote,
spreidende handen, om nog eens haar heet gezicht en zweetklam halsvel te plekken met zijn warme mond. Onderwij 1
trachtte hij haar zachtjes voort te duwen de keuken uit...
Maar na een paar stappen weerstreefde zij, haar groot bolgezicht nog altij d tegen zijn schouder, de ogen half dicht!
— Nee... nee... Dirk.., nou niet!... kom ! .. .
— Toe nou! — toe nou!...
— Nee!... zo dalek komt't kind terug... nee! Strakkies misschien... na 't eten...
— Isom dan maar effe hier bij me zitten... gaf hij toe, zakte
meteen op de stoel naast 't keukentafeltje neer, trachtte haar
op zijn knie te trekken.
— Nee... ik mot an me sla, heus, anders komme we niet an't
ete vandaag... en dat vlees wordt ook weer koud ! .. .
— Kan mijn wat verdomme... Hier zeg ik!
Zij liet zich half tegenstrevend op zijn knie zakken. En zo
zaten ze in de beslotenheid van het avondlichte keuken-hokje
— terwijl naast hen het gangetje en de holle kamers stilte en
alleen-zijn ademden — to vrijen, belust geworden door een
ganse middag van stilzitten en prikkelende drank. Het wijf,
in vaal-zwart met breed-rondend onderstel, zwaar neer op
zijn magere knieen, zijn gespreide vingers om haar heup, terwij l hun glimmende rood opgezette koppen samenkleefden
met zuchten en zuigende zoenen...
Tot zij haar hoofd tegen zijn schouder liet zakken en met
kleine stem te spreken begon, dat 't toch zo akelig was dat ze
zo slecht in d'r goed zat... andere vrouwen konne nog 's
dit... een andere vrouw had nog 's dat... Ook niks om 's an
d'r hals te steke van een bros of zo...
Maar Verhoef, ontnuchterd door wat hij als het begin van
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een geldvraag voelde, viel in haar woorden, vragend of ze
dan dat speldje van filegraan van hem nie meer had,... en dat
andere, dat goue, dat ze nog van Raaf had...
Och, dat wist-i toch wel! dat stong al zo lang in de lommerd... en dat andere, dat lor, daar hadde-ze-n'm mee bekocht, al 't zilver was t'r afgegaan ! ... Ze dorst't nie eens
meer an te doen... Nee... ze had letterlijk niks.. .
En as je nou toch 's zag wat zo'n mens van Van Schulik
had, he! en dat liet ze haar altijd expres kijke, om d'r te peste...
— Lollige vrindin, grinnikte hij... maar... Jezis ! wat kon hij
d'r an doen? Ze wou toch niet...
Zijn groot, rond vogelgezicht keek langs haar heen, verlegen en zorgelijk. Maar zij drong aan: daar kon-di web wat
aan doen, as-ti maar wou... as-ti maar 's goed op 'r wou weze... Ze had in de Gallerij zukke prachte van oorbelle gezien... zukke grote met simili-diamant, maar net echt... He
toe! ze koste maar 'n riks... dan had zij toch ook 's wat...
Zijn armen waren van haar afgevallen, weiger-schuddend
zijn gezicht... Maar zij pakte hem vaster, zoende hem nu op
haar beurt.
— Toe maar, he... dan bi-je mijn kerel, mijn lekkere vent... j a ?
Nee, waarachtig niet, 't ging niet... hij kon 't niet missen
van de week... later misschien... hij zou 's kijke.
— He toe nou! toe nou!... he?... toe dan zalle we... en met
haar warme adem fluisterde zij aan zijn oor, waarop hij haar
weer vastpakte, toch nog zijn hoofd schuddend, goedmoedig
maar besloten : 't ging verdomd niet!
En ineens sprong zij, hem ruw afstotend, overeind.
--- Och, verrek dan, lam mispunt! driftte zij op, haar dikke
lippen kwaad samenpersend en met een korte schouderschok
en haatblik uit haar katte-ogen op hem neer, wendde zij haar
zware lijf weer tot de slabak op tafel.
Maar terwijl hij nog naast haar zat, ingezonken op de stoel,
starend uit onthutst en zorgelij k gezicht, zei ze, alweer verzacht, terwijl haar vingers ijverig bewogen:
— Jij gunt iemand toch ook niet veel... wat vraag ik nou?
toch geen schat... ik die 't vroeger zo... as je echt van me
hieuw, dan zou je heel anders doen, dat weer ik.

ZONDAGSRUST

77

.Hij hoorde smartelijke gelatenheid in haar stem en bijna gaf
hij toch maar toe. 't Was waar, ze had niet veel, zij, die 't
vroeger zo rijk gewend was geweest...
— Ach, ... J ees ... Kato... je weet wel,... begon hij aarzelig,
met zichzelf in strijd.
Maar zij:
— Nou, 't is al goed!... stil maar... 't is al goed... as jij zeg dat
't niet kan, dan denk ik er al niet meer over...
En hij was haar vertederd-dankbaar, dat ze 't zo goed opnam en zonder kop te tonen, als ze anders altijd deed.
En hij slenterde nu weer weg, terwijl zij onder de kraan
met voile handen plonsde in 't water, waar de geelgroene
blaadjes op dreven.
In de kamer stak hij licht op, dekte de tafel met een halfvuil bruinvlekkig laken. En terwijl in het stille vertrek weer
het vogeltje ritsel-geruchtte, Verhoefs voorzichtig-afgepast
doen telkens kleine geluiden wekte, van een kast, die kraakte,
borden, die stotend klikten, stalig rammelend tafelgerei,
woelde in hem de spijt, dat hij toch maar niet haar dat pleizier had gegund, kon hij over zijn standvastigheid niet tevreden voelen...
Maar de schel rinkte en.Marietje kwam de trap op, als altijd hijgend. Even werd zij door moeder bekeven om't weerzo-lang-wegblijven. Maar toen, nadat haar de begroezelde
fles uit de hand was gegrist, kon zij naar binnen gaan. Bij de
kooi kwam zij staan om't schuwe vogeltje te plagen met
haar vinger, die langs de tralies ratelde, terwijl Verhoef, oplettend in de lichtkring, in de Witte kom de los-opgetaste sla
bewerkte, met een gedurige rinkeling van lepel en work.
Toen het al half zeven geworden was, waren de aardappels
gaar en konden ze gaan eten in de vaal-armoedige kamer,
vochtig en kil. De zoldering schemerde mat in halfduister
boven de laaggetrokken lamp, die al het lichtleven samentrok boven het helwitte tafelrond, met de gore, van binnen
barstig-bruine, schaaltjes en borden, saaiig-wit glimplekkend
op de rondingen. De gloed die broeide door de donkerrode
kap, kleurde de drie gezichten op, lichtte in de ogen, terwijl
zij zwijgend zaten met breed kauwende monden boven het
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helderend groen en korrelig bruin op de borden. En het
vorkgeklik en geschraap van messen en kauwend gesmak,
met 't treuzelig gerucht van't nog rusteloos op en afwippend vogeltj e waren de enige geluiden in de besloten binnenrust. Maar van boven gonsde door de zoldering druk gepraat, hogere en lagere stemmen, met plotseling schel gelach, een opschatering van alle kanten...
— Hoor die weer 's angaan! grommelde j ufrouw Verhoef in
haar voile mond.
Zij en Verhoef — hoofden laag over de borden, ellebogen
wij duit op tafel — namen gulzig de brokken in, met druk open-neergaan der stalen vorken. Dan weer was 't, de work
rechtop in de vuist, een haastig snijden in't lillig karbonadevet, een even opzien en kort-dof praten met kauwendvolle
monden...
Maar Verhoef had gauw gedaan. Zijn eetlust was meest
verdwenen door de drank, die hem branderig-warm van
hoofd maakte en vol wellustverbeeldingen, die nog telkens
een gloed hem deden uitslaan. Maar omdat hij voor 't eten
zich niet had kunnen bevredigen, nu zonder trek gegeten
had en toch allengs zijn begeerte en voorgestelde genieting
voelde verdwijnen in verdoffing, in een gevoel van lamheid
en leegte, was hij korzelig, zweeg meest stil. Ten laatste walgde hij zelfs van zijn lauwlillig vette karbonade, school zijn
bord op-zij met het been onafgekloven en als vastgevroren
in't gestolde bleekbruine vet.
Maar zijn vrouw, over hem, zat to kluiven, zoog en reet
tussen de brede voortanden aan de kluif, die ze met de vetglimmende vingers van haar twee handen voor de natte lippen vasthield als een dwarsfluit. En haar ogen knepen klein
en haar lippen smakten, heel opgaand in dat smulgenot.. .
Verhoef zag 't en werd er naar van, en ook het kind zag 't,
met klare ogen en serieus gezichtje toekijkend naar moeders
onmanierlijk doen... Toen keek ze weer voor zich, haar
mond even vertrekkend in walging, en lusteloos prikte ze
een voor een de glazig-verkilde aardappels, knabbelde een
sla-blaadje en stak, zich overwinnend, ook een stukje in de
mond van't blauwbleek hompje, meest vet en weinig vlees,
dat de moeder voor haar had afgesneden. Bij het moeilijk in-
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slikken, grilde ze weer, nam gauw een slok water om door te
spoelen en zat dan een tijd stil-opkijkend in't lamplicht...
-- Kom Marietj e ! eet je weer niet! knorde de vrouw, die eindelij k't karbonadebeen had neergelegd, haar vingertoppen
een voor een aflikte.
— Je gaat niet van tafel voor je dat bond op heb, boor...
— Ik lus dat vet niet, moeder... klaagde't kind.
— Lus niet, lus niet... je zal't altijd zo krijge... en 't is ook
geen vet... d'r is 'n heleboel vlees bij ook... Zal je voortmake ! ... dreigde ze, intussen zelf nog een paar aardappels uit
't schaaltje pikkend.
't Kindergezicht trok naar huilen.
— Ach laat't nou maar, moeder!... as ze nou niet lust!... zei
ongeduldig Verhoef... la -we nou op de Zondag's geen her
rie hebbe ! .. .
— Nou, mijn goed! dan maar niet... as ze dan maar weet dat
ze vanavend niks anders meer krijgt... Weet je dat goed,
M'rie?
— Ja moeder...
Ze waren klaar. De vrouw ging de vaten in mekaar zetten
geholpen door 't kind, dat druk-gedienstig om de tafel scharrelde, terwijl Verhoef—zijn vogelgezicht strak-onverschillig
— boven de lamp zijn pijp aanstak. Toen hielp Marietje moeder 't tafellaken opvouwen en Verhoef bleef en naar staan kijken, onverschillig-hard rook puffend uit zijn pijp. Daarop
geeuwde hij met groot-open mond en keek weer voor zich
over zijn pijp, de wenkbrauwen spijtig opgetrokken...
Zijn vrouw zag het, even liplachend, toen ze het laken in
de kast borg, zei toen, zich half omkerend en zowat brommig-verlegen :
— Zalle we dan nog effe 'n maffie doen, voor ik de thee zet?
— Mijn goed, kwam het schijnbaar-achteloos antwoord.
— Allo dan maar! ... wach dan nog maar effe, en zij ging in't
alkoof-donker om eerst't bed op te maken, terwijl het kind,
hen even aanziend met een vreemde blik, onbemerkt heensloop.
Verhoef drentelde nog wat in de kamer rond, al rokend,
draaide de lamp lager, duwde toen de deur fiks in 't slot en
kwam langzaam naar de alkoof, waar zijn vrouw al bezig
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was haar corset uit te doen, met beide handen losklappend de
stalen haken.
En de kamer bleef schaduwdommelend leeg en stil, zonder zelfs de fijne ritseling van 't vogeltje. Dat zat nu als een
bleekgele pompon op zijn stokje ineengedoken te slapen...
Lang na achten — terwij 1 het stadavondleven buiten al een
tijd gaande was, de donkere paren, dicht aaneendrukkend,
dapper stappend de straat uit,waar een losse wind de plassen
begon op te drogen, terwij 1 op de tweede verdieping een j oelige zondagspret rumoerde van lachen en doorelkaarschreeuwen, stampend geloop en stoelengeschuif — lang na achten
eerst ging er weer beweging komen in de engomwande stilteruimte der Verhoefsetage.
Hij deed de deur der achterkamer open, stond even stil aan
't eind van't hoog verlichte gangetje, roepend met een
schorrig geluid naar de donkere inkijk van't voorkamertje:
— Zus... zus... waar be-je? Moeder roept... terwij1 zijnslaapgezicht met verwarde sprietharen en vakig-knippende ogen
rood aangeschenen werd door de rose-gekleurde gangballon
aan koperen kettinkjes. Toen het er stil bleef na zijn roepen,
deed hij de pleedeur open, slungelde naar binnen, terwijI zijn
vrouw achter hem de kamer uit in 't keukentje trad, nog in
haar witte onderrok, zwaar plattend op haar leren pantoffels.
— Is ze daar niet ? ... Waar zit ze dan weer? ging onderwij 1
haar diepe vraag-zangende stem.
— Zus, be-j e voor ?
Weer geen geluid uit de holle stilte, waar 't boven-gejoel
over-klonk.
Mopperend ging de vrouw met theezetten voort in de
slaap-lichte, peinzige keukenruimte, waar de lamp half neer
was en i t water raasde. Zij schepte thee in het wit-stenen potje en goot hoog uit de ketel water op. Daarna de ketel weer
terug op het stel, trekpot daar boven op en toen naar binnen
om koppen te krijgen.
Hier had Verhoef al 't licht opgedraaid, slofte loom rond
op zijn lange, slappe benen, terwijl hij nog telkens uit zijn
slaapbleek gezicht onbedwongen geeuwde. En de vrouw zag
stil-tevreden, hoe hij de cassette van de kast tilde en die op
de tafel ging openen.
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Weer in de keuken, terwijl ze thee inschonk, hoorde ze de
klank van geld en haar gezicht glunderde op in zelfvoldane
blijheid. Dat had ze 'm toch maar lekker gedaan gekrege ! .. .
Hij, 'n vent, die anders op 'n cent dood bleef, hij gaf nou zo
ineens een riks weg ! ... hij had nou al spijt, had ze an z'n gezicht gezien... maar beloofd was beloofd... en niet voor niks
had ze 'm vandaag zo angehaald, terwij 1 ze anders wel op 'm
spuge kon!...
In de kamer terug, voorzichtig dragend de voile koppen,
zag ze de rijksdaalder op tafel liggen bij haar plaats, matzilverend rondje op't glimmend tafelzeil. En dat scheen zo
groot, zo massief-zilver, toen ze hem aandachtig in de hand
nam, dat 't plotseling-rijk voelend besef, van wat ze er mee
zou kunnen doen, haar ineens van binnen scheen op te lichten
van tintelende pret.
-- Dank-i wel! zei ze met blij-tevreden knik naar Verhoef,
die, op de kanapee slap-neerzittend, voor zich staarde.
— Jawel... daar ben ik weer 's netjes afgekomme door jou,
gromde hij...
— Ha-je maar nie motte belove... ik ben verdomme ook maar
niet goed op jou geweest! antwoordde ze met dezelfde innigtevreden stem, hoger dan anders.
Hij trok ongeduldig de schouders op:
— Nou ja, 't is gebeurd! en toen weer zorgelijk voor zich kijkend:
— Een riks... da's'n hele duit... en ik kan't zo verrekt slecht
misse op't ogenblik...
Nu trok zij onverschillig de schouders op. Daar had ze
nou maling an, of-i't misse kon, ja of nee... Dat zei-di altij d . .. Zy had 'r riks beet... vond 't ook 'n hele duit, lekker veel
geld om te hebbe...
En zij slurpten zwijgend hun thee, de vrouw op haar plaats
aan de tafel, knus-warm gedoken in haar stoel, beide handen
om de kop en met ogen neer, aandachtig genietend.
Tot zij ineens heftig haar kop van zich of zette, stoel achteruit schoof:
— Jees, waar blijft dat lamme kind dan toch!
— Ik heb ze strak ook al geroepe,... kwam dof de man.
— Verdomt ze-n 't dan om te komme, dat kreng? driftte zij en
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de kamer uitgaande op de drempel, ging weer haar stem.
— M'rie ! ... wi-je nou dalek hierkomme ! .. .
Verhoef hoorde haar stappen gang-in naar't kamertje, eindelij k een dun stemmetje, vreesachtig, dat riep:
— Ja moe... ik kom...
En weer haar donkere stem wantrouwend:
— Wat voer-i daar uit?
En toen opeens groot gerucht van die stemmen, hoogscherp opgillen, toen woedehuilen... meubels die ruw verschoven werden, een zware bons van een stoel, die omviel
en nu verstaanbaar zenuwig-schel zijn vrouws driftstem:
— Wel godallemachtig! wat dee je daar? wat dee je daar?
Kreng ! ... zeg je 't?... zal j e-n 't zegge ? ... en 't doffen van vallende klappen, veel achter elkaar met weer opgillen van de
kinderstem...
Verhoef, halfliggend op de kanapee met een been lang-uit,
voelde zich even geschokt door de heftigheid van de scene...
't Was toch wat te zeggen met dat kind!.., en dat kon d'r
maar niet afgeleerd worde, wat Kato d'r ook an dee... Wat
ze daar al niet voor gehad had... en telkes toch weer!...
Maar in zijn hoofd zonk snel de belangstelling in 't geval
voor de aandrang zijner eigen tobbende gedachten. Achter
de onvrede, dat hij zich die rijksdaalder had laten afzetten
— Jezis... hij zou toch al zo krap zitte van de week, as de huur
d'r of was — benauwde hem vaag het denken aan morgen.
Zijn onrust groeide om wat de baas toch wel schele mocht...
d'r was wat... dat had-i wel in de rame... de laatste dage had-i
'm geen woord gegund... nog geen goeie dag of goeie
avond... Nou, hem zorg... hij had z'n eige niks te verwijte...
Ja, of dat wat holp ! ... 't kwam toch op zijn kop neer... hij
was de voetveeg, de wrijfpaal...
Naast hem opende de deur en struikelde't kind binnen,
door de vrouw in de rug gestoten.
— Allo ! ... zeg vader genacht... kom ! ... gauw ! .. .
Marietje was met behuild gezicht dicht naast hem gekomen. De verhitte wangen waren nog flat van tranen, maar zij
wou zich goedhouden, kneep de lippen vast opeen, bang dat
het snikken opnieuw uitbreken zou, als zij wat ging zeggen.
Maar de moeder stompte haar nog eens in de rug.
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Kom! hoe is 't nou?... Zeg, nacht vader!.
- Nacht va.. kwam toen, bijna onverstaanbaar, 't stemmetje uit en tegelijk zenuwschokte 'tin haar keel, terwiji de oogleden knipperden.
Dag M'rie... doen 't maar niet weer... ga maar gauw zoet
slape... zei hij onverschillig.
- En nou vort!... een, twee, drie in bed! snauwde de moeder, bij de arm 't kind terugtrekkende de kamer uit,... j a, klee
je nou maar uit..., dan zal ik je nog wel 'n koppie thee geve,
al hei-je-n 't niet verdiend...
In 't flauwend, waaklichte keukentje schonk juifrouw Verhoef een kop half vol thee, deed er een scheut water en wat
melk bij, toen een klein schepje suiker en bracht het naar't
klein-wit figuurtje, dat voor de gangbedstee zich met uitkleden haastte, zonder opzien, nog telkens heftig zenuwschokkend.
Aan Verhoef kwamen deze scharrelige geluiden: 't stoten
tegen een bedsteedeur, rinkelen van kopj e in de keuken, tegelijk met de joelende pret, die boven onverzwakt aanhield,
maar vaagbewust in de oren, als een hindering van zijn eigen
gedachten.
Verzonken in zichzelven voelde hij zich moe en korzelig
en zeer bezwaard door de dag van morgen. In zijn onrust
was hij weer rechtop gaan zitten, sabbelend op de uitgedoofde pijp, dofstarend naar de grond. En de lampekap hield zijn
komisch-zorgelijk gezicht in tonig-donker, broeiend vleesrood, terwiji bet lichtgelend overscheen zijn bovenlijf: gumzwart jasje, plooi-wit hemd over de borst, ook over de bruinig-ruige hand, die de pijp hield en dierlijk behaarde knokige
pols, ver bloot uit de teruggeslapte mouwkoker.
Zo zat hij roerloos in de zachtstille kamergians, waar de
rust nog groter scheen door 't gerucht van boven. En, mis
moedig, zonk zijn steilharig hoofd al lager onder de druk der
zorggedachten!... jees!... jees! wat voelde-ni zich op!... erger dan of-i de hele dag met nat goed gesjouwd had.. En hij
had juist geen poot verzet, altijd maar op een stoel gehange!... Dat was 't mogelijk wel: dat omhange bier in huis zo'n
godganse dag... daar kôn-i niet tege... Wat was dat goddome
ook voor 'n pestweer!... dâ-je nie eens 's lope kon... je-n-'s
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vertreje... En dan die drank en die gekheid van na den ete... 't
Was zeker wel dat-i ouwer werd... dat-i d'r nie meer zo tege
kon...
Aldus dacht hij zich zijn aware neerslachtigheid te begrijpen, die hem alles grauw maakte: de doorleefde Zondaguren,
duldeloos bleek en saai in zijn herinnering oplichtend, dit
dageinde, de lege avond en vooral't morgen-weer-beginnen
in de donker en die koue, afstotende grimmigheid van de
wasserij ... waar'm nog god-weet-wat te wachten stond. Ja.. .
dat zou 't wel were, dat 'm zo beroerd maakte: dat koppe van
de Baas... dat maakte je op laast overstuur, want je wist toch
maar niet wat er uit zou komme... je dacht je gek op wat 't
were kon... Vroeger had-i daar toch lang zoveel niet om gegeve... Ja, vroeger was vroeger... toen was-i jonger, onverschilliger, een vrije jonge, die overal terecht kon... Wat
most-i nou in godsnaam beginne as-ti 's gedaan kreeg! ... Ach !
bi-j e belazerd ! vloekte hij innerlij k op zich zelf, met een ongeduld.ige ruk zijn hoofd omhoog... Dat was nou toch redeloos zukke onzin te denke! Gedaan-krijge, jawel! zo in-eens
maar! Hij was niet voor niks twaalf jaar d'r bij. Zo gemakkelij k konne-ze 'm ook niet misse... Hij rat daar vast... Dat
wist de patroon ook wel!... Schoon, in de alderlaatste tijd,
dat die Dotter d'r bij gekomme was... Dat was wel een pientere bliksem... en die zou'm misschien...
Jesis ! as de patroon 's wat met die kerel voor had... Gistere had-i ze nog zien smoeze, met z'n tweee, achter 't machinehuis ... As ze d'r 's hem uit woue bonj oure ! ... Hi j had al
gedacht dat-i't op die vervloekeling niet begrepe had... die
had zowat in ze oge dat je niet vertrouwe kon... Hij most 'm
in de smieze houe as 't al niet te laat was! Verdomme! verdomme ! .. .
In zijn benauwing was Verhoef opgestaan, beende zijn magere figuur met lange schreden de tafel voorbij, heen en weer.
Jesis-kristis ! as 't 's zo was!... Zo gauw kwam je tegenswoordig ook nerreges in... En dat met de winterdag ! .. .
Zijn vrouw die in de keuken nog een paar koppen afgewassen had kwam binnen en Verhoef zag haar licht-verwonderde blik, toen ze naar de kast ging om haar boek te krijgen,
een stuiversroman in afleveringen.
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Een sentimentele drang voelde hij ineens haar te klagen,
troost en tegenspraak te zoeken voor zijn tobben en angst.
Maar hij dacht weer aan de riks, die ze 'm zo gemeen afgetroggeld had... Ja... daar most-i bij haar maar mee ankomme, met zukke dinge ! ... ze zou'm nog verwijten ook... As
zij maar mooie klere en opschik kope kon,dan ging er de rest
niet an... As hij maar cente gaf, altijd maar cente gaf... Waardi 't vandaan haalde, was haar al- gelijk... al wou-di't stele.
Beroerd egoistisch wijf
Zij had de groezelgrauwe en kreukelige vellen op de tafel
gelegd, schikte tot lezen, zonder verder op hem te letten, die,
weer zwaar op de kanapee neergeploft, zich klagelij k-verlaten gevoelde zonder iemand om zijn nood te klagen.
Doch een wrevel schokte zijn schouders. Was-i bedonderd ! Zich zo te vers j agrij ne. Hij was toch geen meld... Dat
kwam van dat verdomde gepiker, en omdat-i zo op was
D'r zat geen fut weer in'm!...
En ineens besloten opstaande, zei hij, weer met zijn gewone bromstem, onverschillig weg:
Nou moeder... ik kruip t'r maar onder, ik heb maf...
Nou al? achteloos kwam de vraag, terwijl de vrouw bleef
doorlezen, armen breedgehoekt op tafel, 't dikke vleesgezicht, met zachtprevelende lippen, hel in 't lichte, dat haar
raspig en puistig vel scherp duidelijkte.
— Ga j e nou al?... 't Is nog vroeg... zei ze na een poos nog
eens.
— Over half tien al... morrege weer 'n dag ! ... kwam zijn
weerwoord uit de alkoof kamer.
En toen, even daarna, het bed kreunde:
— Nou genacht ! ... hij leit'r al in!...
— Na-acht...
Het was nu volkomen avondkalm in de kamer, waar't licht
rustig bloeide en de mensgestalte roerloos zat.
Enkel uit de alkoof nog even ijzerknarsen, ook wel tonggesmak van een die slapen gaat.
Ook boven was 't rumoer verstomd, viel nu en dan een
schaars gerucht.
Tot opeens weer Verhoefs zwaar geluid:
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— Zeg, was 't weer zo met M'rietje?
De vrouw aan de tafel, met onwillig gezicht, hoofd terzij
omwendend:
— Zeg-i ? ... Met M'rietje, of ze 't weer... Natuurlijk was ze
weer bezig... begrijp-i toch wel... la -me nou maar leze...
Geen antwoord meer uit de alkoof, een ogenblik later begon, eerst zachter, toen zwaarder zijn gestadig snorken door
de stilte te gaan.
De vrouw hoorde't, en de ogen opslaand, keek zij een
poos in de witlichting van de lamp, nadenkend... hief zich
daarop voorzichtig van haar stoel... Die kraakte... en zij
bleef even luisterend staan... Maar 't gesnork zaagde regelmatig voort en zo keerde zij het zware lijf om, behoedzaam
tredend, zwaar op 't voorst van haar pantoffels, de handen
gespreid aan de gehoekte armen of ze zich steunde op de
lucht bij 't wankelig stappen naar de deur.
Daar luisterde zij nog eens, hand aan de knop, hoofd geneigd... en toen 't stil bleef, sloop ze de kamer uit in 't rommelig keukentj e binnen.
Hier ging ze op een bovenhoek van het glazenkastj e reiken
naar een lege stopfles, waarin ze een zakje balletjes bewaarde.
Ze had ineens trek gekregen, behoefte aan wat lekkers, nu
ze zo knus alleen te lezen zat, en 't was haar in gedachten gekomen, dat ze nog van eergisteren dat zakje had... Ze nam
er een, met voorzichtig uitvouwen van 't kreukelig papier...
balletjes... lekker om op te zuigen... strak zou ze 'n koppie
koffle zette, als ze d'r trek in had... nou dat zakkie maar meeneme...
Maar terwijl zij de fles weer wegzette in de kasthoek, stond
ze plots roerloos, ophorend, haar gezicht geneigd naar 't slaperige, doezel-lichte gangetje...
Hoorde ze daar zus niet huilen?
Een neussnikkend, onderdrukt wenen, lang uithalend,
klaagde uit de gangbedstee, waarvan de deuren op een kier
stonden. De vrouw schrok er van, zo akelig als dat door de
stilte klonk...
Met een paar stappen was zij aan het bed.
— Wat mankeert j ou ? Grien jij zo? Waarom slaap je niet?
Hartstochtelijk opsnikken antwoordde, en nu waarlijk on-
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gerust, zich dieper buigend naar't kussen waar 't kinderhoofd
in 't haar gewoeld, flauw-zichtbaar opschemerde, vroeg ze
zachter:
— B e -j e niet wel, zus ? Voel j e pij n ? ... Wat mankeert je dan?
Geen antwoord dan hijgend snikken... Maar opeens sloegen de bleke kinderarmpjes om haar hals en trokken haar
hoofd omlaag op het kussen. En met mokkende fluisterstem sprak het kind in schokkende woordjes zenuwig-haastig aan haar oor.
Maar zij maakte zich los, kwam weer op uit de moeilijke
houding:
— Hei je zo'n berouw? Waarvoor? Wa's dat voor malligheid?
Weer hartstochtelijk gefluister, door gesnik onderbroken .. .
— 0... daarom! Ja... waarom doe-je-n't ook?... da's ook
heel slecht van je... we waarschouwe je dikwijls genog...
Maar as je niet bore wil, dan mo -j e de gevolge maar afwachte... Maar ga nou maar slape... morrege is 't weer vergete...
Nacht zus ... Nou geen gegrien meer, hoor ! .. .
— Nacht moeder... nacht... lieve... moeder!... nokte't gebroken stemmetje.
De vrouw ging terug in de kamer, behoedzaam draaiend
de piepende deur, onderwijl denkend, dat 't toch zo'n mal
overdreven kind was... Nou ineens zo'n berouw en zo'n verdriet en sours, dan kon-je d'r opslaan zoveel as je maar wou,
dan bleef ze zo onverschillig as 'n brok steen... As ze nou
tenminste maar slape ging met die malligheid... Wat? huilde
ze nou nog?...
Maar luisterend achter de kamerdeur, hoorde ze niets dan
een zacht krakend geloop boven haar hoofd en Verhoefs
grommig snorken, dat, al hoger gaande, in een rochelende
ophoest brak.
Toen zette zij zich weer breed-behagelijk in haar stoel, en
met de arm onder't hoofd, hoorbaar sabbelend op het balletje, las ze verder waar ze gebleven was op 't groezelzwart bedrukte blad.
En al gauw was ze er weer helemaal in, in dat prachtige gedeelte van 't verhaal waar verteld werd van de Zwarte Mon-
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nik en 't Jonge Meisje en de vervolging door de dienaren van
de Inquisitie...
De kleur van haar rasperig vel gloeide op onder't lamplicht, haar voorhoofd werd zweetglimmend van emotie, terwijl de lippen soms de woorden meeprevelden. Zonder opzien greep zij van tijd tot tijd in 't knisterig-kreukelend zakje,
stale een klevig-groen vierkantje in de mond, en dan begun
weer 't sabbelend gesmak en geslik...
Na een lange poos deed 't donker-zangig slaan van de klok
beneden haar ophoren, en terugleunend in haar stoel, de
ogen moe knippend tegen't licht, genoot ze een ogenblik
van de rust om zich heen...
Zij voelde zich bier zo knus-ongestoord zitten, zo lekker
op d'r gemak, terwijl alles in slaap was. En morgen kon
uitslape... en dan in de middag lekker die oorbelle kope... Of
wat anders?
't Was misschien zonde zo'n hele riks te verdoen an...
nee... toch... ze waren 't best waard, hoor ! .. .
Zij zag hen voor zich: lang-ovaal met dat snoezige kransje
kleinere simili-diamantjes om de grote steen...
Nee... ze most ze hebbe! En dan dalek d'r mee wandele in
de Kalverstraat, waar ze tegenwoordig altijd zo'n knappe,
zwarte heer tegekwam, die d'r zo ankeek... 't stong goed in
't gezicht, zo'n paar diamante belle, bij d'r bruine manteltje...
Jammer dat de veer van d'r hoed nie meer zo fris was ! ... Affij n, 't kon nog wel... 't was najaar, he? Ze most toch 'n winterhoed hebbe...
En dan na M'rie, om d'r te laten kijke... Die had 'r verlede zo belust gemaakt met d'r nieuwe brosje... toch maar'n
pruldingetje ! ... Nou zou zij d'r 's late kijke, dat zij ook wel
wat kope kon. Misschien was Josefien d'r dan ook wel, die
was altijd heel royaal... As ze zich 's wat arm hield en kliemde, dan kreeg ze mogelij k wel wat los ... Die meide hadde zo'n
macht klere, waar ze toch niks mee deee en die i' nog prachtig vermake kon...
Aldus, innig tevreden, terwijl haar vingers in haar zak het
warme geldstuk streelden, bleef zij denken achterover in haar
stoel, de kanie.r om haar waak-lichtend de nachturen door...
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Mat duisterden de plafond-hoeken en glimmig zwartte de
lange kanapee, stonden de slapgezeten stoelen roerloos in
een houding van aanbieden om de tafel, die geduldig de glimbruine rug ophief in't licht. En door 't poeierig-schemerige
heen kwamen haar blikken telkens terug tot de hoge raamvlakken en vogelkooi daartussen, waar zij altijd de rustende
kanarie, als een gele cocon ineengedoken, hervond.
Boven en bij de buren links en rechts was nu ook alles
zwaar slaap-stil...
En haar blije gedachten konden ongestoord uitgaan. Alle
verre mogelijkheden kon ze vrij uitdenken, en telkens, als zij
weer een paar bladen gelezen had, kwam het denken weer
terug tot die blijheid in haar, die zij ook onder't lezen niet
geheel vergat... Dat ze zo goochem was geweest, om van zo'n
gierige kerel dat geld los te krij gen en dat zij nu het begeerde
kopen kon, daarvan gingen altij d weer haar gedachten uit.
Haar ganse gevoelsleven was er van opgeklaard in een
luchtig elastisch gevoel door al haar leden. Zij zag nu mogelijkheden, geloofde aan haar geluk, vond't leven niet meer
grauw en onduldbaar als in de morgen... 't Was nog zo
kwaad niet!... ze had een rustig, onbezorgd bestaantje.
Ze kon eigenlijk doen wat ze wou, as je daar menig ander
bij vergeleek... En as ze maar tevreden was en geen mallighede wou... 't Was natuurlij k niet as vroeger... Maar ze was
nou toch 'n fesoenlijke getrouwde vrouw, dat mostje-n ook
bedenke... En die meide, al hadde ze nou nog zoveel, ze wiste't toch maar niet wat er later van ze worde most...
Terwijl haar gedachten vager werden, bewustzijn ebde in
een zalige dofheid, schrok ze weer ineens overeind van een
windedreuning aan de ramen. Zo?... Begon't te waaien?...
.Als 't morgen maar niet zo'n hondeweer was... En nu, opnieuw in't verhaal ingeleefd, gretig lezend ritselig blad na
blad, was telkens vaag in haar gehoor dat doffe windedreunen en sponningkraken, regelmatig terugkomend, terwij 1
buiten de vlaag hoog loeide.
Op die geregelde windvlagen verging de tijd, terwijl de
vrouw over 't boek gebogen, las en las, zenuwachtig gespannen op het slot. En om haar geduldig waaklichtte de kamerruimte..
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Nog eenmaal schrok ze op, toen de commensaal thuis kwam,
die dreunend de voordeur in 't slot wierp, zwaarkrakend de
trappen opkwam. Even onverschillig-hard deed hij de gangdeur open, bonsden zijn stappen de kamer in, waar zij gedoft,
nog lang hoorbaar bleven...
Lamme, brutale kerel! dacht de vrouw, terwijl haar hart
nog ontzet klopte. Dacht nooit's dat'r mense sliepe... ze zou
nou toch 's kijke of-i 't weer vergat de gang uit te doen...
Plof, gingen zijn laarzen aan de deur. Lekker!... toe maar!
mispunt van 'n vent!... Maar ook dit gebeuren raakte in de
tijd voorbij en toen ze er eens weer aan dacht, scheen't haar
al lang geleden. En zij las 't ene ritselig blad na 't andere...
sloeg nu over, bij drie, vier pagina's tegelijk...
Eindelijk het slot...
Toen stond zij op, stijf van 't zitten, zwaar-soezig van
hoofd. En zij geeuwde, huiverend in de nachtstille kamer die
onveranderd waakte, begon zich toen in de alkoof uit te kleden met matte bewegingen, onderwijl denkend aan morgen
en aan de oorbellen. Maar zij vond in die gedachten al niet
meer dezelfde bevrediging. Het overkleurde al niet meer zo
sterk haar levensbewustzijn.
Toch'n misselijke dag geweest vandaag, ging door haar
ontmoedigd denken. En zo'n boek... och, je wil graag wete
hoe of't afloopt maar as je-n 't weet ben je toch niet tevreje...
Ze zijn allemaal't zelfde...
Zo was haar laatste doffe denken, terwijl zij voorzichtig,
dat't bed niet te erg knarste, instapte en bijna dadelijk, zwaarademend, insliep .. .
En thans waren die enge ruimten, kamer, keuken, gang
weer heel gevuld met donker en stilte, een geworden, heersend souverein en onbegrensd, terwijl alle leven, ingeschrompeld, in kleine hoeken begraven lag.
Wat vaal, dor en afstotend van gewoonheid opstond in de
nuchtere dagebleekheid, was thans weer diep en uiterst
vreemd en vol betekenis: ontzaglij k zwij gen, gespannen luistering, hoge stilte... die wachtte, wachtte roerloos-plechtig
in de nacht...
En buiten, waar geen stap meer klonk langs de stille huizen, bevloog de nachtwind de holle donkere straten .. .
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Tussen tafel en kanapee ging hij met gelijke vervelingspassen op en neer, in vage benauwdheid.
De kamer was in schemering, maar in de ene raamhoek
scheen de lamp op zijn schrijftafel door de gekleurd papieren
kap een rode gloed uit, en hij voelde, verstrooid er heen
ziende, daar een gezelligheidscentrum, in de lichtsfeer der
lamp een hoekje samengetrokken 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 to
koelen in de beweging, benauwd door de dolheid van de tij d
en de zwaarte van zijn lijfsbestaan.
Hoog uit het vage donkere, aan het penant tussen de twee
ramen, rusteloosde de bleke 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 letters en die kreupele stap volgen
door de stilte, verveeld-zenuwig-nieuwsgierig of het werkelij kheid 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.
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.
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Staande met de rug naar de smalle penant tussen 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 hoge dubbeldeuren, in 't midden der kamer naar de alkoof openend. 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 tussen de
wanders: een gewreven stoelrug, de rand van een theekop,
en, sprekender, de zilverige bulk van trekpot en melkkan.
Uit het wanddonker was er zwak geglim van glas voor drie
geencadreerde 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. Daar
was het doel-bewuste, strevende, hier het neutrale, schaduw
dromende der stille verschijningen, maar in geen van beide
voelde zijn onrustige ziel zich nu eigen. Het uur was haar
vreemd en de dingen. Zij stood vastomklemd door het heden-ogenblik en strekte rachteloze armen naar verder, naar
het toekomende, dat draalde...
\Vat moest hij bier nog op die kamer doen?
Alvast maar uitgaan?... Rondlopen?... Maar waar?...
Hij zette zich neer, ver van het licht, op de versleten kanapee, zodat de veren stroef staalglonsden onder het vaalzwart
trijp en leunde zijn hoofd tegen de schelpvormige rug, zijn
luisterendc aandacht naar de geluiden op straat gekeerd. Het
raarn was opgeschoven. Flauw bewoog de gordijnfranje op
de windkoelte, die bij tussenpozen naar binnen luwde. En
telkens, als het gordijn even afstootte, blonk, door het wuivend nachtloof der bomen heen, het donkere watervlak, van
traag spiralende lichtslangetjes doorschoten. Soms zag hij
ook een strook van de overkant, bij plekken hel-licht bevloeid, waar winkels uitstraalden. Zwarte flguurtjes schoven
daar onophoudelijk voorbij, en een gedruis klom van die be-
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weging der avondstad op, waarvan telkens enkele geluiden
zich helder-duidelijk afscheidden. Dat gaf een gevoel van
open lucht en wijdheid.
0! de avondtij d ging voort, het leven vloeide wij duit 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 zo vreemd in het tijdsogenblik,
vreemd en ongelukkig of hij onrecht leed... Hij kon toch nu
nog niet naar 't cafe'tj e gaan ! ... Wat zou zij zeggen, als hij
daar al zo vroeg aankwam... En dan: 't ging ook niet voor
de baas van 't zaakje... Zoveel verteerde hij niet op een
avond... Het was al wel dat hij haar twee, Brie uur iedere
avond voor zich alleen had. Langer ging bepaald niet... Zij
moest toch ook wel eens wat vgor 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 zo'n
enkele goeie klant, een peer, die er verdwaalde en die zoveel
verteerde als de anderen samen, die moest door Naar geholpen worden... die waren natuurlijk niet tevreden met zulke
hosklossen van meiden...
Die kwamen expres voor haar... Misschien?... neen, zeker! Want wie belandde in zo'n kroegje, zover 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. —
Neen't waren wel allemaal «vrindj es >>... en wat voor, godbeware... !
Het schrijnde hem bij dit denken. Zijn liefde voor haar
was als een wond, die bij de minste aanraking pijnlijk klopte.
God, god! die «vrindj es » ! hij kende die grove meneren, die
jeunesse doree van de stad. Hij zag hun rood-ronde vleeskoppen, open gezondheidsgezichten. Met hun hoed los uit
hun ogen geschoven, keken ze brutaal rond, was hun doen
kalm-insolent, omdat zij hier in de stad op hun terrein waren.
Zij luierden breed in hun stoelen, erg op hun gemak, de stevige benen over elkaar, of zaten ruiter-te-paard, de armen
over de leuning, de benen wijdgestrekt, rookwolkjes to poe-
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fen, die ze onverschillig nakeken. Zij voelden zich heel thuis
koffiehuizen in hun eigen stad. Brutaal-luidruchtig
Bingen ze met elkaar om, gaven elkaar schertsend een forse
klap op de schouder met hun welverzorgde herenhanden,
waarvan de dikke vingers goudberingd waren. Hun breee
blanke polsen staken uit hagelwitte manchetten... Zij waren
gezond-grove vleesmensen, juist door hun grofheid zo zeker
van doen, in het overwichtsgevoel hunner aware sappige
mannelij kheid bij al die vrouwen, voor wie het uiterlij k alles is.
Zij behandelden haar insolent, zij keken haar aan met brutale,
lichtende ogen, legden hun arm als bezitnemend om haar
middel, grepen vast met forse greep in 't weke armvlees, dit
alles beledigend, ruw-achteloos, of op een uitbundig-hatelij k-opzettelij ke manier, als om te tonen, dat zij hun zaak,
hun eigendom was voor een glas bier en een fool.
En i' merkte dat niet, lachte hun vriendelij k toe, vond ze
«aardige ventj es >>, 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
even 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 algemeen,
de in gunstiger omstandigheden levenden, die haar en haars
gelij ken, de armen en kortbloeienden, exploiteerden om een
vluchtig plezier, maar zij zag enkel haar invloed voor een
ogenblik, op een enkele, en zij had een gevoel of dit altijd
Buren zou.
Arm hulpeloos kind!... Hij en zij, zij hadden elkander 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 sentimentele aard hem 't geval tragisch kleurde,
maar immer duidelij ker en onontwij kbaarder voelde hij de
smartovertuiging in zich worden, dat hun beider levens
twee gescheiden paden begingen en hij tegen haar aard, haar
gewoonte, haar aanleg, haar ganse levensrichting met zijn
weinige middelen niets vermocht. Maar al was het een zwaarin hun
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geleden waarheid in hem, hij wilde't niet erkennen, hij moest
zinnen op een of andere uitweg, en zo was zijn ganse liefhebben geworden een dote zorgelijkheid om haar en haar
toekomst en moest hij dag op dag in die tredmolen van kwellende gedachten lijden, waar hem alle levenskracht allengs
verging...
Opziende van de kanapee bij de raamhoek, waar hij zijn
pij nlij k denken had ondergaan, naar de schemerwitte wij zerplaat 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 voor
tien uur daar hoeven te zijn...
Hij trok zijn jas aan, zich verlucht voelend, dat hij nu bier
weg mocht. Deze kamer, met die irriterende gezelligheidshoek bij zijn schrijftafel gonsde al te leegstil, schemerde al te
doods. Dit was voor hem niet, hij behoorde elders te zijn
eigenlijk al lang. God weet, wat intussen 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 lets, en naar gewone mening was zij ook zo weerloos
niet. Hij moest zich leren matigen, hij moest wat zelf bestuur
overhouden...
Zo ging hij opzettelijk bedaard de lamp uitblazen en het
gordijn oprollen... Even luisterde hij naar het avondstadgeruchten, dat buiten levendig en als opgewekt gaande bleef.
En weer voelde hij zich zeer verlaten tussen de dingen, die
hem onverschillig omstonden, terwijl buiten een vreemde
wereld roesde en jaagde. In de open kamerdeur draalde hij
een ogenblik, zag in de kamerholte terug, met een vaag
angstgevoel voor .het weerzien hiervan in de nacht als hij
thuis zou komen... sloeg toen de deur dicht.
Niets bewoog in huffs, toen hij de vaaldonkere trappen afdaalde naar de stille deur in de diepte.
Maar op straat was het opeens heel anders. Daar, in het
open wijde, luchtwaaiende scheen hij meer mee te Leven. Het
was er niet, als boven op zijn kamer, holstil, willig aan zijn
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gebruik en dienst overgegeven, maar ook zonder wezen, als
hij het niet met zijn geest vervulde.
Hier leefde alles een eigen leven, dat hem opfriste en de begeerte wekte mee te doen.
Klein naast de hoge huizen, ging hij op een pleintje toe,
waar eindeloze beweging van mensen en daverende wagens
druiste. Een brug leidde er over het brede water naar de kade aan de overkant, die de ganse avond door krielde van
gaande en komende mensen, donkerbewegend of scherpbelicht uit de felstralende winkels, die vreemdschel lichtten, zij
aan zij, met dofstille woonhuizen in de lange strekking er
tussen.
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, dof-roslichtend uit zijn vele hoge vensters. Dat
was het Gemeentehospitaal en avond aan avond zag hij tegen
conker worden dat starre, sombere gebouw aan zijn vensters
opkleuren in die gedempt-rodige schijn. Die bleef de avond
lang en de hele nacht.
Terwijl alle licht doofde in 't rond, de lantarens eenzaam
schenen, bleven die vele grote raam-ogen roodgloeien, kalmros lichten in geduldige trouwe wacht, en menigmaal had hij
gesoesd over hetgeen dit hoge brede gebouw Borg achter
zijn muren, te midden van dit drukgonzende centrum der
stad. Dat waren zovele 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 grote drukke stad wist niets van hen alien. Zovele levensdrama's, niet zeer betekenend of belangrijk, maar
toch het een-en-al voor wie't betrof, namen daar hun einde
en zij waren alle eenzaam voor elkander en voor de buitenwereld. Aileen zichzelf kenden en wisten zij en niemand anders en niemand wist van hen. En het grote sombere gebouw
nam hen alien op en waakte de nacht uit, alsof het niet slapen
noch rusten kon om zoveel geweten ellende.
Huiverig in de kilie avondfriste, maar vrediger in zijn gemoed door de openluchtende wijdte, waarin hij klein ging,
in het rij ke leven, dat hij merkte van alorn, gaf de j ongeman
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aan al die bekende verschij nselen van licht en beweging maar
verstrooide aandacht. Hij ging nu tussen de mensen, 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 heren, van wie de een zijn woorden begeleidde
met breed gebaar. Drie slungelige meiden kwamen hem tegen, arm in arm, giechelend telkens omkijkend. Zij zagen
hem driest aan uit hun verhit-rode gezichten, stootten elkaar
aan en hij hoorde bij 't langs gaan jets als: kijk-hij ... het 'n
Engelse kiep op! — en weer proesten en giechelen. Toen waren
ze achter hem en passeerde hij werklui moe-zwaar-benend
in hun vuilwitte werkbroeken, blikken kruik j es schommelend aan de handen, rauw-grommig pratend onder elkaar.
Haastige gedaanten schoten tussen de troepen door : pakj esdragers, krant-ombrengers met zwakknikkende benen, zwoegend achter hun uitbultende tas, brievenbestellers in blauwe
mantels, die fors aanschelden en een naam luide riepen tegen
hoog-duistere trappen op.
Toen weer moest hij zijn pas vertragen om het welgemoede gaan van verliefde paartjes, wet Brie voor elkaar: net uit_
gedoste heertjes en dametjes, de hoofden teder elkaar toegeneigd, 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
uiterlij kheden gemeenzaam en onverschillig. Hij voelde zich
alleen daar gaan, onder het gewone verkeer van een onverschillige weekse avond. Zo was 't gisteren geweest, zo zou
weer zijn, en hij daarin, doende dezelfde daden op
dezelfde uren. Het was vreemd en enigszins angstig, dat hij
ze toch altijd weer zo betrekkelijk lustig deed...
Omdat't luidruchtige gewoel van al die mensen hem tenslotte vermoeide, week hij of van de drukbezochte avondwandelweg naar de evenwijdige straat. Daar werden stroom
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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 tussen de
rijk stralende winkels.
Maar heviger dan op de kade was hier tussen de echoende
wanden het rumoer. Hoge karren schokten zwaarraderend
langzaam voorbij en de stap der grote schonkige paarden
sloeg klikkend de stenen; rijtuigen ratelden in draf langs deze keen; vuile kerels met begroezelde gezichten en verwarde
Karen, 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 stelden hun Platte wagens bij de trottoirrand, handelden in vlugge gebaren met twee, drie kopers, om de kar opmerkzaam staande, wierpen onderwijl hun zangerige keelklanken in de lucht tussen de talloze geluiden. En op de trottoirs trokken slenterend de paren — mannen en vrouwen,
kinderen voortsj orrend 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, druisend leven, dat zonder ophouden om hem raasde.
Hij trachtte niet buiten dit hem omgevende to denken, stond
voor uitstallingen, hel verlicht, van zware rollen rood baai en
grof gelend linnen en paars katoen hoog opgetast. Dat was
droogruw-vezelig en armoedig goedkoop, en hij verwonderde zich vaak hoe mensen het de ganse dag uithielden in zo'n
Winkel, duf-rokig en schemer-somber, waar het linnen felkrakend scheurde en de nagel afschampte bij het uitmeten...
Toen zag hij de vrolij ke uitstalling van een grote kruidenierswinkel: brede vakken donkere rozijnen tegen lichtbruine
amandelen en 't kleverig glanzig groen van de stukken sucade. Binnen in 't gezellig-lichte repten witte mannen de bezige
handen achter de lange toonbank, waarboven als een klokkespel van weegschalen koper-glansde. 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 kor-
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te mouwtjes, dat deed denken aan bet langdurig kriebelig
werk dat hij vroeger wel had zien doen in lange avonduren.
Eindeloze stroken waren dat altijd, dik opgerold en alleen bij
kleine stukjes op groen leer gelegd. Zo werden de ronde en
ovale gaatjes zuiver omboord. Het duurde eindeloos en
scheen nooit haast te hebben, als ware het meer tot tijdpas
sering, dan om tot een doel te komen. Het leek aangenaam
kostbaar, met die peuterig-fljn bewerkte sterretjes en rond
omboorde gaatjes, iets zeldzaams van langdurige, moeilijke
arbeid.
Daarbij hingen onder de strakke glanzing van dit blauwig
licht, goedkopere schortjes van gesteven geel linnen roodge
boord, en beneden kinderhempjes poppigklein met blauwe
linten en kousjes met de voetjes neergestrekt... een aangena
me luxe van zuiver-wit en frisse kleur, die gedachten wekte
van zachtverzorgde kindsheid en degelijke, rustige welge
steldheid. Terwiji hij zich afwendde tot voortgaan, brak ineens weer bet 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 die tijd
van zijn blinde afwezigheid.
Redeneren hielp daar tegen niet. Al zijn gedachten liepen
de hoofden te pletter tegen die starre benauwing van onrust,
die zijn ogen zwaar maakte. Het was dat zijn lichaam elders
moest leven, dan waar al zijn denken heenging, dat hij zo nietig zich voelde in 't wijde leven en machteloos moest overlaten aan bet toeval van zovele tegenstrijdige invloeden om
ijn lot en bet hare te beschikken.
Hier tussen de geel-lichtfonkelende straatwanden ging hij,
in de wind-huiverige friste, die in kille ritselingen neervlaagde van bet diep staalblauwende boge, en hij was beklemd om
bet vol-druisend, onwetend leven, dat bier krachtig en nuchter-sterk verliep. Dit bier wist niet van ginds. Als zij ginds
nood leed, zij, zo fijn in die ruwe brutale omgeving, aan geen
ding en geen mens bier zou bet blij ken. Dit gerucht, dit ge
woel ging brutaal-mechanisch de uren door tot bet in de late
nacht verdoofde en hij, zijn zwaar gevoel dragende, was bier
in klein-verlorcn, een intiem deeltje van dit al-leven, dat hem
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niet achtte en om hem niet was. Zo ging het wel met elk, zovelen daar bewogen, die ieder zijn gevoelens en verlangens
in zijn lijf besloten droeg. Maar de minsten waren zeker zo
boordevol gevoel als hij en dat maakte hem zo kwetsbaar en
zo 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 bier nu al
liep, hoe ver geleden het was, dat hij op zijn kamer in 't donker over haar dacht.
Al sneller bewogen zijn benen onder het zat-gepeinsd lijf
en zijn gedachten, terugtrekkend van de avondverschij ningen rondom, strekten nu alle naar haar en hoe 't daar ginds
zou zijn.
Voor zijn geest was de donkere straat, het gele 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 vrouwenstemmen, een dikke laag van lawaaiend
zwaarlallend mannenpraten en zwetsen, doorsnerpt telkens
van een scherpe vrouwekreet. Dat waren de meiden. Maar
haar zag hij ook, door de walm keen, ergens in een hoek ingesloten, fijnbleek in een rode blouse, en brede handen waren op haar en zwetig-rode dronkemanstronies naar haar
been...
Dit visioen deed knagende pijn, al wist hij dat 't waarschijnlijk zo niet was. Hij vormde het alle avonden, erger of
minder, en maar eens had hij het werkelijk zo 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. Tussen druk pratende mensen schoof hij been, voor hen
om en voorbij op de brug over het brede, zwart-golvende
water, waarin de oever-lichten als beweeglijke goudfranjes
breedgespreid lagers. Toen sloeg hij links of op de donkerder,
eenzamer kade, waar nauwelij ks enkele gestalten brommend
pratend hem tegen kwamen. De hoge huizen waren naast
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hem stil en bij tussenpozen hoorde hij flu zijn eigen stappen.
Weer een hoek om, haastig, haastig stappend, was hij flu in
haar straat. Die lag breed en donker uit met schaarse geluiden
van ver.
Vele van de niet-hoge huizen aan weerskanten waren winkeis 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.
Terwiji hij schuw langs de huizen sloop, trachtend zijn
voeten neer te zetten zonder geluid, rinkelde een eind vóór
hem een cafédeur open en een vaag-donkere figuur strom
pelde uit en bleef staan, zich steunend aan de deurpost.
Verdomme, verdèmmè! hoorde hij de kerel schor-vloeken, vreemd-hard in de stille donkerte, toen zwaaide hij langzaam verder, aldoor onderdrukt mompelend voor zich heen.
Hij liep zachter om de vent niet voorbij te gaan. Zo 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
jets gebeuren kon, dat hem opmerkte en belette binnen te
gaan. Maar de ruig-schurige steenvakken en de kaalvervige
deuren schoven langs zonder dat jets hem ophield. Zijn stap
pen waren nu flog maar twee, drie huizen van 't café'tje verwijderd, hij zag de deur en vensters van een doffe gloed
doorschenen. Het tuimelraam boven de deur geopend, gaf
een inkijk naar het wit-licht plafond. Het was stil daarbinnen.
Toen, terwiji het bloed in zijn slapen kiopte en zijn oren
suisden, sloeg hij de hand aan de klink en duwde de deur
open...
Dadelijk viel hem zijn onrust af bij 't leegzien van het gezellig-vierkant, zuiver-licht-overschenen lokaaltje. Er was
niemand, en tussen de hoog-witte ommuring, van reclame
prenten hier en daar gekleurd, dreef een soezige, gemoede
lijke binnenhuisrust. Hoog-op achter de kleine toonbank
links, stond het buffet, stil glasfonkelend, rood en groen beplekt, onder het licht der grote petroleumlamp, fel-uitstralend van het plafondmidden.
In het midden een ronde bruine tafel, mahonieho.ut, op een
zwaar voetstuk. Het blad was bruin-glimmig onder het lood-
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re cht-vallend blauwig-licht. Een grofzwarte breikous met
lange pennen en een kleine krant, vettig zwart gedrukt op
goor papier, lagen er op.
Langs de wand, het buffet tegenover, een suf-lege aaneenrijing van hoogpotige tafeltjes en donkerbruin-gewreven
Wener-stoeltjes, onnozel rug-aan-rug en elkaartegenover.
Ook nog een tafeltje en stoelen aan weerskanten van de deur
voor de vensters, die op gezichtshoogte met rode gordijntjes
waren afgesloten.
Er was niemand, maar van achter klonk gelach: nalef geluid, met toch heel even iets cynisch-spottends in het uitbreken en de diepere toon, die de reeks trillende schokjes sloot.
Dadelijk daarop kwam een korte, zware vrouw in de deur
van 't kleine kamertje staan:
God! daar hei j e meheer al! Dag meheer! zei ze en het ronde vollemaansgezicht met de glinsterspleet-oogjes knikte
hem vriendelij k 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 geergerd, half plagend.
En zij kwam ook door 't halfdonker van het klein-kamerhokje in 't voile licht van het cafe, middelmatig groot met
een wel wat Duitsig-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 ogen en mokkend
gesloten mond.
— Je laten schrikken, poes? Waarom?
Hij zag bezorgd neer op haar wasbleek gezicht, lijkig in 't
meedogenloos-schelle Licht, waarin de rimpels op het voorhoofd, de kleurloze wenkbrauwen, de al-vermoeide trekken
om neus en mond scherp-zichtbaar opkwamen. Het brede,
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, het voorhoofd te breed
—
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en gerimpeld, de ogen te licht, met een katachtige uitdrukking over de ietwat valsig ophoekende wenkbrauwen. Hij
wist haar gezicht zo wel en altijd weer en eigenlijk voortdurend onder't met haar spreken en vrijen, was 't in zijn hoofd
bezig — hemzelf maar vaagbewust — die lijnen en vormen na
te gaan, genietend van de flj n-rose gelipte mond en zachtrondende kin en altijd weer in onvrede over haar breed-laag
voorhoofd, met de lange rimpellijnen en bleke wenkbrauwen en zoekend naar wat toch die vreemd-schrille expressie
van haar lichte ogen maken mocht.
Maar nu was hij geschrokken van haar bleekheid en ouwelij k uitzien, dat hem vol meelij maakte.
— Waarom schrikte je dan zo, vroeg hij nog eens, drukte een
kus op haar mond, die zij vluchtig teruggaf.
— Ik schrik altijd, als jij binnenkomt,... zo ineens, ... antwoordde ze met die zacht-muzikale stem, die een genot was
te Koren.
— Ik was net bezig de kaart te leggen in de achterkamer,voor
Marie. Ik verveelde me zo .. .
-- Zo? En wat zei de kaart? Komt't uit? vroeg hij zich tot
een opgewekte toon dringend, terwij 1 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?
—Ua 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 overt water. Die is toch gekomen.
— Dat lekkere bruine ventje, die bootsman van de ertsboot?
Nou of-tie gekommen is!
— Zie je nou wel, lachte Elly naar hem op, kom, ga nou maar
mee... naar achter... he, heb je niet wat meegebracht? Wat
lekkers ?
— Nee kind, van avond heus niet.
— Nare jongen, pruilde zij in kindertoon, brengt nooit wat
voor Elly mee, die zo van chocolaadj es houdt en van pralientj es en van caramels, maar die krijgt ze van stoute mannetj e
niet.., ga weg, stoute rnannetje
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Zij stootte hem van zich of en deed of ze hard heenlopen
wou; maar hij hield haar om het middel vast, trok haar naar
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 kind] e, he?
Zo doe ik nou altijd, ook tegen vreemde mensen. 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 tussen cafe en achterkamer, dat met een raam — naast de smalle deur — op 't cafe
uitzag. 't Raam had schuine neteldoekse gordijnen en ook
een rolgordijn met franje. Een geschulpte bruine mahonietafel stond er dicht voor, en rondom op gesleten bruin tapijtje, langs de wanden drie stoelen met roodtrijpen zittingen. Tegen't wit papier van de muren een boekehanger en
een chromo, en op de tafel een grote pluimige Maquartboeket in vaas met zilveren voet.
In dit hokje, waar't schel-gelend licht uit 't cafe'tje, onderschept door't gordijn, koel-schemerde, glimlichten slaande
op de stoelruggen, op de zwarte lijst van de chromo, zat hij
nu avond aan avond, al de maanden dat hij haar kende. In dit
licht-donker 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
bleek gezichtje in een vriendelijkheidsplooi. Zij schudden elkaar kort de hand, hoog op, krachtig, zoals men dat altijd
heren kelnerinnen ziet doen en dan bleef zij met de hand op
het tafeltje geleund even praten,opgewekt praten, telkens oplachend naar zijn verlevendigd gezicht, maar in haar vakmatige gewoonte-vriendelijkheid was toch altijd iets ingetogens en zacht-gracelijks. Van-uit het kamertje haar lippen
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bewegen ziende en horend haar lach-schater, voelde hij wel
een onrust van jaloezie, maar 't duurde nooit lang zo'n ge
sprek en 't was nu eenmaal de noodzakelijkheid van haar betrekking. Zij kon immers niet helemaal voor hem alleen zijn
en op die wijze ging de kiant tenminste enigszins bevredigd
weer heen.
Als hij Elly dan met een tweede j oviale handdruk afscheid
had zien nemen en de <<kennis >>, - zij wou zelden zeggen, hoe
hij heette—was opgestaan en met een tikje aan zijn hoed stijf
weggestapt, kwam zij weer viug naar 't kamertje en met een
sprong van de deur op de stoel naast hem. En kinderlijk uitgelaten pakte ze hem dan wel, zijn hoofd tussen haar handen
en zoende hem op de mond.
- Dat was een vrindje van me, zei ze als hij haar nader vroeg,
met plagerige glinster-ogen voor zich kijkend, terwiji haar
bovenlip, opgetrokken, een nj kleine witte tandjes ontdekte... en wat een aardig vrindje... 1k heb er een heleboel zo...
Maar als hij dan, onrustig en onvredig, verder vroeg, haar
verwijtend dat ze 't wat aardig vond al die <<vrindjes> en orn
gestreeld en beginnegapt te worden, werd ze even hartelijkernstig.
- Ja jàngen... dat moet je wel even doen zo... anders komt
er geen mens 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 ka
merhokje, in 't lichtlege lokaal vóór hen, was 't nog immer
de suisende binnenhuisstilte, waarin de scherpe tik van een
kiok uit de achterkamer eenzaam scheen te wandelen.
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.
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— Is de baas niet thuis? vroeg hij enigszins verwonderd, dat
hij dit niet eerder gedaan had.
— Bredee? vraag-zong haar stem. — Nee, die is uit... van
avond vroeg al uitgegaan. Maar hij zal zo dadelijk wel thuis
komen.
Zij had afgetrokken geantwoord, alsof haar denken niet
bij haar woorden was.
Hij zat haar aan te kij ken. Haar hand was in de zijne warm,
haar gezicht stond ernstig met staar-ogen 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 gisteren scherper kleurend opdoken. Zij voelde
het leven dof-beslagen, het leven van de ganse dag en dat van
de avond en ook dat van gisteren. Misschien was 't van verveling. Ellendig zo'n dag dat er niemand kwam! Dan zat ze
maar voor 't raam te haken, met het stomme gekakel van die
meiden om haar. Als Jan nog maar thuis was geweest, maar
die had ook de hele middag uit gemoeten. Hij verveelde zijn
eigen ook als 't zo stil was. En je verdiende nog 's wat als er
een paar heertjes kwamen.
Dat had ze waarachtig ook wel weer nodig.
Ben was een goeie jongen, een best ventje en ze hield wat
van'm... maar... heel veel zat er ook niet an... En ze had een
nieuwe zomermantel zo hoognodig...
— Wat zeg-i?... Iets drinken?... Ja, we magge waarachies
eindelijk wel wat drinken, je bent bier maar niet voor je plezier, he!
Wat dan? Vermouth maar weer? Toe dan...
En toen zij de fles en twee glazen gekregen had en weer op
de stoel zat, klaagde zij uit:
— O, 't was zo vervelend vandaag... zo vervelend, jongen, 't
was om dood te gaan. Geen sterveling gezien de godganse
dag... Ja, drie schippers, geloof ik, in 't geheel. Wat is dat
nou?
— En wat hebben j ullie dan de hele dag gedaan ? vroeg hij.
— Nou, veel gehaakt en gepraat en gekheid gemaakt, gezongen en gedanst, verbeel je! Ja, je weet niet wat je beginne
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moet om zo'n dag om te krijgen... En je wordt eindelijk zo
geeuwerig... Toen hebben we eindelijk maar gedronken, alle
drie, om op te vrolijken, en toen zijn we zo 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 helemaal niet voor je... J e weet dat je maag d'r niet tegen kan.
Wit je dan per se je ziek maken?
— Och, wat hindert't! zei ze met een ongeduldig schouderbewegen.
— Wat 't hindert? Dat je weer voor drie dagen ziek ligt, en
dat je d'r een maagkwaal mee krij gt. J e weet dat je een zwakke maag heb...
— Nou ja,'t is goed, hoor... as je je zo verveelt, dan moet je
wat hebben... wees nou niet zo zanekerig.
Zij keek boos voor zich en weerde zijn hand af.
Hij kon zo zemelen, die jongen, zo echt vervelend en dan
kon-i zo sentimenteel doen. Niks geen man!
En dan kon zij hem niet goed uitstaan, met zijn bleke meisjesgezicht en zijn snorretje van drie haren. He, gisteren was
er nog een heertje bier geweest, die had een prachtige snor,
zo'n zwarte met lange punten, die zo breed over de lippen
heen hangt, en dan een beetje opkrult. Maar dat was helemaal
zo'n mooie jongen geweest. Zwart haar en grote donkere
ogen. Daar werd je koud van als die je ankeek... He, zo'n
man!
Och, deze j ongen was ook wel lief,... zo zacht vooral...
Die heer was vreselijk aardig voor d'r geweest en had drie
mafFies fooi gegeven. En toen-i wegging, handjes geven en
zeggen dat-i zeker gauw terug zou komen en dan wat voor
d'r mee brengen... Ach, dat zeien ze zo dikwijls en deeen't
toch niet. Maar misschien deze wel. 't Was een echte heer an
ders, wat fijn gekleed... een die geld had ook. He, ze zou
wel! ... Niet dat ze niet van Ben hield... Ze hield heel veel
van 'm... bepaald. Zij verlangde altijd nog 's avonds dat-i
maar kwam. J e moest altijd wel iemand hebben om verliefd
op te zijn... Wat had je nou anders?... Zo'n vrijertje gaf nog
's variatie en je kon er 's mee uitgaan... En 't was zo aardig
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hem zo verliefd te weten. Alleen was hij sours wel lastig...
Hij wilde altijd zo bedillen. Dit niet doen, dat niet doen. Ze
wist heel goed wat ze doen moest. Maar hij meende't zo
goed en hij geloofde haar zo onschuldig...
... God ze had hem al wat leugens verteld !
Maar je kon toch niet alles zeggen en hij zou zeker niet zoveel van haar houden, als hij alles geweten had.
... Zulke jonge vent] es zijn toch wel onnozel... Zij woonde hier nou altij d maar alleen met die man en die twee meiden
en 't was toch nog geen ogenblik bij 'm opgekomen, dat er
jets tussen haar en Jan Bredee was. Natuurlijk was er dat!
Hoe lang 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 zo tussen hen gekomen. Als je altijd zo 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! En sedert vroeg hij nooit meer. Hij
was vast overtuigd... goeie Ben! hij meende't zo goed met
'r... maar daar had je niet altij d an en...
— He? wat zeg-i ventj e ? Ben zat haar stil aan te kijken zelf
zijn gedachten nagaand. Bij haar zwijgendheid vanavond en
de soezige stilte in huis, voelde hij telkens zijn denken van
het ogenblik wegtrekken. Hij bleef haar stil-bleke gezichtje
aanstaren met de weg-peinzende blik in de lichtgrijze ogen
en de fijn-ernstige mond.
Wat had 't kind vanavond? Waarom scheen ze zo 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 keren, 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 of te leiden... maar als zo vaak wist hij niet waarmee.
Zijn gedachten gingen zelf te zwaar om voor veel luchthartigheid ruimte te laten. Hij zou haar zo graag geholpen hebben, maar hoe? Waar moest zij heen, wat beginnen om veiliger te leven, gedekt voor de dreigende toekomst? Wie zou
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haar willen hebben, een kelnerin? En dan zou zij zelf niet
eens willen... Hij voelde 't wel en dat was de meeste pijn: dat
Naar 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 to grijpen in haar leven; zijn zorggedachten omfladderden haar als zwakke vogels van ochtend tot
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 figuurtj e, ergens omlaag in
verre diepte. Een eenzelvig gaan, altijd omlaag, naar een on
bekend donker einde.
-- Wat zijn we stil van avond, he? zei ze nu zelf met dat ingetogen-vragend, zacht-melodieuse stemmetje, dat voor hem
ook haar wezen resumeerde... 't Is ook zo sti1... zo akelig...
dan ga je zo denken... Ga maar 's mee naar voren, dan gaan
we pret maken.
Zij trok hem kinderlijk-onstuimig van zijn stoel op en't
deurtj e uit in 't cafe, waar haar rode blouse ineens weer op vlekte. Zij klapte uitgelaten in de handen en danste lacherig,
dat haar tandjes blonken tussen het lippenrood, rond de tafel,
terwijl haar klein geknepen ogen uitdagend naar hem blikten. En plotseling met een dolle sprong, sprong zij aan zijn
lijf vast, haar armen om zijn nek, haar knieen 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
voile zoen op de mond, en stond met een luchtige sprong bij
de deur van 't kamertj e, naar hem heen zeggende:
— 'k Ga 's even naar Marie kij ken... dag...
Hij, hijgend en tevreden, drentelde met de handen in de
zakken in 't cafe'tje, tussen al die stijf-stifle dingen, de tafel
en de onnozele stoelenrijen. Hij lette't alles op en hij vond't
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nu knus bier, achter de rode gordijntjes, met het geelglimmende nette houtwerk der wanden rondom. De stoelen waren zo vertrouwelijk, de ronde tafel huiselijk-goedig en er
was lets weelderigs in de rustige fonkeling van het buffet.
't Was niet te denken nu dat deze glanzende, propere welverzorgdheid soms beslagen werd met tabaksrook uit walmende pijpen, dat deze gemoedelijke binnenhuisrust verstoord
kon worden, elk ogenblik, door grof praatgebrom, of lollend dronkenmansgezang.
Terwijl hij, telkens op een 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 lege tafel te breien, stil op in 't lamplicht, de vingerhanden rusteloos bewegend. En van dicht
boven haar geelde het licht de vleeskop met de voile kin en
de varkensachtige spleetoogjes... De kamer rondom haar,
schraal gemeubeld, was rustig dommelend in schemer-dofheid. Elly was naar achter gekomen uit een plotseling gevoeld meelij met Marie, die de hele tijd daar zo zeurig alleen
zat.
— Wat is 't nou vervelend, he, vanavond? zei ze, dat er nou
ook niemand 's komt... En dat je nou ook altijd zo achter
gaat zitten ! ... Kom 66k 's voor, da's veel gezelliger. Jakkes !
't is hier zo doos...
— Och... vond Marie... 't gaat nogal... Wat zal ik nou voor
doen? Zij had haar ogen niet opgeslagen van de breikous,
die ze tussen haar stompe werkvingers bewoog met knittelend geluid van de lange naalden.
— Toe, kom nou maar... hield Elly aan... Hij wou je wat
trakteren, zeid-i... om wat op te vrolij ken, toe kom! j e zal
ens Loch niet hinderen...
Marie stond op, legde de kous op tafel.
— Nou vooruit dan maar, zei ze, bereidwillig-opgeruimd in
haar boerse 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 meld verveelt zich zo erg... Ze
heeft de hele avond nog niets gehad, zei ze zacht naar hem op.
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— O, mij goed, laat ze maar wat nemen, gaf hij onverschillig
terug.
-- Neem maar wat j e 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-vriendelij klacherig hem toeknikken.
-- Nou, dan een grokkie, asteblief, dank u meheer, zei ze achter't buffet gaande. Uit een lange fles goot zij een gele gulp
cognac in een glas, ging toen naar achter om warm water te
halen en kwam dadelij k daarop met het dampend glas terug.
— Op uw gezondheid, meheer... juffrouw... wenste zij boersj oviaal, hard sprekend, nam een vlugge slok met gewend gebaar en zette toen het glas op de ronde tafel neer.
— 0... danki, danki wel, Marie, antwoordde hij, glimlacherend, even-verlegen.
— Dankje Marie, knikte achteloos-vriendelijk Elly.
— En we hebben nie-eens wat te drinken... besloot ze, betekenisvol naar hem oogknippend... Die Marie was ook altij d zo gek, zo ordinair met 'r gezondheid drinken. Ze voelde
zich er vaag om schamen, dat die meid zo deed en ze was ook
onzeker hoe hij 't op zou nemen. Ze wenste 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, meidachtig, op de tafel. En de anderen bleven tegenover haar talmen, hij, verveeld kijkend, nog altijd met de handen in de
zakken. Elly aan zijn arm geleund, haar hoofd tegen zijn
schouder. Marie uit haar goedig-gemeen gezicht, waarvan
de verwaterde trekken en omrande ogen nu scherp duidelijkten onder de felle bestraling, praatte evenwel, tussen haar
drinken in, rustig voort met haar doordringend harde stem
in 't boerse dialect:
— Dat'r nou ook zo net niemand komt vanavond, he? da's
nou toch ook zo vervelend... en gisteren was 't zo vol...
— Zo? was 't gisteren vol? vroeg hij, om jets te zeggen.
— 0 here j ee ! en laat nog. . niewaar j uflrouw ?
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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.
Hij voelde weer dat smartelijke van vage argwaan en angst
opkomen, dat hij zo 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.
— 0, '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 rood gloeien
voelde. Zo'n stomme meid, zo'n kip zonder kop! «Toen u
en meheer al in bed lagen. >> Moest-i nou niet begrijpen dat ze
samen in bed lagen! Dat lamme dier van een meid...
Elk luid woord van haar, zo stom-zonder-erg uitgezegd,
trad als met zware voeten haar gepijnd horen. Zij dacht dat
hij nu dadelijk iets zeggen ging, dat toonde hoe hij eindelijk
begreep hoe hier de toestand was...
Maar zij hoorde hem vender vragen en haar angst zonk,
want zijn argwaan scheen, over Marie's laatste woorden
heen, zich aan iets anders te hechten.
— Zo? en heb jullie opengedaan?
— Wel ja... waarom niet? Die hebben nog wat goed verteerd.
— En wat waren 't dan voor mensen?
— Nou... een paar heertjes, wat 'n nette ventjes, niewaar
Elly?...
— Ah! 't waren heert j es ... en ben jij ze komen bedienen? Zo,
in je nachtj aeon ? ... Was 't erg gezellig met die nette ventjes?
vroeg hij, op haar neerziende, wanhopig spottend.
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Maar bier voelde zij zich in haar onschuld gerust:
- Be" 'je mall zei zij en 't kionk in haar stem of zij zijn veronderstelling een verachtende trap gaf. Be'je gek! ik heb even
een rok aangedaan en heb in 't buffet wat wijn voor hun ge
kregen... 1k heb ze goeie 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 jaloers
was, haastte zich toe te stemmen. De juffer was er niet bij ge
weest, zij had ze bediend.. maar ze waren niet lang gebleyen.
Natuurlijk, he? dat begrijp je... toen ze zagen dat ik niet
voorkwam, zei het meisje in nalef-rustige zelfbewustheid.
- 1k heb toch nog drie maffies fooi gehad; en ze zeien dat ze
vandaag terug zouen komen, rammelde de andere voort.
- Zo... hebben ze dat gezeid?
- Ja, die ene zei dat-i vast kwam, u kan 'm wel, die lange
zwarte, die wel 's meer bier komt.
Weer voelde Elly bet gesprek angstig-gevaarlijk. Ze wist
wel wie Marie bedoelde... 't was zo'n lange jongen, zo inte
ressant bleek en met zwart haar. Hij had haar verleden een
fles eau-de-Cologne beloofd, maar dat boefde Ben allemaal
niet te weten. Wat hoefde nou die Marie weer te zeggen dat
J die vent wel kende! Ze haastte zich iets te zeggen, dat afleiden kon:
- En d'r is toch de hele dag niemand geweest, lachte zij, och,
ze waren zeker dronken...
- Nou, zo dronken toch niet, hield Marie vol... en die lange
heeft wel driemaal naar u gevraagd.
- Da's dan zeker een goeie kennis van je... begon hij, toen
de deur open rinkelde en achter elkander twee mannen uit
bet donker nachtgat in 't licht traden. Zij stapten zwaar bin
nen, met een <g'n avond samen>> en een tik aan bun petten,
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 been en waren toen achteloos, om niet bet air te hebben de bezoekers te
mijden, gedrenteld naar 't kleine deurtje en zo 't kamerdon
ker binnen. Marie was gebleven en vroeg met een vettevriendelijkheid en breed-lachend, wat ze gebruiken wilden. Met
-
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grommende keelstemmen, dof en kortaf, bestelden ze bier
en bleven, toen de glazen gebracht waren, blokkig tegen elkaar over met de armen op hun tafelt j e hangen, zonder een
woord te spreken. Bij de grote ronde tafel stond Marie, een
hand daarop gesteund, naar hen te kijken, het ogenblik afwachtend, waarop zij wou vragen of ze iets van hen drinken
mocht.
Ben en Elly waren stil 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
ni et en bleven onbeweeglij k.
De twee groezelig-zwarte kerels, — stokers waren 't—praatten nu zacht, de hoofden tegen elkaar, in grof-raspige 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 leren 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 vrolij k moest lij ken:
— Snoeshaantjes, krijg ik nou niet 's een lekker glaassie bier
van je?
De mannen schokten op, keken schuin naar haar rondrood 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 ene 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. Zo was haar vettige
facie vlak bij de donkere koppen der mannen, tussen 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 horen, 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 zich te vervelen. Elly scheen iets meer te verstaan. Haar
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fijne mond vertrok soms even tot lachen, terwiji haar halfgeloken ogen strak-oplettend staarden.
- 0, die Marie! Wat gemeen! heb je gehoord?... riep zij ineens. Hij had niets gehoord.
- 0 schande! nee, ik zeg 't je niet,... ik doe 't niet, hoor! zo
geméen! .. Hij deed nu als wilde hij absoluut weten wat Ma
rie 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 terwiji zij haar hoofd om en om draaide dat zijn lippen zich niet
vastdrukken zouden.
Zo worstelde zij zachtjes enige ogenblikken, tot op eens
haar hoofd onder zijn arm doorglipte, zij naast haar stoel
vóór hem opstond.
- Schei toch uit, dat kietelt zo!... riep zij hem toe, met vlakke
handen langs haar hoofd glijdend.
- Kijk, nou heb je me hele 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 eèrst me haar doen, hoor! blijf nou maar zitten... blijf maar even zoet zitten, dan kom ik dàlijk weer bij
je... stilblijven, hoor!
Hij, gehoorzamend, zakte weer op de stoel terug en haar
gestalte was met een sprongetje in de achterkamer verdwe
nen.
5

Daar was het schemerstil. De lamp brandde er laag over de
tafel, waarop nog de zwartwollen kous van Marie 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, zodat de kamer opvrolijkte en
ging een kam uit de wastafella halen, om haar ponny op te
kammen. Het smalle spiegeltje was aan het penant tussen de
vuilgrijze deurposten. Vitrage gordijnen hingen voor de
tuindeur, stij fplooiend naast elkaar.
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Zij, het asbiond krulhaar boven haar voorhoofd opkroezend,
lachte haar eigen gezicht toe, dat de nj van kleine tanden
doorbionk. Zij vond dat zij er goed uitzag zó. Maar morgen
zou ze toch eens proberen 't haar anders op te steken, hoger
op, dat 't wat meer toonde.. 't Was jammer dat ze zo weinig
haar had. En 't viel flog uit. Als 't 20 doorging zou ze d'r wat
onder moeten leggen. Dat deeën d'r zoveel. Als je ze zag zou
je geloven 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 hele pruik, dat was wat anders, die zou ze
nooit op willen zetten,.. dat was vies... Die Franse meid, die
bij Leuckart kelnerin geweest was, die droeg een blonde
pruik... en ze had zwart haar... Maar iedereen kon 't zien...
en de heren zaten d'r altijd om te lachen... Dan maar liever
weinig haar dan zo... En je werd er ook kaal van... Zij zou
die wenkbrauwen ook nog even bijtrekken, en dan nog een
beetje poeieren, ze zag zo bleek...
Tussen spiegeltje en wastafel bleef zij drentelen. Met 't
crayon trok ze, onbewegelijk staande, het gezicht vooruitge
stoken, voorzichtig de ronde welvingen langs. Toen poeierde zij zich luchtig met coquet-viugge hoofdbeweginkjes...
Terwiji zij haar handen waste, kwam haar in gedachte dat zij
het kleine gouden medaillon aan het zwart fluweel wel om
kon doen. Dat stond 20 goed op de hals...
Zo bleef zij dralen, om nog niet 20 gauw terug te gaan.
Dat was zo lekker, te weten dat een jongen daar zat te wachten en dan hier zo in je eentje rond te scharrelen en te denken.
Ben was wel een goeie jongen... 20 hartelijk... en hij meende
het zo. Zij hield ook wel van hem... Toch niet meer zoals
vroeger. Toen dacht ze soms hele dagen aan hem en voor hij
dan 's avonds kwam kon zij het haast niet houen van onge
durigheid. Nu verlangde ze lang zo niet meer. Soms, als er
heren waren, wenste zij maar dat hij niet mocht komen...
Maar hij kwam altijd en als hij er dan was, was 't toch ook
weer goed... Zi.j drong haar gedachten om vriendelijk voor
hem te zijn. Zijn beeld was voor haar, zoals hij flu zat en ge
duldig 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. He, dat was een echte heer, zo echt
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chic... Hij had haar ook handschoenen beloofd... Zou hij 't
doen? Daar was zo iets gebiedends in zij n manieren. Hij sprak
zo kortaf en zijn zwarte ogen keken haar zo brutaal door en
door. Hij had ook een mooie dikke snor. Bepaald een mooi
vent]e...
Maar nu werd zij zich haar gedachten bewust en haar blij
held 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 zo'n goeie jongen, hij had zulke trouwe
ogen... ze mocht'm toch ook zo graag... Maar hij was niet
chic, voor geen cent... en hij kon haar ook niet veel geven...
Lien gulden elke maand, wat ha je daaraan? 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!
Wie kwam hier in deze buurt en in zo'n gat...
Ze was mal geweest, 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 zo... Die avond dat ze zo lang bij die dikke gezeten had,
die 'r absoluut mee op reis wou nemen, had hij tranen in zijn
ogen gehad toen ze terugkwam... Als hij maar meer d'r had
kunnen helpen... en een fijne heer was hij ook niet... zoals
die zwarte...
Gek! ze had van morgen de kaart gelegen in bed en altijd
was 't uitgekomen op groot geld en op een zwarte jongen.
Dan zou ze met hem kwaad moeten worden... Arm vent] e ! .. .
Hij kon toch ook wel zeuren... maar om 't zo ineens of te
maken, dat ging niet, daar had ze 't hart niet toe... Gek ! .. .
zo'n gevoelig hart als zij had... Een ander had 't al lang gedaan... Je mot toch leven ! ... Maar hij zou d'r zo beroerd van
zijn... Nee, 't kon niet... 't kon niet!... Hij zou d'r misschien
de tering van zetten... Dan die andere maar... Dat was ook
jammer !
Een ogenblik stond zij roerloos haar beeltenis aan te zien;
toen, geergerd, schudde zij heftig het hoofd...
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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 intussen stilgezeten in 't half-duister kamerhokj e. In de rust van het hel-lichte cafe hoorde hij de hortende grommingen, als de stoker—zijn kameraad was weggegaan — sprak. Daartegen, een lijn van hete fluistering, Marie's stem, die onafgebroken ijverde. Zij scheen hem tot jets
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 zo diep-rustig hier, zo be
sloten en veilig. Hij voelde niet meer de gejaagdheid van onrust om haar zijn en haar stemming.
Zij was wel van hem. Hij voelde 't in haar begroeting, in
haar zoenen, in haar vleiige stem, dat ze van hem hield. Wat
kon zij kinderlij k-nalef en vrolijk zijn en met zo 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 meneren, de makkelijk levende
rijke jongens, en die zochten haar hier niet, in zo'n buurt en
in zo'n lokaal... Zo zou ze wel langzamerhand dat vroegere
rumoerige leven leren vergeten. En altijd alleen, samen met
hem, dat moest toch wel invloed op haar oefenen.
Als ze nu maar niet hoefde te drinken... en als hij maar wat
meer geld had. Zij had niet veel nodig, maar zelfs dat kostte
hem moeite haar te geven.
Enige tijd bleef hij zich kwellen met die gedachte, toen
zonk ze weg in de dompe rust condom. Hij vond't wel prettig even alleen te zij n, 't moment te voelen en een enkele keer
in kalme bevrediging aan haar te denken, nu zij zo 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 zo zuiver fijn gevormd en rozigblank. Op het
halsplekje er onder was 't lekker zoenen en van 't oor of ging
de kinlijn mooi week-rond. Het voelde fris en weekglad aan.
Daarbeneden was haar volle hals zo warm...
Maar hij werd ongeduldig. Waar of zij nu bleef? De tijd
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ging ongebruikt voorbij, de enkele uren dat hij bij haar kon
wezen... Waarom kwam ze niet? 't Was al bij elven .. .
Juist wou hij gaan kij ken, 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?
Terwij i hij, zittend, haar op zijn knieen trok, zei ze plaagziek, haar lippen lachend-vochtig en de ogen glinsterend
rechtuit ziend:
— Dat gaat je nie-an, wat ik gedaan heb... Stil, hou je kop
recht en niet zo met je gezicht trekken... Is die vent 'r nou
nog al? vroeg zij opeens, door het vitrage spiedend in 't cafe'tj e.
— Ja, waarom niet?
— Nou, voor zijn dubbeltje is-ti d'r lang genoeg geweest...
Kij k's ... luister's... die Marie zit 'm to belezen, geloof ik.
Zij hoorden oplettend een ogenblik in de stilte.
— Toe nou, snoeshaantj e ! toe nou! verstonden zij duidelij k
uit de fluistering van Marie.
— Floor je wel, die Marie wil'm plunderen, de stakkerd,
fluisterde ze half-geergerd, toch lachend; — zo'n gemene
meid, he?
Toen, met haar handen op zij n schouders, keek zij hem vol
aan enige ogenblikken. Haar blauwe ogen staarden, half-ge
sloten, begerend 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 zo, met de lippen op
een, 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 die kleine on
rust dat de tijd zo gauw voorbijging.
Zij intussen 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
-
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ze wou of niet. Zij zou niet willen, maar dat zou haar niet geven. Zij deed haar ogen dicht onder die gedachte en drukte
zich dichter tegen Ben aan, en hij genoot een zoet gevoel van
trots bezit over dit willig zich gevende soepele lichaam.
Dan weer keek ze op, duwde hem recht op zijn stoel, leunde achterover in de hare.
— Nou moet je's even blijven zitten, zei ze, sst... sst! niet an
me komen... handjes thuis... en ze praatte met coquette haaltj es in haar stem over dit en dat, vroeg hem allerlei onverschillige dingen, quasi om hem of 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 lachte haar witte tandenmond open,
terwijl haar ogen als bezwijmd toesloten.
Intussen, onder het zwaarder dempende nachtuur, voelde
hij rust en stilte in het huisje hoorbaar ademen, terwijI buiten
alle leven scheen gedoofd.
Ten 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 eindelij k sloeg zij driftig de deur dicht.
— 0, daar is Anna... had Elly geroepen... nou ga rechtop
zitten, laat ze ons zo niet zien, j ongen 1
De meid, die rood zag in 't licht, ging door 't cafe en 't kamertj e naar de achterkamer.
— Dag meheer... o, dag j uffrouw, ik zag u niet.
— Dag Anna.
Voor de deur van de achterkamer stond zij stil:
— Nou, wat zeg u daarvan ! ... die slome duikelaar, hij wou
niet eens binnen komen, hij was zeker bang dat-i me tracteren moest, zo'n kale, dooie diender ! .. .
-- fia, da's naar voor jou... antwoordde Elly onverschillig en
geergerd over die ruwe heftigheid in Bens bijzijn.
Weer ging de cafedeur en «meneer» kwam binnen.
Het was een lange, sluike jongen, met een flauwblond gezicht, vaalbleek in het licht. Zijn ogen keken flets boven een
even opgewipte neus, die zijn hele gezicht een uitdrukking
gaf van stompe ontevredenheid. Hij droeg een laagbollig
hoed j e en een rode das.
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— 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 hele avond geen kip gezien.
— Zo... nou dan mo' -we maar vroeg sluiten, klonk't terug.
— Toe, ga jij nou maar weg, zei Elly zacht, zich weer tot Ben
kerende... ga van avond nou maar's vroeg weg... anders
moet die man voor jou alleen openblijven. .
— Waarom? laat-i maar sluiten, dat hindert ens toch niet.
— Ach nee, maar 't is zo gek voor die meiden ook... en zoveel 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 zo laat en
voor jou zelf is 't toch ook veel beter, dat je niet alle avonden
zo laat gaat.
— 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 zo slap, een stevige
zoen... zo... nog een... en ga nou maar... 't is maar alleen voor
vanavond, 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 cafe door, waar de stoker en Marie
waren weggegaan.
Nog even d.raalden 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 zij gearmd
verder.
— Daar staat Marie met d'r stoker... zei Elly.
Daarna waren zij zwijgend bij elkaar, vaag luisterend in de
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nacht. Hij voelde zich al van haar gescheiden, dit nog-bijeen-zijn was vol onrust. Hij wilde't doen eindigen.
— Zul je nu op je zelf pas sen,lieveling ? Niet veel drinken en
niet te aardig zij n met de heertj es ... vroeg hij smekend.
— Be je gek? D'r komen hier nog al wat heertjes, was haar
minachtend antwoord. Haar stem klonk niet meet zo zachtvleierig, maar harder, als ongeduldig.
— Nou, dag kind! 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-ag... riep zij hem na, weer met haar gewoon stemmetj e van naleve vleiing.
Toen sloot zij de deur en ging nadenkend't kamertje door
naar achter.
Bredee stond zich al uit te kleden. Voor de bedstee trok hij
z'n groezelig half hempj e af, waar de rooie das van neerbengelde.
-- Is die vent d'r weer de hele 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 godganse avond van de klanten af, as ze d'r zijn.
— As ze d'r zijn, dat mag je d'r wel bij zeggen! smaalde Elly.
Zij stond voor 't spiegeltje haar gezicht te bezien, met tome handen het fluweeltje losmakend.
--- 't Is hier een mooie boel, vervolgde zij — d'r komen geen
vijf mensen per dag. As ik dat geweten had... nou!
— As jij 't maar niet met een vent anlei... dan zouen de andere
ookwel komen... gaf hij koeltjes terug, terwijl hij op een stoel
zittend, met een 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!
de hele dag voor 't raam. Dan zal ik 's avonds dan toch wel
kennen doen wat ik verkies.
— God mens, 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 blote benen., het dek opsloeg
en in bed stapte.
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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 naarvoren 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. Tussen de wanden sloeg plots het donker
Weer, en Elly, op de vloer, moest er even aan wennen, eer zij
bij 't bleek lantaarnschijnsel, dat schuin naar binnen viel, 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
graag veel geld hebben, hopen geld, om zich chic te kleeen.. .
Maar als je bij een bleef, dan vorderde je ook niet veel... Dat
was niet waar ! als die ene maar moppen had! Dat chique
ventje... dat was zeker wel een jongen van centen... hij ging
zo royaal met zijn geld om, hij had wel bij de acht pop verteerd... Maar, 't ging niet, ze kon d'r Ben maar niet zo ineens
wegbonzen... Die jongen meende't ook zo 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.
Ten, met een zucht, begon zij zich uit te kleden.
Als er maar 's iets gebeurde, waardoor ze vanzelf van mekaar moesten, was de gedachte waarmee ze naar bed ging.

ONPERSOONLIJKE
HERINNERINGEN

opgedragen aan E. Raedt de Canter

HET HUTS

Toen ik vele jaren geleden het huis betrad, het heel deftige
huis aan de Amsterdamse hoofdgracht, was de laatste be
woonster eerst drie maanden tevoren overleden. En sedert
hadden de testamentaire executeurs daar gehuisd, er in huisgehouden is een beter woord, want overal lag de boel omgehaald voor de inventaris. Maar trots deze grauwe wanorde, als
voor een verhuizing, die vergeefs op de kruiers wachtte, had
toch het huis zijn eigen sfeer, die sfeer van afwerende, stille
beslotenheid, niet gans verloren. En dat leek wel altijd zo geweest, sedert het ruim driehonderd jaar geleden, onder de
republiek, gebouwd werd voor een burgemeester van Amsterdam. Maar, als 't ware, boven op het fundamentale van
die sfeer, aan het gebouw eigen, en die eerst langzaam tot het
volle besef kwam, was er de sfeer en zelfs de atmosfeer van
de laatste bewoonster zeer duidelijk en opdringend, zodra
men het schemerige onderhuis betrad. Het rook er namelijk
naar katten, al sterker naarmate men uit de lage benedengang
de brede trap kwam opgestegen.
Het werd als in Artis, in het gebouw van de kleine roofdieren, voor wie uit de hoge marmeren hoofdgang, door het
koepelachtig monumentaal trappenhuis, de eerste verdieping
bereikte. Daar was in de kamers die reuk bijna onverdraaglij k, als de vertrekken een tijd lang gesloten waren geweest,
uitstromend uit de gordijnzomen, verhevigd bij alle schoorsteenmantels, klaarblij kelij k overal tivaar de katers gelopen
hadden. Het was vreemd en akelig to bedenken, dat die laatste bewoonster, mevrouw Le Roy, jaren lang in deze verpeste
atmosfeer had gehuisd. Die oude vrouw met haar katten, het
vormde tezamen allengs een griezelige eenheid, jets heksachtigs, dat toch van andere zij den weer werd teniet gedaan.
Want eigenlijk alles getuigde bier nog van haar, of zij gisteren was uitgedragen. Allereerst op de ronde, gebeeldhouwde tafel in dat grote, langwerpige voorvertrek, die menigte
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statiemutsen met linters van elke kleur, maar aile groezelig en
wansmakelijk. Dat scheen niet heksachtig, doch meer armzalig van vreemd misplaatste coquetterie. Hoe kon iemand
zoveel rare hoofddeksels bezitten? Had zij ze ongeveer alle
tegelij k gekocht uit een maniacale behoefte aan verzamelen?
Of had zij ze eenvoudig niet weg kunnen doen en er altijd
meer bijgekocht? Dit laatste leek wel waarschijnlijk, gezien
de vergeelde en verlepte staat van een groot deel der collectie. In elk geval, nu lagen zij daar, bloot voor de onverschillige blikken, een zielige nalatenschap van allicht vergeefse
vrouwelijke behaagzucht en zelf-illusie. Achter de gesloten
blinden in het vale schemerlicht van deze kille kamer lagen
zij daar al weken, zoals zij uit de laden waren geplukt, pijnlijke getuigenis van een vreemd verleden, dat ons misschien
niet had moeten worden geopenbaard.
Aan deze grote kamer grensde een klein tussenvertrekje,
ook aan de voorzijde, boven de hoofdingang. Dit was het
boudoir van mevrouw geweest: een triestig verlepte luxe van
eertijds licht gebloemd cretonne op causeuses, zwart van
stof, om een Louis XV-tafel van rozenhout met onecht inlegwerk. Oak stonden er twee evenzo twijfelachtige commodetjes, met marqueterie en koperen hekjes, terwijl de gehele
achterwand bedekt was door een enorm hoge spiegel, waarin men zich bij het schemerlicht spookachtig weerkaatst zag,
zodra men binnentrad. Hier, waar alles nog vrijwel op zijn
plaats stond, was de reuk van stof en verwaarlozing nog sterker dan in het meer kille, grote vertrek, en voelde men de
dode nog duidelij ker, als ware zij zoeven weggegaan.
De deur naar de andere voorkamer ter rechterzijde stond
altijd open, en daar was het enkel doodsheid, die de bezoeker
tegenkwam. Hier, voelde men, was niet gehuisd, geleefd.
Hier stonden brede boekenkasten, waarin alles op en door
elkaar lag. De executeurs, bleek het, hadden ijverig gezocht
naar vervallen, doch niet aangeboden coupons, die wellicht
tussen de boekbladen verborgen konden zijn. Er waren er
ook enkele gevonden, evenals tussen het linnen en in een
oude, ijzeren kist. De vrouw was gierig en ziekelijk wantrouwend geweest en misschien in de laatste tijd niet al to wel bij
't hoofd. Maar nu waren alle verhorgen schatten uit deze
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boeken verdwenen en zij weer aan zichzelve overgelaten, een
ganse menigte van zwijgende geesten in winterslaap, die enkel maar duf rook in de wezenloze stilte van deze kamer, «het
kantoor» genaamd.
De uitgangsdeur was, vlak tegenover die van het linkse
vertrek met de mutsen, op de bovengang, die weer precies
boven de hoofdgang lag. Want deze grote grachtenhuizen
zijn simpel regelmatig verdeeld, met drie gangen boven elkaar, waarop telkens twee vertrekken aan weerszij uitkomen.
Het tussenkamertje ontbreekt dan op de bel-e'tage, waar de
hoofdgang zich ietwat vestibule-achtig verbreedt. Maar in
de bovengang, wel hoog, doch smaller en korter dan de andere beneden, was nu een wanorde van meubelen en allerlei
huisraad, zo maar neergezet voor de taxatie. Een mooi gebeeldhouwde renaissancekist, een ijzeren geldkist, oeroud,
met groen en tulpen beschilderd, een hooggerugde renaissancestoel, met groen trijpen zitting, nog een met gedrukt
goudleer, en een menigte van koperen en tinnen kandelaars,
overal verstrooid. Er was geen sfeer over dit bric- a- brac-gezelschap in het waterige licht van een druilige voorjaarsdag,
en de stilte was er wezenloos.
Maar wie in het midden der gang zich over het krullig hekwerk van de trapleuning boog en in de hoge traphal omlaag
keek, die voelde het zwijgen duidelijk uit de diepte opademen, tussen de hoge marmerrranden, naar de roerloze beelden in hun nissen, die schenen te luisteren, elk als verstard in
zijn gebaar. Het was in 't midden Paris met zijn hond en herdersstaf, in zij n moeilij ke keuze verloren. Hera ter rechterzij,
trots en hoog, met schepter en diadeem tegenover de slanke
naakte Aphrodite, op haar zeeschelp, met oneindige coquetterie en even gewend hoofd Paris lokkend met een roos. Deze
drie — Pallas Athene was hier nooit bij geweest! — schenen het
heiligdom van het trappenhuis te bewaken in eeuwige roerloosheid. Zij waxen een met de strenge stijging der marmeren
wanders, die zich omhoog verjongden in nog een smaller koepel van eenvoudige lijnen, die, boven het dak uit, het trappenhuis besloot.
Deze trapkoepel was wel de schoonste van het trotse regentenhuis, gelijk hij de breedcirkelende val der lage treden
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omsloot en een eigen sfeer, een eigen leven ademde op alle
uren van dag en nacht, onder alle weersgesteldheden, bij alle
wisselende belichting. Met zijn stille beelden scheen deze hoge ruimte te weten van al wat in het lang verleden hier was
opgestegen en afgedaald, de oneindige rij der nietige bewoners in drie eeuwen, dag na dag, jaar na jaar hier komend en
gaande, in hun ephemere levens, die zo luttel waren tegenover de statige rust van dit bouwwerk. Een der geslachten,
die elk ongeveer een halve eeuw hier hadden gehuisd, bracht
zijn blazoen aan in het stucwerk daar omhoog, maar dit was
lang geleden, gelijk ook dat geslacht reeds lang geleden uit
het huis verdwenen was. Het wapen daar boven, eenmaal teken van bezit en eigendom, was nu zonder zin. De beelden,
in hun onverbroken rust, hadden al weer vele nieuwe bewoners gezien en namen geen deel aan wat zich tussen de strakke wanden bewoog. Hun blanke zelfgenoegzaamheid was in
zich gekeerd en eeuwig, en het leven der laatste eigenaars
had hen zo min beroerd als dat der vorigen.
Doch in de kamers werd dat pas-geleden leven des te duidelijker merkbaar. Het trappenhuis voorbij was er boven twee
treden een deur, die de zolderverdieping afsloot. Een vrij
steile trap voerde recht naar boven, maar aan de voet links
gaf een andere deur toegang tot de rechter achterkamer, die
op de tuin uitzag.
Een groot vertrek, hoog en vierkant, zeldzaam stemmingsvol tussen zijn wanden van groen goudleer. Ook het licht
was er groen, getemperd door een wijd spreidende esdoorn,
dicht voor het enige hoge raam. Zelfs de rommel van schrijfgerei, losse papieren en boeken op tafel had hier de sfeer van
peinzende rust niet kunnen verjagen, die adem van langgeleden bewoning over het donkergroen tafelkleed en de stemmige Louis XVI-stoelen, die als in afwachting langs de wand
gerijd stonden. Twee hoge bruinmahonie-boekenkasten
toonden met open deuren hun omgevallen rijen boeken. Er
was ook een chaise-longue en het versleten vloerkleed kleurde bleekrood en groen.
Hier had de Heer-des-Huizes gewoond, die ruim zeven
jaar geleden gestorven was. Op deze divan had hem menig
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bezoeker liggende gevonden, in het namiddaguur, met moeite de roes van de laatste nacht te boven komende, bleek en
zwak en met een oneindige of keer tegen het leven.
Er waren dan, flauw en onverschillig van zijn kant, woorden gewisseld, terwijl een smalle, magere hand zich telkens
uitstrekte naar het antieke j eneverglas op het tafeltje naast
hem. Na zijn vroegtijdige dood was de kamer niet meer gebruikt. De weduwe zat altijd voor, in de <mutsenkamer », in
een hoge stoel in de hoek van het raam, waar zij over de
gracht kon uitzien. Dit vertrek bleef onbewoond en vol wage
herinnering...
Maar het dramatische, het hevig bewogene leefde nog aan
de overzijde der gang, waar de slaapkamer geweest was. Deze linkse achterkamer was weer een heel grote, langwerpige
ruimte, juist zo groot als de zaal beneden, gehouden in een
zeer sobere Louis XIV-stijl van simpele lijnen en vakken.
Die waren oorspronkelijk wit of roomkleurig geweest, nu
waren zij zwart van het vuil, en zo was ook het vlakke plafond. Doch onder deze dekking, triest en somber van verwaarlozing, kleurde schel en oppassend een ameublement
van wit-laque en lichtgebloemd cretonne, als voor de kamer
van een rijke cocotte. Louis XVI-stoeltjes met ranke poten
en rugleuning van dunne, witte spij ltj es zwierven bier en
daar door de holle ruimte, een dito gebloemde divan stond
voor de grote haard, een paar «pouffes » en een wasmand,
alle even hel, waren als toevallig naar achteren geraakt naast
de ledikanten, die door hun grote, witte vlakken dadelij k bij
het binnenkomen de blik trokken. Vooral die ledikanten waren daar te onpas, veel te Licht en te luchtig in hun coquette
ornamentatie en brutale kleur. \Vat voor wansmakelijke gril
mocht de bewoners wel bewogen hebben in deze stemmige,
achttiende-eeuwse, Hollandse kamer, dit modern wuft Parij s
meubilair te brengen? Waren het .Z n wens en voorkeur geweest ? En had de oudere vrouw, hem ter liefde, aan zijn gril
voldaan, opdat hij het huis niet al te ouderwets en somber en
onwoonlijk zou vinden? Maar de rest van het vertrek was
onveranderd gebleven en schoongemaakt scheen er wieweet-hoe-lang niet meer. Nu was het zot en akelig triestig
door de macabere tegenstelling gran dit j oy euze meuhilair en
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het verwaarloosde kamerhol, waar het even scherp als elders
naar katten rook. Een kennis van de familie, een dokter, beweerde er eens drie kattebakken gezien to hebben... Zo zwaar
een desolatie als op deze kamer, lag er zelfs niet op het donkere vertrekje, dat de, Bovenkoepel genoemd werd en de
gang afsloot, zijnde de hoogste kamer van de in de tuin uitgebouwde half koepel, die men bij zovele grachthuizenvindt.
Daar was toch meestal schemer vanwege de kleine vensters
en de donkerrode wandbedekking van Utrechts fluweel. Op
de vloer lag een ouderwets en versleten Deventer tapijt en de
zware meubelen, oud-Hollandse baltafel en kast, hooggerugde stoelen, stonden er donker en zwaarmoedig uit op. Het
geheel maakte bepaald een museumachtige indruk en gewoond scheen hier niet veel, niet in de laatste tijd tenminste.
Zo had dit kamertje aan het einde der gang ook nauwelijks
deel aan de familiale sfeer van de bovenverdieping. Eigenlijk
zo min als de bel-etage, waar de ontvangvertrekken lagen en
de sfeer zich verwijdde en verstatigde.
Want de heel hoge, plechtige marmergang, de deftige Entree van het Huis, sloot zich onmiskenbaar bij de monumentale trapkoepel aan in tijdloze hoogheid en storeloze rust.
Hier was geen mogelijkheid voor bijzonder familieleven, de
gang behoorde bij het huis zelf, onpersoonlijk en voornaam
neutraal. Het zwijgen hier bij schemeravond, als alle deuren
waren gesloten, had iets geheimzinnigs, alsof de gang wist
van wat nu achter die deuren, in de heimelijkheid der vertrekken, gaande was. Maar op rijpe zomermiddagen, als het
in huis zo hoorbaar stil was, week de kille strakheid van deze
gang en leidde haar anders zo strenge rechtlijnigheid nu uitnodigend naar de hel zondoorschenen, lichtkleurige koepelkamer aan het eind, die met haar drie hoge ramen niets dan
licht scheen tegen een achtergrond van wemelend tuingroen.
En dan waren ook de hogs vertrekken ter linkerzijde van de
hoofddeur vol licht en vriendelijkheid.
Maar op de grijze, koude Aprildag, toen ik ze voor het
eerst betrad, waren zij dof en slonzig verwaarloosd, als de
receptie-zalen in een paleis, na een feest. De executeurs huisden daar in de linkse voorkamer, bij een vlammend kolen-
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vuur, dat er de atmosfeer behaaglijk en de wanorde minder
hinderlijk maakte. Aan een Louis XVI-salontafel van notenen rozenhout, midden in de kamer, zetelde er de beer Bekking, de oudste executeur, temidden van vele paperassen,
die ook over het tapijt verstrooid lagen. De beer Bekking
zag er uit als een oud Frans militair, bijvoorbeeld een strenge
kolonel buiten dienst, met zijn grijs krulhaar en martiale knevel. Hij zat stijf rechtop en schreef met zwierige zorgvuldigheid fraai getekende grote letters op het papier onder ten
uiterst gespannen aandacht. Van tijd tot tijd ging zijn hand,
als mechanisch, naar een klein blad, waarop een voile jenever
karaf en een glas, dat telkens ook weer vol geschonken werd.
Het was zowat elf uur in de ochtend, nu en dan werd een be
zoeker aangediend en binnengeleid, die zich dan vat stijf en
schuw aan de andere kant van de tafel neerzette op een met
geel damast overtrokken fauteuil van het notenhouten salonameublement. De dubbele deuren naar de achterzaal waren
wijd open en een verstrooide blik daarheen ontmoette enkel
blauw en verguld van talrijke stoelen, Louis XIV-trumeaux
en hoge spiegels onder een hoog schemerig plafond. De be
zoekers spraken dan met gedempte stem, enigszins gelntimideerd door deze sfeer van onverschillige weelde en slordige
pracht. Maar de beer executeur sprak luid en zwaarwichtig,
misschien al te nadrukkelijk zijn zinnen betonend, met even
gespannen concentratie voor zijn spreken als voor zijn schrijven. Ook z'n korte lack klonk zwaar bewust.
Maar naarmate de dag vorderde en de karaf leger werd,
kon een al strakker zelf beheersing niet beletten, dat soms de
tong dubbel sloeg en een te lang woord er maar stamelend
uitkwam. Dan was het echter al tijd voor het dejeuner, dat in
de koepel werd opgediend en waar altijd enige jongelui te
gast kwamen. Zo meestal de zoon van de andere executeur,
een joviale, correct geklede jongeman, met een vol, blozend
gezicht en vriendelijke ogen, die zijn vader in de executeursfunctie verving. Dat leek wel niet geheel in de haak, maar de
beer Bekking had het goed gevonden, wijl hij zo goed begreep waarom de vader het ambt niet kon waarnemen. Deze
toch, commissionnair in effecters en sedert onheuglijke tijden
de zaakwaarnemer van de gestorven mevrouw, was tot in het
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diepst van zijn gemoed gegriefd en beledigd geworden, toen
bij opening van het testament bleek, hoe niet hij dock de andere executeur, de heer Bekking, tevens tot erfgenaam was
ingesteld. En zij had het hem toch zo vaak en zo duidelijk te
verstaan gegeven, dat zij hem, met voorbijgaan van alle familieleden, beerven zou!
«Denk er om, Schermer, >> placht zij te zeggen, als hij weer
een vertrouwelijke opdracht ontving, <<het is nog niet van
j ou ! » Wat kon dat anders beduiden dan dat het weldra van
hem zou warden?
Maar er was uit die bedekte belofte niets meer gekomen,
dan een kale executeursbenoeming, en zijn voordelige adviezen en zijn toewijding van jaren waren onbeloond gebleven.
Dies had hij, in gerechtvaardigde toorn, gezworen geen voet
meer te zetten in dat gevloekte huis, waar men hem met zo
zwarte ondank vergolden had. Doch, daar ook het executeursloon altijd nog een niet te verwaarlozen voordeeltje zou
opleveren — men sprak van een goede drieduizend gulden —
scheen het jammer om uit een gevoel van eer alleen daarvan
afstand te doen. En zo was er dit op gevonden, dat Schermer
Jr., welke immers niet door de eed gebonden was en neutraal tegenover het geval stond, de taak van zijn vader zou
overnemen, altijd met toestemming van de tweede bewindsman. Een toestemming door deze des te geredelijker gegeven, wijl hij zelf aanvankelijk vrijwel beduusd was door deze
grote erfenis, die hem zo gans onverwacht in de schoot viel.
Want hoewel een der trouwste en intiemste vrienden van het
echtpaar Le Roy, had hij, zelf gefortuneerd, er nooit, in de
verste verte, aan gedacht, dat de weduwe hem, oude man,
nog haar vermogen zou overdoen. Hetgeen dan ook waarschijnlijk geschied was bij gebrek aan een andere geschikte
erfgenaam, nu zij, in een rancune van jaren, besloten had alle
familieleden met name uit te sluiten. Die hadden haar nooit
enige oplettendheid bewezen, schreef zij in haar testament,
hoewel van de andere zij de werd volgehouden, dat men zo
goed als nooit tot tante en nicht kon doordringen, en zo al,
er gestadig en levensgevaarlijk door honden en katten be
laagd werd.
Hoe het zij, de heer Bekking had zich plotseling en hoogst
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onverwacht erfgenaam bevonden van een vermogen, zeker
tweemaal zo groot als hetgeen hij reeds bezat. Vandaar, in
die eerste tijd, een bijna-schuldgevoel tegenover alien, die de
erflaatster minstens even na hadden gestaan als hij, en daaruit voortvloeiende een mildheid, die hem de enkele karige
legaten der huisbedienden, een knecht, een schoonmaakster
deden verdriedubbelen. En natuurlijk volgaarne de gedupeerde aspirant-erfgenaam vergunde diens zoon in zijn plaats
te stellen, opdat hij tenminste zijn eer hoog kon houden,
zonder het laatste voordeeltje te derven. Aldus waren partijen tenminste gedeeltelijk tevreden gesteld en kon de heer
Bekking nu vrij elij k aan zijn collectioneursbehoeften — hij
verzamelde antiek — voldoen en zelfs hier en daar, bij hem
sympathieke verenigingen, als Maecenas optreden door enigszins kostbare schenkingen. Hij kon zich dat des te beter veroorloven, wijl hij, buiten zijn aankoop van oudheden, die
zeer omslachtig en traag plaats vond en diensvolgens zelden
grote sommen verslond, eigenlijk geen andere behoefte had
dan... drank.
Dat deze van huis uit zo infatsoenlijke en correcte Amsterdamse burger, gewezen bankdirecteur, tegen het midden van
zijn leven hopeloos aan de drank was geraakt, leek wel een
volkomen misverstand en een ellendig toeval. Niets in het
uiterlijk of innerlijk van deze, zo formele mens wees er aanvankelij k op, dat hij zo vrij plotseling en ongeneeslijk zou
derailleren. En toch was dit geschied, allicht ook tot zijn
eigen smartelijke verbazing en schaamte, te bitterder, omdat
hij nooit doordrong tot de diepste gronden zijner verwording, die misschien wel in herediteit te zoeken waren. Zo gaf
hij zijn zondige neiging en zwakke wil alleen schuld en heeft
er jarenlang diep onder geleden. Maar dit was nu wel voorbij. Hij had zich in de toenemende afstomping van geest en
gevoel, thans vrijwel in de toestand geschikt, die inhield, dat
hij niet meer leven kon zonder de jeneverkaraf onder het be
reik van zijn hand. Zijn enige streven was nog zich op te houden en voor de mensen zijn jammerlijke staat te bedekken.
En men kon niet anders zeggen, dan dat hij daar, voor zover
maar mogelijk, in slaagde. Hij bleef stijf correct en ingetogen, en eerst op het einde van de dag verzwakte de zelfbe-
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heersing, staarde hij met waterige ogen, lalde onbegrijpelij ke
woorden en kon alleen zwaar gesteund, met strompelende
voeten, zijn hotel bereiken, waar de portier hem overnam.
Uit dat hotel kwam hij dan 's morgens, kuchend en moroos, weer in het huis aanzetten om zich een waardigheid te
veroveren in het zorgvuldig en pietepeuterig afdoen van de
zaken, die het executeurschap meebracht en die de zoon
Schermer graag aan hem overliet. Dat daarbij ook de jenever
nodig was om hem weer op peil te helpers, spreekt vanzelf,
ofschoon het een felt is, dat hij met veel minder drank toe
kon, sedert men heimelijk de j eneverfles 's morgens met een
derde water vulde. Toen bleef hij even recht, maar veel minder dronken en aldus een aangenamer gezelschap voor zijn
neef en de jonge Schermer, die geacht werden hem dagelijks
tot gezelschap te strekken.
Intussen scheen het een zonderling fatum, dat binnen zo
korte termijn in dit huis de ene drankzuchtige de andere
moest opvolgen, en onwillekeurig bedacht men, hoevele
dronkaards misschien de lange reeks vroegere bewoners had
opgeleverd, die in deze zelfde vertrekken met dwalende gedachten en benauwde harten tegen het noodlot hadden geworsteld.
Dit tussenspel van de erfgenaam bij zijn korte verblijf in
het huis leek even luguber als de lange tragedie, die boven
was afgespeeld. Toen de zaken der erfenis waren afgedaan en
het huis, als schenking, aan het gemeentebestuur overgegeven, verdween de oude erfgenaam, verrijkt en niet gelukkiger, naar zijn woning in het Belgische land, naar zijn ephemere bemoeiingen en zijn... drankfles. Hij is er na enkele jaren
gestorven. En het huis had voortaan een nieuwe bestemming.
Er verschenen nieuwe mensen en het huis werd in de komende zomermaanden van onder tot boven grondig schoongemaakt, alle ramen open, zodra het weer 't enigszins toeliet.
De kleden werden op- en de gordijnen afgenomen en in de
naakt lichte kamers der bovenverdieping stonden weken
lang witgejaste stucadoors en schilders op hoge trappen. Dan
waren er ook de timmerlui, met hun blankgezaagde planken,
hun krullen.rommel en fel gehamer. Eindelijk de blauwe
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schraagtafels der behangers, hun ritselende rollen en zurige
stijfsellucht.
Zij alien maakten des daags bet huis druk bevolkt en onhuiselijk, in elke kamer een man, die hard stapte over de kale
piankenvloer, die met emmers rinkelde en langdurige mom
pelgesprekken hield op de gang. En beneden hoorde men
piepend de ladders verschuiven en de witters traag schrijden
over bet marmer in een atmosfeer van kalklucht. Nergens,
beneden noch boven, leek meer veilige huiselijkheid te yinden voor de invasie dezer vreemde, onverschillige werkers,
die de huisgeest in elk vertrek hadden verjaagd.
En's avonds, als zij waren heengegaan, bleef er in bet huis
een verbaasde, ontredderde stilte achter, elke kamer een onper
soonlij ke, wezenloze ruimte zonder verleden oftoekomst. Als
verdoofd leek bet huis door al bet geweld, bet des daags aangedaan, waarvan bet in de lange nacht nog niet bekomen kon.
De breuk met bet verleden scheen hiermee wel definitief
volbracht. Geen heugenis kon meer blijven hangen in dit
overal doorluchte, door harde geluiden aanhoudend geteisterde gebouw, dat uit louter naakte muren en vioeren be
stond. Maar toen na maanden, in de herfst, langzamerhand
alles weer vorm en afzonderlijke gedaante kreeg, het individueei karakter der kamers zich begon af te tekenen met lijo
en kleur, toen geraas en luidruchtigheid waren verstomd en
de onverschillige figuren voor goed verdwenen, toen hernam toch bij gedeelten en langzame schokjes bet Huis zijn
ingeboren zelfheid van statig bouwwerk en paleisachtige
woning. In de beslotenheid der vertrekken verdichtte zich
de stilte en werd bet, voor wie binnen kwam, weer of hij heimelijke intimiteit verstoorde.
Zo was bet in de galavertrekken op de bel-étage en in de
eetkamer en salon rechts van de hoofddeur. In deze laatste
nog bet minst. Het plafond was er bijgewerkt, bet behang
vernieuwd, bet vioerkleed vervangen. Met aile deftige rust
van zijn groen, lichtbruin en grijs, leek de kamer toch nieuw
en nog onwennig. Er was bier trouwens nooit een zeer merkbare sfeer geweest. Vorige geslachten hadden er waarschijnlijk gehuisd, in deze mooie kamer <<aan straat>>, maar door de
laatste bewoners, die geen gezin vormden, was zij biijkbaar
-
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alleen gelaten, zodat op den duur alle bezieling uit haar verdween.
Maar aan de andere kant, de ontvangruimten waren zeer
zichzelf gebleven. Er was hier nauwelij ks jets veranderd, alleen schoongemaakt. De verguldsels van spiegels en meubelen stonden nu merkbaar verfrist tegen het scherpe wit van
de gestucte zoldering, die zich aan de hoeken koepelvormig
rondde. En het overfelle blauw der talrijke vergulde stoelen
deed als altij d hinderlijk en vrijwel vulgair tegen het fletse
bruin-en-grijs der gobelins en de pasteltinten van het Beauvaisvloertapij t.
Dat die stoelen zo overtalrij k en zo lelij k waren — grof modern Louis XVI — kwam eigenlij k daarvandaan, dat de heer
Le Roy, de kunstverzamelaar, ze en-bloc had opgekocht van
een failliete Haagse schouwburg of opera, om in zijn zaal de
zware, maar stijlvolle Biedermeyer-meubels te vervangen,
die nu nog op zolder stonden te verwaarlozen. Hij vond deze stoelen blijkbaar veel mooier, gelijk hij ook de ontzaglijk
zware, al te vergulde kroon verkoos boven de luchtige vrolij ke kristallen dito, waarvan men op de zolder nog de overblijfselen kon zien. Het was niet moeilijk, met het oog op de-ze resten, het vroegere zaalaspect te reconstrueren, toen het
nog sober en burgerlijk-stemmig was en het huis oneindig
meer eer aandeed dan deze klaterende en lichtelijk poenige
luxe anno186o. Later kwamen de zware damasten gordijnen,
de lompe nieuwe schoorsteenmantel, — Belgisch maaksel —
waarop een natuurlijk ook zwaarvergulde pendule met can
delabers, die wel het record van dwaze ondoelmatigheid en
wansmaak sloegen. Samen met al dat verguld en schreeuwend blauw was hier wel een monument van faux luxe geschapen, dat niet bepaald gunstig over de smaak van de laatste bewoner deed denken. Wat de zaal tenslotte nog aan imponerende waardigheid en hoge rust behouden had, dankte
zij klaarblijkelijk aan haar schone proporties en het stille
koele noorderlicht, dat door het enkele hoge venster binnenscheen en de dingen zuiver in hunvormen deed onderscheiden.
De voorzaal, geel, paars en wit, waar vroeger de testamentuitvoerder had geresideerd, deed minder hinderlijk aan, al
bleek ook hier alles stijl-i 86o, met nieuwe, mahonie-ebben-
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houten LouiseXVl-meubels en twee stijiloze porceleinkastj es.
Maar alles te zamen waren dit toch indrukwekkende ruimten, met een gans eigen sfeer van koele, deftige feestelijkheid.
Die was eigenlijk nooit weg geweest, zomin als in de eetkamer aan de overzijde, een vertrek met lage zolder, die voor
lamplicht of kaarsen scheen geschapen. Overdag was het er
scbemerig, waarin bet grijs-en-goud van behang en het crême-kleurige van de Louis XVI-fauteuils bleek oplichtte. De
roerloosheid der dingen en hun zwijgen waren hier wel zeer
merkbaar.
Heugenis van de laatste bewoners was bier echter nergens
meer te bespeuren.
Maar wel boven, op den duur, toen alles definitief tot rust
gekomen was. Allereerst bleek de kattenlucht maar niet zo
gauw te verdrijven en heeft bet vele jaren geduurd eer bet
Huis weer tamelijk normaal rook. En deze lucht bleek wel
zeer suggestief voor wie de dompe en desolate intérieurs van
het sterfhuis beleefd had. En zo vervolgens kwamen de herinneringen, nu niet meer zo duideiijk uit bet geheel der ruimten, die immers aanmerkelijk gemetamorphoseerd waren, als
wel uit de talloze kleinigheden, die in de diepe kasten bleken
acbtergelaten. Er werden vele paren witsatijnen schoentjes
gevonden, modes van jaren her, enkele nog ongebruikt. En
dozen met ongelijke stukjes kant, meest waardeloze knipsels
of goedkoop nieuw maaksel. Zo waren er ook dozen met
knopen en houten balletjes, vele in elkaar. En een heel stel
zwart gelakte fichesdozen voor bet kaartspel, en een defecte
mandoline en verscheidene verkleedcostumes, door mot aangevreten, alles uit de diepte van muurkasten opgedolven.
Ook nog enkele vergeten brieven, maar vooral, vooral hele
stapels beschreven cahiers en oude langwerpige kasboeken.
Deze waren bet, die bet meeste belangstelling wekten en bij
bet inzien ineens een gans verleden terugbrachten, zelfs ver
over de tijd van bet echtpaar Le Roy been, naar de jaren '40
en '50 van de vorige eeuw.
Het waren eigenaardige, ouderwetse cahiers, met gemar
merd of behangselachtige rose omslag. Het papier, de bladen
geel en korrelig, maar veel zwaarder dan het goedkope van
-
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heden. En blad na blad, schrift na schrift was volgepend, zuinig bovenaan begonnen, met enigszins zwierige letters uit
een wat onbeholpen pen, misschien wel een ganzepen. Wat
bier geschreven stond bleken reisherinneringen te zijn, notities van dag tot dag, bijgehouden over vele jaren, over vele
reizen. En de man, die dit deed, was de vader van mevrouw
Le Roy, geboren Diefenbach. Wij wisten, dat hij in i8 5 7 het
Huis had gekocht, maar er zelf niet lang in gewoond. Andere
herinneringen dan deze op donkere kastenplanken bewaarde
cahiers bleken er Nan hem niet te zijn, zij het dan, dat een deel
van de boekenschat, Engelse en Franse klassieken in talrijke
ouderwetse uitgaven, door hem was bijeengebracht.
Maar verder geen foto, geen Daguerre, geen tekenkrabbel
of miniatuur, niets ook in de familie-albums, toonde ons de
beeltenis van deze ijverige penvoerder, die wel een helft van
zijn leven met reizen scheen te hebben doorgebracht en de
andere helft met het beschrijven van die reizen.
Toch, uit deze zeer onaanzienlij ke schriftuur, uit deze hoop
van goedkope cahiers, kwam allengs wel iets van een beeld
naar voren, een geestelij k portret, dat zonder veel moeite ongeveer tot het stoffelijke en lichamelijke was aan te vullen.
Deze heer Diefenbach moest een stijve man geweest zijn, een
lange, magere figuur, gekleed in de hooggekraagde rok van
die tijd, met de «vadermoorders », die zijn dorre wangen
schaafden en de stropdas, waarin zijn spitse kin verzonk. Hij
was gladgeschoren op de deftige bakkebaarden na, waartussen zijn ogen wat dof maar niet onvriendelijk uitkeken boven de dikkige neus en dunne lippenmond. Een niet fijn,
maar wel deftig gezicht, zeer zelfgenoegzaam, zeer parmantig, maar kalm en gematigd. Zijn zin voor orde en regelmaat
was waarschijnlijk groter dan zijn verstand en hij gevoelde
zich, allicht meer dan aan de maatschappij, aan de «zij nen >>,
vrouw en dochter, gebonden als Gezinshoofd en Vader.
Waar hij volstrekt niets om handen had, denkelijk al vroeg
«uit taken» gegaan om als eenvoudig «Particulier» van zijn
renten te leven, verbeeldde hij zich voor kunst en letteren te
voelen, hetgeen dan nodig maakte te reizen, tot zijn ontwikkeling. Al die vele bandjes met klassieken, getuigden onmiskenbaar van zijn leesdrift en drang naar hogere cultuur, zoals
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velen van zijn tijd deze neiging vertoonden, zonder dat hun
eigen beschaving van dit uitgezocht voedsel scheen te profiteren. Het was een beetje als met de koeien van Pharao: de
magere aten de vette op en werden toch niet dikker.
De mate van houterige onbewogenheid, die uit zijn reisdagboeken te blijken kwam, leek ons werkelijk bijna abnormaal, maar was dat denkelijk niet voor de tijd, — anno '3o—'6o
— waarin hij leefde. Alleen kon men zich niet aanstonds begrijpen, wat deze onaandoenlijkheid bewogen had zich de
zeer reele ongemakken van zoveel reizen aan te doen, waar
hij thuis zo rustig en comfortabel kon leven.
Doch ook dit is misschien als algemeen kenmerk van de
tijd te begrijpen. Al deze stijf-statige burgerheren en dames
leefden zeer formeel, zeer algemeen, doende wat men deed,
denkend wat men dacht. En ook hun begeerten waren algemeen, gelijk hun vreugd en smart, hun geluk of ongeluk.
Zo behoorde het tot de zede, dat men kunst en cultuur hoog
hield en er, naar de mate zijner middelen «aan deed ». Het
ging bier ook om het nationale, dat gesteund moest worden
tegenover het vreemde, dat meest verwerpelijk was. En het
reizen werd daarbij nuttig en heilzaam geacht voor de ontwikkeling van de smaak en van het natuurgevoel. Aldus was
het lang geen zeldzaamheid, dat men behalve naar de Rijn en
Zwitserland, ook naar Italie toog, de bakermat der Klassieke
Beschaving, waarvan de kinderen op de Latijnse scholen
reeds kennis namen. En zij kwamen er van terug, zeer voldaan over hun vaak niet onbezwaarlijke reis, met veel eruditie en een rustige, solide bewondering voor de steden en de
kunstwerken, die zij in de daarvoor gestelde tijd aan de hand
hunner reisboeken hadden mogen bezichtigen. Maar toch, al
ligt en lag het reizen de Hollander ook in de zeden, was er bij
de beer Diefenbach in dit opzicht iets uitzonderlijks gaande
geweest. Zijn reiskrabbels schenen zo overtalrijk, hij was
blijkbaar telkens zo lang en zo ver weggereisd... Dat betekende niet alleen, dat hij veel geld had, maar ook een zekere
onrust, een ongedurigheid, die met korte tussenpozen weer
van huis en hof verdreef. Het was waarschij nlij k juist zijn
onaandoenlijkheid die dit veroorzaakte. Hij zal zich op
den duur dodelijk verveeld hebben in zulke hoge, stille ka-
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mers bij dat weinige verkeer op een kalme gracht. Het reizen
bracht variatie, maakte energie los, dwong tot besluiten en
handelen. En de illusie, dat hij zijn geestelijke horizon verwij dde, zijn geest verruimde, gaf er de nodige sanctie aan, als
ware 't een zedelij ke verplichting. Zo vertrok hij dan altij d
weer met dezelfde verwachting, die blijkbaar door geen ervaring, geen herhaling kon worden gehinderd. Of zij de eerste keer heviger was dan de andere, is uit de aantekeningen
verder niet op te maken. Om dit op te merken, had zijn zelfinzicht groter en zijn schrijf kracht minder primitief moeten
zijn. Maar wel constateert men aan de haast vrome ijver,
waarmede hij altijd weer de gelijke omstandigheden en feiten
noteert, hoe hij dit reizen als een gewichtige zaak beschouwde, waaraan men zijn voile aandacht behoorde te geven, opdat er niets van verloren zou gaan. Eigenlijk leefde hij eerst
bewust op zo'n refs, kan men zeggen. Voor zover dan van
bewustheid sprake kan zijn bij zulke kudde-achtig levende
mensen. Maar de dingen gleden toch niet meer ongemerkt
Tangs hem heen. Hij merkte ze op en noteerde ze. Is dat niet
een teken, dat hij ze ook een beetje genoot? Of enkel, dat ze
hem geld kostten, dat hij ze bijzonderlijk betalen moest?
Misschien het een met het ander, want hij scheen ook heel
zuinig, als 't om kleine sommen ging.
Intussen blijft het iets heel vreemds, om lang over te denken, wat eigenlijk die reisnotities wel betekenen. Hun aantal,
het uitbundige van hun veelheid, staat precies in omgekeerde
reden tot de waarde van hun inhoud. Een inhoud die nul is.
Maar wat beduiden dan deze blinde mierenvlij t en volharding? Tenslotte misschien enkel een behoefte aan occupatie
in de vorm, die de i 8de eeuw zo goed gekend heeft: het
briefschrijven, de correspondentie, de memoires. Alleen zou
deze manie om papier zwart te maken niet enkel voor de refs
gegolden hebben, maar hadden wij ook nog sporen gevonden van dagboeken tehuis geschreven. Wat eindelijk nog het
meest raadselachtig aandoet, is die ontembare auteursdrang
bij een zo klaarblij kelij k onvermogen ook maar een enkele
zin goed op het papier te brengen.
Men moge zelf oordelen. Hier zijn enige citaten ter illustratie van het boven gezegde.

DE BEWONERS

Ziehier wat de Heer Diefenbach noteert in zulk een schrift,
van dik, korrelig papier met een omsiag als een verschoten
behangselpatroontje. Hij schrijft, als gezegd, zwierig, blijk
baar met ganzepen, zuinig de hele bladzijde vullend. De inkt
is verbleekt en de bladen zijn nog geler geworden dan zij
oorspronkelijk waren.
Anno 1841
<<23 July Vrijd. om 8 Uuren Voorm. verlieten wij de stad in
onze nieuwe Coupe' met vier paarden. Kwamen voorspoedig
te Nieuwersluis Utrecht Lexmond en Gorkum, het weder
was winderig en met regen zodat wij groote moeite hadden
aan het veer, dubbelt Geld betalen moesten om over te ko
men en niet zonder Gevaar. Gedankt zij den Goede Schepper wij kwamen spoedig over en reden na Raamsdonk en
Breda alwaar wij vernachten bij den ons bekende kastelijn.>
Dit is het eenvoudig begin van een kapitale reis, die maanden
duren zal, tot in December, en door oostelijk Belgie naar
Frankrij k en over Dij on en Lyon naar Marseille gaat. En vandaar weer over Toulouse, Bayonne, Bordeaux naar Parijs, als
eindstation voor een paar weken. Dit alles met postpaarden,
op een klein eindje spoor na, van Versailles naar Parijs.
In zijn dagboek noteert de reiziger trouw het weer, het
uur van afrijden en aankomst, het hotel, waar men intrek
neemt en verder alle, maar ook alle steden, dorpen, gehuchten, waar men op weg doorheen komt, met deze sobere karakteristieken:
<<Sillery klein vlek beroemt door zijn Charnpagnewijn.
Grandes Loges idem alsvooren.
Vatry onbeduident Oort.
Sommesous idern.
Arcis sur Aube kleine staci en. lieve landeiijke ligging aan dc
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rivier alwaar wij in de Trois Maures onaanzier.lijk maar goed
gelogeert waren.
Soms wordt de karakteristiek wat minder sober, zonder
daarom van haar positiviteit to verliezen. Het gaat over
Rheims «war wij in het hotel Lion d'or vernachten redelij k
wel, maar nabij de hooftkerk welks klokkegelui hindert.
Op z8 July Woensd. — schrijft hij dan uit dezelfde stad:
«G.W. (goed weder) veel gewandelt door de stad welke
met uitzondering van zijn Cathedrale en place Royal zeer ordinair is. De dom is na de smaak van die van Mylaan echter
geen marmer maar antiek van buiten en binnen met beeldhouwwerk. Op de place royal het schoone standbeeld van
Louis 15 in Brons allerfraaist en groot. En buiten de stad een
zeer mooy kerkhof en boulevaarts.
Dit zijn de eenvoudige impressies door de Heer Diefenbach uit de aloude kroningstad Rheims meegebracht, en zij
zijn volmaakt tekenend voor wat hij in 't algemeen van
vreemde landen en steden vond. Hij blij kt echter gevoelig
voor het landschap en de volkenkunde heeft zijn belangstelting, als blij kt uit de notitie van <<Chalon sur Saune >>.
«Aangenaam ook ooze namiddag wandeling welke in den
avond nog verhoogt werd door een heerlij ke voile maan
welke in de rivier spiegelde. >>
En vervolgens op <<3 dito Dingsd. G.W. Na een aangename nagtrust om 5 Uuren voor het raam staande zag ik de
Stoomboot afvaren na Lijon, ook zag ik Vrouwen welke, zo
ik vernam het Antique hoofdtoisel van de i 6e Eeuw droegen
zijnde een zeer klein zwart hoedj e.
Ook is hij geenszins blind voor sterke contrasten of wel
vreemde coincidenties als blij kt uit deze opmerking, eveneens in <<Chalon sur Saune>> gemaakt:... <<heden was dit
hotel ledig dat voor twee Jaren Geleden opgepropt was >>.. .
wat inderdaad casuweel mag heten.
Heel merkwaardig is «Daarna Vaucluse dat in een kom
van Rotze bestaat alwaar over Steenen veele uit de grond
voortspruitende Waters storten het weleer bestaan hebbende
Kasteel van petrarca is ruinen in het midden van rotzen op
een vooruitstaande punt. Onder in het dal vloeit het water
als een kleine Beek met oly en moerbeze Bomen omzoomt.
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De 9 Augustus doet de familie Diefenbach - Man, Vrouw en
Dochter—haar intrede in de stad Marseille, waarvan de reisbeschrijver aanstonds en onbevangen constateert, dat het is
een <<aan Zee gelegen drokke koopstad, niet fraay maar zon
derling. > En verder: << De Stad heeft breede bergachtige Straten. Een fraaie Commedi en Stadshuis. De haven is zonderbaar heeft een Rotz in Zee; met een Kasteel chateau d'if genaamt. Wij zijn alle om 12 Uuren een frissche Zeelugt gaan
scheppen en langs de Kaaij gaan wandelen. Men presenteer
de ons te koop veele vogels uit Egijpte en Afrika. Ook wilde
men ons in 48 Uuren per stoomboot in Algiers brengen voor
125 frs. de eerste plaats.
Veele kleine Scheepen liggen in de haven en alle talen
hoort men spreken en ziet men aangeplakt in winkels met
koopwaren. Ons dine was zo min dat wij besloten morgen te
vertrekken.>>
Men ziet: Marseille was één ding, maar een goed diner was
een ander en vooral niet te verwaarlozen. Inderdaad <<speelt>>
het diner, mag men zeggen, gedurende de ganse reis << een
voorname rob >>, naast het weer en de hotels. Het wordt staâg
gememoreerd en de goede hOtels krijgen een pluim, maar de
slechte een blaam. Evenwel gebeurt er soms jets van meer
dramatische aard, dan men na al het voorgaande verwachten
zou. Er zijn n.l. onbesuisde postillons!
<<Onze postillon als dol met Schrik en gevaar van het
ogenblik dat wij afreden holde de paarden tot wij aan de re
lais waren.>>
En zelfs gebeuren er zulke extravaganties als het nemen
van rijpaarden en een tocht te paard van Vader en Dochter
in de buurt van <<Bagnere de Bigorre >>. Ter comp ensatie
wandelt dan de Heer Diefenbach 's avonds met z ijn Vrouw
en neemt <<IJs in het Amerikaansch Koffijhu is >>.
Dit is trouwens een der weinige keren op deze reis, dat Mevrouw Diefenbach met name door de schrijver gememoreerd
wordt. Anders is het meestentijds Louise, de D ochter, met
wie hij wandelt. Alleen indien er staat <<alle gewa ndelt >>, is
daar ook de Vrouw en Moeder onder begrepen. N jet dat zij
daarom echter gans verwaarloosd zou worden. Al s er op
2 Nov. 4' te Parij s genoteerd staat: <<Dingsd. betrokke n lucht
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maar droog. Met Louiza gewandelt en voor haar een hoed
gekocht toen gegeten in de rue des petits champs >, kan men
zijn voldoening niet onderdrukken op de volgende dag te
lezen: <<G.W. maar kout. Een hoed gaan koopen voor Mevrouw >>, al volgt daar weer onvermij delij k op... <<daarna met
Louiza gewandelt, en gegeten bij dezeiven restaurant. >>
Immers de Vader en de Dochter zijn onafscheidelijk op deze reis.Wanneer er gewandeld wordt - en er wordt alle dagen
vele uren lang gewandeld - is het van de tien keren zeker acht
met Louiza, tegen twee met <alle >, dus ook met Mevrouw.
Met Louiza ook gaat de Vader naar het theater, als zij in Pa
rijs aangekomen zijn. Zij gaan zelfs heel vaak naar de come-die, waarbij de heer Diefenbach consciëntieus altijd het hele
programma vermeldt, met een misprijzende of lovende toe
voeging over de voorstelling, als bijv.... <<alle farces die vrij
goed uitgevoert wierden.>> Maar ook acht hij zich soms ge
roepen in 't kort de inhoud van de stukken te vertellen en
dan geraakt hij in vele taalperikelen, waardoor zijn relaas aan
duidelijkheid te wensen overlaat. Zo dit résumé uit het jaar
18 4 5, van een toneelstuk in het Parij se Gymnase Dramatique,
waarvan hij beweert dat het Le Deplomat heette... <<Men begon met Le Deplomat; zijnde een Tonk onbekwaam Losbol
welke aan het hof komt zonder eenig Caracter en egter in de
Deplomatie met een huwelijk wonderen doet en daarom op
het slot uitroept, morgen zal ik hooren wat wonder ik verrigt heb uit het dagblad —het ze Ijelva of het russche stomme
rneisje zijnde een histori uit de laatste Oorlog van Smolensch
het 3 d Les Murs ont des oreilles. Een intrige in het hof zeer
goed uitgevoert door een slegts 16 Jarige knaap welke aan
het hof komt met zijn Soeur de lait en aan den koning zijn
bekiag doet over zijn Gunsteling welke vrijpostigheid gebruikt heeft met dat Jong meisje het slot is zeer aardig 4de
La vie en partie double een lugtige knaap welke trouwen zal
een eenvoudig rijk burgermeisje en die ter zelven tijd een
geestige Naaister bezocht en vrolijke partijen mede onderhout, en eens pannekoeke (crêpe) bakt, ten haare huize toen
zijn aanstaande aldaar komt om wat te kopen, de zaak eindigt
zooals die soort doen, met dat er niets van 't huwelijk word.
Om 12 Uur 's nagts terug met regen.>>
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Niemand zal beweren, dat dit résumé erg opwekkend klinkt
of een idee geeft van jets heel interessants of geestigs. Maar
dit kan aan de schrijver zeifliggen. Zijn versiagen zijn zelden
vrolijker, zelfs als bet iets vrolijks schijnt te gelden.
<<Avonds in dit Theater (Palais Royal). Le Settator gezien
met Zannetta la modiste eene intrige van de kamenier van de
Spaansche Envoyé te florence ten einde een fransch Edelman
te begunstige onder de Naam van Spaansche Markies bij de
dochter van den Envoyé door middel van een Brief te futze
len in de papieren van de Ambassade. La Soeur de Tocrisse is
aardig, den eene een Stoffel en Zuster een fljne feeks. Wij hadden goede plaatzen in de premr. Staile de Gallerie.>>
Het zal wel aan de geringe reporterstalenten van de beer
Diefenbach te wijten zijn, dat dit alles, behalve mal, ook zo
vervelend klinkt. Maar men krijgt toch geen enorm respect
voor de diepzinnige of geestige inhoud van al die vele toneelstukken en stukjes, waarvan er elke avond ten minste
drie werden opgevoerd. Het lijkt alles erg sentimenteel of
<< bas comique >>, wat er in die jaren '40 zo in 't algemeen door
de meer luchtige Parijse theaters werd ten tonele gebracht,
tam en onnozel grappig. De beer Diefenbach en zijn dochter
Louiza schenen zich echter daarbij gematigd en rustig, als betaamt, te vermaken, en op den duur klaagt de eerste alleen,
dat die theaters zo benauwd zijn en zo schrikkelijk laat eindigen, waardoor hij ver over zijn tijd naar bed komt.
Doch deze klachten komen in bet jaar 1841, op die grote
reis door Frankrijk nog niet voor. Zij zijn van enige jaren
later, in 1845, als bet gezin een reis doet <<Naar den Rijn
Homburg en Bade Bade en Vrankrijk en Belgien.>> Een reis,
die toch ook weer van i6 July tot i December duurt.
Het verloop, de uiterlijke feiten en omstandigheden zijn
blijkbaar vrijwel gelijk. De schrijver noteert als immer nauw
keurig bet weer, de uren van weggaan en aankomst, de namen der hotels en of bet << dine' goed was of redelij k of
slecht. En daartussen summiere ontboezemingen over landschap en natuurscboon. Het enige feitelijke dat veranderd
schijnt, is dat de familie begon met <<de Spoorweg tot Arnhem >> te nemen <om i 0 1 / 2 Uur en aan kwamen om Een uur>>,
waarna zij ode postpaarden gereed vonden welke ons brach-
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ten tot Nijmegen in ruim I'/ 2 Uur en wederom versche paarden en wij waren half vijf Uuren in de Diergarten (denkelijk
in Kleef) bij het Stirum's hotel.
Uit deze mededeling blijkt, dat het reizen nog altijd in hetzelfde kalme tempo ging als enige jaren geleden, toen bijv.
vijf, zes dagen nodig waren om van Amsterdam naar Parijs
te komen, dagen van 6 a 8 uur in een niet al te gemakkelijke
postkoets op niet al te gladde wegen. Of men het reizen toen
echter minder genoot dan thans, nu men in diezelfde tijd naar
Indie komt, is, gezien de betrekkelijkheid aller dingen op deze wereld, zeer de vraag.
Doch mocht er dan in het uiterlijk van deze luxe-reistochten der familie Diefenbach nauwelijks iets veranderd zijn, in
de geestelijke verhoudingen heeft zich ongetwijfeld wel wat
gewijzigd, n.l. de omgang van Vader en Dochter, en de rol
der Moeder in deze familie-comedie. Louiza, die in z 841 zestien of zeventien jaar was,is nu over de twintig en aanmerkelij k meer zelfstandig. Wat al daaruit blijkt, dat de Vader Naar
niet altijd meer meekrijgt op zijn wandelingen en hij vaak alleen moet kuieren, 's morgens of 's avonds «in den helderen
maneschijn >>, of «alleen met het hondje thuis blijft >>. Daarentegen gaat zijn vrouw, die nu <<mama>> heet, vaak met de
dochter op stap of op bezoek bij kennissen,... als de <<famille
Le Roy uit Amsterdam >>, die zij in Homburg ontmoeten, en
die nogal «assidu» blijkt.Hetgeen voor de toekomst te denkken geeft...
Maar er is nog veel meer dan deze anders-groepering der
familieleden sedert 1841. Dit dagboek geeft niet, als dat vorige, enkel koel en zakelijk de gewichtige facta van de reis,
zijnde het weer, het vertrekuur en dat van aankomst, de
naam van het hotel enz., alles summier en als 't ware in epische rust. Maar er blij kt nu zekere bewogenheid, die zelfs tot
lyrische ontboezeming gaat en duidelij k toont, hoe er in het
gemoed van de Reiziger-Vader iets veranderd is.
Dat houdt dan allereerst verband met de appartementenmisere. Immers, zij hebben vaak zo'n moeite onderkomen te
vinden voor langere tijd. Tegenwoordig zou men pension
nemen in menig hotel, maar dat scheen toen onmogelijk. Dus
huurde men een appartement voor de weken, die men dacht

ONPERSOONLIJKE HERINNERINGEN

I5I

te blijven, maar dat was lang niet altijd makkelijk. In Parijs
moet de Vader er dagen voor lopen, en dan is er nog allerlei
tegenslag.
Op 6 Sept. Zaturd. 1 845 noteert het dagboek in Parijs:
<<fraay weder met Louiza uitgelopen ruim 2 Uuren om een
woning en eindelijk een gevonden ingaan de rue Neuve St.
Augustin, maar op de Boulev. des Capucines uitziende...
's avonds die kamers gaan huuren voor maandagmorgen te
betrekken voor 300 frs 's maands met I S frs aan de Concierge.
Maar dan is er 's Zondags een onverwachte kink in de
kabel.
<<Om 3 Uuren komt de Verhuurder ons zeggen dat wij de
kamers in geen 7 of 8 dagen hebben kunnen aangezien Een
van de Heeren welke zouden vertrekken ziek was agter gebleven en hij die niet konde laten verhuizen alhoewel zijn
Entre sol ledig was. Van mijn zijde heb ik opgemerkt dat mij
alles zeer zonderling voorkwam, dat die Jonge en wilde Heeren gisteren noch op de hol waren en van tijd tot tijd op hun
appartementen kwamen vliegen, dat ik de tijding der ongesteldheid om 3 Uuren na de middag eerst bekwam terwijl ik
bij het huuren uit zijn mond gehoord had dat zij 's morgens
om 6 Uuren reeds ledig zijn zoude dat een kleine ongesteldheid van een Jonkman niet beletten kon om onder hetzelve
dak van kamer te veranderen, dat de Wet alleen aan kraamvrouwen uitzondering verleenen etc. niets konde helpen hij
vertrok dadelijk begeef ik mij derwaarts en breng aan hem
andermaal onder het oog in welk een Onaangenaame positie
hij mij heeft gebracht in veele betrekkingen die ik hem alle
onder het Oog bragt waarop ik tenlaatste van hem hoorde,
dat hij mij dingsdag dat is slegts Ee'n dag later de kamers leeveren zal en Bien Heer hoe dan ook zou doen en helpen verhuizen. Ik ging ook noch aan bij anderen en ook bij welke
wij hebben gehad in Jongstleden December maar ook dezen
bleven bezet noch Een maand.
Wie, die dit verhaal leest, zal niet erkennen, dat de Manen-Vader op die Zondag het vuur uit zijn deftige sloffen liep
om voor het gezin onderkomen te vinden. Maar tenslotte
lijkt de oplossing van de kwestie ons nogal aannemelijk. In
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plaats van Maandag, mogen zij Dinsdag hun appartementen
betrekken en konden dus alle partijen tevreden zijn. Zo zou
men menen, maar het heeft er niets van. Want ziehier! «Ik
kwaam te huis geloofde wel te zijn gereu seers, maar mijn
dochter was zeer ontevreden over dat ik de kamers niet dadelij k had, ook was zij echter niet met dezelve tevreden al kreeg
zij die; enfin de Landaart kwam boven, dat is bekrompenheid van Oordeel en ondervinding, verders veel gepraat in
huis en zeer beangst daarbuiten, zodat men tegens vreemden
het geringste niet durft spreken daar ondank het loon is der
wereld waarom zoude ik dat dan ook anders verwagten van
mijn Vrouw en dochter...
Wij dineerden andermaal in het palijs Royal en 's avonds
wandelde ik alleen op de Boelevaards.
Nietwaar? Hier is waarlijk een dramatisch hoogtepunt. De
onbewogen epicus van de familie-reisbelevingen uit 1841
ontlast hier zijn geprangd gemoed in bittere woorden, die te
meer klinken, wijl zij zo uiterst zeldzaam zijn. En hoezeer
schijnt de autoriteit van het Gezinshoofd hier gedaald tegenover de wassende persoonlijkheid der dochter! Het is gedaan
met het Gezag, de arme Vader kan slechts constateren, dat
zijn lot in overeenstemming is met de eeuwige wetten der
menselijke samenleving en... zich gelaten overgeven. In eenzaamheid wandelt hij 's avonds, melancholiek langs de «Boelevaars >>...
Tot onze verluchting blij kt niet, dat zulke pij nlij ke familieincidenten zich op deze reis herhaalden. Wij leiden er uit af,
dat de orde weer ongeveer hersteld was en het Gezag, tenminste uiterlijk, door de Vader hernomen, met Bien verstande, dat deze weer alleen het recht had knorrig en humeurig
te zijn.
Niet, dat hij dit uitdrukkelijk zou vermelden of toegeven,
maar er zijn tekenen, die er op wijzen, dat de heer D. niet
steeds < gemakkelij k in de omgang>> was en heel erg over
dingen kon zeuren, die zijn huisgenoten allicht minder gewichtig achtten dan hij zelf. Zo, zijn bemoeienissen waarvan
boven spraak was, voor de appartementen, maar vooral zijn
gezondheid. Hij schijnt bijna nooit ziek en zijn vrouw en
dochter zijn het ook niet, tenminste er wordt geen gewag van
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gemaakt. Maar als er dan ook iets dergelijks voorvalt, wordt
het trouw gememoreerd, zoals pijn in een vinger, <<rozigheid>> en stijfheid, die hem beletten als naar gewoonte te
wandelen. Doch het is vooral buikpijn, die telkens, wat men
noemt, <<optredet >>, en de regelmatige gang der zaken ver
stoort, waarschij nlij k door haar natuurlij ke gevolgen, dewelke trouwens een enkele maal ook vermeld worden. En dan is
er de Verkoudheid, die dagen achtereen stof tot schrijven
geeft.
<<Hoe vermoeit en dodelijk verkouden, - schrijft hij de ie
Juli 1852 uit Baden-Baden - ik moest dadelijk uitpakken en
toen overal rondloopen om alle zaken >>... en op <<20 dito
dingsd.... noch dodelijk verkouden aiweder moeten rond
lopen, maar toen tehuis gebleven>>, n.l. in de <<redelijke appartementen, vrolijk en niet zonnig >>, die hij voor <<125 for.
per maand> had gehuurd.
Gelukkig is <<21 dito Woensd.... mijn verkoudheid jets
beter>> en <<Stilte en rust met niatigheid gaven mij veel gewin voor mijne herstelling.>>
Zodat hij op <<23 July Vrijd.>> kon noteren: <<Een goede
nagt gehad en verkoudheid geweken.>>
Uit dit alles volgt, dat de heer Diefenbach nauwlettend de
staat zijner gezondheid gadesloeg en daarvan waarschijnlik
zijn familie omstandig op de hoogte hield. En men mag er
uit afleiden, dat hij ook andere zaken van persoonlijk of familiebelang niet Iicht opvatte, maar er ruim tijd en aandacht
aan besteedde. Wordt er niet telkens vermeld, als hij weer
een brief aan de Heer Dorper, blijkbaar zijn zaakwaarnemer,
heeft geschreven? En is hij niet hevig ontdaan en verontwaardigd, als een brief schandeiijk over tijd binnen komt?
Maar daar was bij deze gelegenheid toch misschien wel reden
voor.
<<23 dito Dingsd. (1845) regen. 1k ben gaan lezen in bet
P.R. (Palais Royal) en uit het handelsblad gezien de disparate
toestand der Beurs het holl. goed 6o%. Allerlei denkbeelden
vormende omtrent de Soliditeit van mijn man en met beangstheid den dag van morgen tegemoet ziende welke mij
een Brief moet brengen. 1k ging nochmaals om 3 Uuren na
de post en vernam er geen brief was. 1k vraag is de Belgische
-
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post aan? Ja zegt men maar de brieven worden niet voor over
Een Uur uitgegeven. Ik drentel wat heen en weder zodat er
een half Uur verloopt kom terug wagt noch wat, word den
3de man geholpen en ziedaar er is een Brief. In mijn drift zie
ik na geen postmerk kom te huis en zie de Brief is reeds den
9e te Valenciennes geweest. Wat zal ik doen vermoeitheid
zwaare regen fatale straten alles te zamen doet mij stil zijn en
geen beklag dat regtmatig was doen.
Uitstel is echter geen afstel en de Heer D. doet de volgende morgen zijn beklag bij <<Conte le Conseiller d'Etat et directeur general des postes Paris >>, opdat men niet menen
zou, dat een respectabel vreemdeling zulk een zaak licht opvatte of met onordelij kheid genoegen nam.
Want voor alles is de Heer Diefenbach een ordelijk, een
degelijk man, die in zijn ziel de lokkingen van het avontuur
niet toelaat. Hij bezoekt diverse badplaatsen, maar nooit be
merkt men, dat hij ook maar een gulden op het groene laken
waagt, of zelfs maar neiging daartoe heeft. Toch ontkomt
zelfs hij niet aan de huiveringwekkende aantrekkingskracht,
die hoog spel oefent op de omstanders, en men vindt tenminste tweemaal genoteerd, dat hij zulk hachelijk gebeuren
met interesse heeft gadegeslagen.
De eerste maal is het in Homburg:
<<'s Avonds in de groote zaal ons geamuseert alwaar een
fameuse Speelder soms 8o Napoleons opeens zette en verloor.
Ik zag verscheiden roulaus van 30 Napoleons voor hem hggen welke ik vernam dat gewonnen geld was en echter verhaalde de knegt der zaal mij den anderen dag dat hij geeindigt had met te verliezen. Men zegt zeer algemeen dat hij
Nederlander is.
Of deze qualiteit hem echter in de ogen des heren Diefenbachs verhief, is twijfelachtig.
Het tweede speelgeval was in Baden-Baden in het jaar '52
en bleek een nog sterker stuk.
«Ik had gisterenavond twee heeren opgemerkt, welke bijzonder gelukkig speelden hebbende de Eene 8 rollen Goud
elk van 1000 frs voor zich en hedenavond zag ik de Bank zodanig verliezen dat dezelven een oogenblik ophielt en de
Chef bracht een zak met verscheiden rolle Goud en veele
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Bankbiljetten welke hij alle eerst openlijk uitlegde op de tafel
alvorens dezelven te geven de bestemde plaats.
De heer D. vindt dit blijkbaar hoogst merkwaardig als
schouwspel, doch het brengt zijn deugd geen ogenblik aan
Hij is werkelijk geen speler, en spelers acht hij
waarschij nlij k, gelijk dansers en toneelspelers, als merkwaardige natuurverschij nselen, waar een fatsoenlijk mens vanzelf
geen gemeenschap mee hebben kan. Daarom is het griezelig
te denken, dat zo'n phenomeen een Hollander zou kunnen
zijn.
Het is eigenlijk al veel, dat hij het spel niet rechtuit zonde
noemt en de < Speelders » niet bepaald veracht, want hoewel
zijn geloof voornamelijk tot de Zondag beperkt schijnt te
blijven, — als wanneer door het lezen van een stichtelij ke
<<Leerrede van den reeds Lang ontslapen proff. van der Palm
etc. onze dank aan den Groote Weldoener eerbiedig toegebragt >> (wordt) — is toch zijn « levenswandel >> eerder sober en
eenvoudig te noemen, en blijven zijn ergste excessen gebak,
chocolade en ijs, en, als men wil, het reizen zelf. Maar dit is
dan ook zijn waarachtige levens-occupatie, in het bedrijven
waarvan hem nauwelijks tijd en aandacht overblijft voor wat
buiten hem geschiedt, al zijn dat ook historische gebeurtenissen. Van al wat in die tamelijk bewogen jaren van 1841'52 in Europa en speciaal in F rankrij k voorviel, vindt men zo
goed als niets in de reisnotities terug.
In 1841 ziet hij te Parijs de hertog de Nemours uitrijden,
in 1852 vermeldt hij de verkoop van de boedel van de familie
van Orleans, waar hij naar gaat kijken. En het voornaamste
bericht geldt dan de grote regeringswijziging van republiek
in Napoleontisch keizerrij k, in het j aar 1852.
Na de mededeling over een bezoek aan de plantentuin:
<<daar was een levende Renosseros en 2 Olyfanten de Hyena
liep to s in een tuin >>, volgt onmiddellij k :
<<Verders was parijs rustig maar overal waren aangeplakt
vive L'Empire en het discours van de president te Bordeaux. >> En van de << 15 dito Vrij d.... Overal waren de werklieden bezig Bogen op te richten >>, terwijl hij dan de <<i 6
dito >>, meer onder de indruk, schrijft: << Het was een merkwaardige dag Louis Napoleon Bonaparte wiert ingehaalt als
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kijzer onder de naam van Napoleon 3de. Om Een Uur ben ik
met L. gaan wandelen. Talloze menschen en Corporaties buiten de Militaire. Op de Boulevards en op het plein de la Concorde Bogen ook voor de hekken der Tuillerie en voor de
Madeleine deputatien van Communes en Werklieden ook
van Vrouwen en kinderen. Maar L. wiert vermoeit en ik
bragt haar tehuis. Toen ben ik alleen gaan wandelen nergens
kon ik passeren. 1k ging door de tuin van bet palijs zo kwam
ik op de kaay ik wandelde achterom en zo kwam ik op de
place de Carousel aldaar stonde binnen de hekken veele Nationale Garde en op het plein 5 Stukken kanon met bun
kruitwagens en elk met 4 paarden bespannen ter wederzijde
van de triumboog dus io Stukken en de nodige Artilleriste
te paart. 1k had genoeg van dat alles en ging ook na huis.
Avonds was bijna algemeene Uliminatie en een ongeloofelijke massa menschen op de Been en geen schijn van wanor
de of gevaar van rustverstoring.>>
Aldus spiegelden zich in de geest des Heren D. de historische gebeurtenissen van December 18 5 z af. Maar dit alles
lag dan ook wel een beetje buiten zijn horizon. Om billijk te
zijn, moet men de ogen lager richten en dan blijkt, al was zijn
gezichtskring ook niet ruim, dat zijn hart toch niet zo droog
was, als deze aantekeningen meestal doen voorkomen. In die
van het jaar '52 lezen wij het volgende: <<31 dito Zond.Warm
lief weder Nadat wij in onze Woning een leerreden van den
zalige ontslapen Borger gelezen hadden, ben ik met L. gaan
wandelen door de Chams Elise tot in bet Bois de Boulogne,
de veelheid der menschen etc. werkte op mijn gedrukte
geest. 1k was treurig. 1k had een Brief gehad van de Hr. Dor
per met berigt dat mijn hond welke ik uit Rome had medegebragt dood was. 1k had het beest onbedachtzaam toevertrouwd aan Menschen! het grieft mij U7aarl#k. Ach ik voel
1k kan niet veel meer verdragen.>>
En tot besluit van zijn reisnotities schrijft hij dan op 22
November:
<<... voorspoedig waren wij om ruim half Elf in onze woning, echter zeer treurig omdat wij onze groote bond over
leden vonden. >>
Het is n-iisschien een beetje zonderling uitgedrukt, maar
-

-
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hier is toch gevoel. De stijve en plechtstatige Amsterdamse
heer had lvaarl?k verdriet over zijn dode < grooten hond »,
gelijk hij altijd ook met zekere vertedering < den kleinen
pond» van zijn dochter vermeldt en er soms alleen mee wandelt. En dit is al veel, waar zo weinig is.
Want, inderdaad, al deze schrij verij en zijn niet wat men
noemt «fameus >>. De stijl en taal zouden Potgieter, die in dezelfde tijd leefde, gewis niet bevallen hebben. Zij lijken wel
heel pover, en desgelijks schijnt ons ook de geest daarachter.
Maar is het billijk van onze tijd en ons standpunt uit zulk een
schriftuur te beoordelen?
Het is zeer de vraag of de reisdagboeken van tijdgenoten
des heren D. veel meer geest en meer taalvermogen zouden
tonen. Hoogstwaarschij nlij k zal het niet zoveel gescheeld
hebben. Wat men daarvan soms onder de ogen krijgt, doet
dit niet veronderstellen.
De heren van deze soort en stand waren niet gewoon zich
op enige wijze episch of lyrisch te uiten. Zij uitten zich in
cijfers in hun koopmansboeken, maar stonden wat vreemd
tegenover de eigen persoonlij kheid en haar bewegingen. Om
te beginnen voelden zij een schaamte tegen het eigen gevoel
of wat zij daarvoor hielden. Als het niet tevens een algemeen
gevoel was, wisten zij er zo geen raad mee en vonden het bijna griezelig. Want in de gewone gang van zaken en van hun
zaken, merkten zij eigenlij k niet gevoel, of in't algemeen, een
eigen, afzonderlijk leven, te bezitten. Zij merkten zich, veel
minder dan wij, leven, en dachten en gevoelden <<met den
stroom mee », en stelden zich nooit de vraag of en wat zij
voelden. De liefde tot Vrouw en Kroost, en in mindere mate
tot hun Volk en Vaderland, was nooit een punt van innerlij ke
discussie of twijfel. Dat sprak alles van zelf en behoefde geen
betoog. De mens die er aan twijfelde, was zelfs misdadig.
Maar wel mocht men zulke gevoelens in't algemeen ver
heerlijken en gelukkig prijzen wie in de glans daarvan leefden. Dat was dan aangenaam te lezen, te meer, omdat gewoonlij k bleek, hoe het hier specifiek Hollandse burger
deugden gold, waar een frivool of cynisch buitenland rampzalig van verstoken bleef.
-
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Hetgeen dan weer leidde tot een verhefFing van het nationaal
zelfgevoel, waar een ieder deel aan had, juist in zover hij van
een eigen <zelf» gespeend was.
Maar als men dan ook onverhoeds tegenover onmiskenbaar en onontkoombaar persoonlijke belevenissen gesteld
werd, was het duidelijk, dat men met dit ongewone geen
raad wist en er geen woorden voor had. In dit licht moeten
wij, geloof ik, zulke schrifturen als van de heer D. bezien.
Zijn reizen waren zijn eigen reizen en niet die van of in 't algemeen.. \Vat er algemeens aan was, haastte hij zich er uit te
halen en zo krijgen wij dan die nauwkeurige boekhouding
van tijd en plaats, van de hotels en de diners. Dat was tenminste algemeen en in de notitie hiervan gevoelde zich de
schrijver veilig. Doch voor het verdere, persoonlijke ervaringen en ontroeringen, vond hij geen termen dan de alleralgemeenste, die hoegenaamd niets persoonlijks uitdrukken.
Maar dit betekent geenszins, dat zulke persoonlijke gevoelens ontbraken. Dat hij schrijft en voortdurend schrijft, hoe
m.achteloos ook, is al op zichzelf een bewij s, hoe hij er uiting
aan wil geven, al schieten zijn woorden ook altijd naast het
doel.
Wij moeten dus, om het leven van deze man voor ons te
reconstrueren, op de onbeholpenheid zijner woorden niet te
zeer achten, die meer een «kwaal des tij ds » te noemen valt,
dewijl immers niemand lets persoonlijks te openbaren had.
Maar op de gevoelens en gedachten, die hij hier zo argeloos
neerschrijft, mogen wij wel afgaan om zijn persoonlijkheid
op te bouwen en dan verkrijgen wij ongeveer dit beeld... dat
allicht ook nog voor vele andere tijd- en stadgenoten gelden
mag.
Een stijfstatig, droog man, zoals hij daar in zijn grote grachthuis omging, serieus, maar gewoonlijk niet kwaad gehumeurd, de ochtenduren vullend met de omslachtige, ij selij k
nauwkeurige administratie van zijn vermogen en huishouding. Dan, «na-den-eten » en na de wandeling, om half vier,
vier uur ter societeit, waar hij met volmaakt conventionele
wellevendheid dezen en genen van zijn kennissen begroette
en een praatje maakte over de feiten van de dag, Welke feiten
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zich dan meest tot de stad en de eigen coterie beperkten.
Waarna hij de avond <<wijdde>> aan de familie en zich, in de
rustige huiskamer gezeten, onledig hield met de courant of
wel een boek van een goede Franse auteur. Niet al te zelden
ook ging de familie << op diner >>, of bezocht het theater. Dit
laatste echter toch niet vaak en meest als er enige buitenlandse troep of dito beroemdheid een voorstelling gaf. Niet laat,
om een uur of tien, half elf, ging men te bedde, ten einde
vroeg weer te kunnen opstaan. Zo verliepen gewoonlijk de
dagen. Soms werden 's morgens uitgebreid boodschappen
gedaan, of moesten 's middags bezoeken worden gebracht.
Men gaf ook tehuis diners, enige malen 's winters, of arrangeerde avondbijeenkomsten, waar bescheiden kaart werd gespeeld.
De Zondagen waren dan de rustpozen in dit bezige, ledige
leven. Tenminste de morgens verschaften uren van gods
dienstige bezinning en zelfinkeer, meest door een kerkgang
bij een Hervormde Leraar van niet ongematigde richting of
(als het heel slecht weer was) door het lezen van een stichtelijke <<Leerrede>> van bij v. <<wijien proff. Van der Palm >>, of
een andere geliefde prediker. De rest van de Zondag verliep
bij slecht weer dan nogal vervelend, als er ook geen bezoeken
kwamen en leidde nog al eens tot humeurigheid bij de Heer
des Huizes. En later ook bij zijn dochter. Scheen echter de
zon, of kon men tenminste verwachten, dat het droog zou
blijven, dan was de namiddag gewijd aan een bedachtzame
stadswandeling langs de grachten, waaraan het gehele gezin
deelnam. Men deed dan, als 't ware, <<acte de presence >> in de
wereld der notabelen, groette en neigde ontelbare malen en
commentarieerde, min of meer weiwillend en mild, de ge
dragingen en personen van hen, die men zo juist was tegengekomen.
De avonden bleken dan meest een beetje leeg en <<trekkerig>> op deze Zondagen, welke het meest van alle dagen een
eigen physionomie bezaten.
Had dit leven echter zonder veel variatie enige maanden
geduurd, dan begon het de Heer Diefenbach merkbaar te bezwaren. Zijn weinig gewichtige en, al deed men ze nog zo
omslachtig, t" )Ch kortstondige bernoeiingen u --ten de crier-
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gic van zijn vijftig jaren geenszins uit en aldus werd hem de
leegte van zijn leven allengs duidelijker bewust. Hetgeen
zich in de omgang uitte door een verergerende humeurigheid en een prikkelbaarheid, die zijn vrouw en dochter elkaar betekenisvol deden aanzien. Dan duurde het ook niet
lang of hij kwam met een reisplan voor de dag, waarop de
vrouwelijke leden van het gezin een recht van gematigd
amendement hadden, doch dat zij niet konden afstemmen. Is
dat, in de latere jaren, toch weleens geschied, dan Bing de
Heer D. eenvoudig alleen op reis en mochten de vrouwen
zich thuis vermaken. Want de beweging en bezigheid, die
het reizen gaf, werden hem op zeker ogenblik absoluut noodzakelij k. Het grote huis leek dan als uitgestorven, hij kon de
stilte en plechtigheid van gangen en hoge kamers niet meer
verdragen, die hem tot zichzelf terugbrachten in al benauwender allenigheid. En bij zijn gezin kon hij geen troost vinden. Zij zouden niet begrepen hebben wat hem schortte. Hij
kon er trouwens zelf niet eens woorden voor vinden, voor
iets dat geheel buiten de maatschappelijke algemeenheid lag
en naar gangbare begrippen van burgerlij ke degelij kheid ook
niet fatsoenlij k was.
Zo greep hij dan telkens maar weer naar het beproefde
middel, en hervond dadelijk zijn evenwicht, zodra hij aan de
vaak uitgebreide prae-paratieven van een nieuwe reis begon.
Waarbij het hem, ten minste aanvankelij k, nooit inviel of zij n
vrouw en dochter dat langdurig getrek evenzeer begeerden
als hij.
Welgemoed, en met telkens nieuwe verwachting, vertrok de
Heer Diefenbach uit zijn stad Amsterdam. Het op reis onvermij deli] k nog inniger, nog nauwer contact met zijn familie
schrikte hem niet af. Zij konden, als het heet, best met elkaar
overweg, zij hinderden elkaar niet, omdat er geen enkele diepere gemeenschap tussen de drie bestond. Vanzelf de vormen inachtnemend, als welopgevoede lieden van de fatsoenlij ke stand, draaiden zij als 't ware in concentrische cirkels
om het Gezinshoofd, dat in die eerste reisjaren wet voornamelij k om zich zelf bewoog. Dit sprak toen ook vanzelf en
het hinderde niemand, omdat niemand anders wenste dan
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deze formele omgang, waarin de betrekkingen muurvast
stonden en die zoveel vrijheid gaf en liet als ieder behoefde.
Kan men menen, dat deze mensen eenzaam waren, die elkaar, zoals men zegt, nooit «nader kwamen»? Dit zou betekenen een behoefte mede te delen van gevoelsleven, dat men
eerst zelf gevoeld moest hebben, een gevoelsleven apart van
de anderen. En dat was er feitelij k niet. In het gemeenschappelij k formele ging hun aller gevoelsleven op, zolang er niets
voorviel buiten de gewone, bekende gang der dingen. Zij
behoefden dan geen woorden om elkaar te begrijpen. De
meest algemene termen waren voldoende. En in die «gewone gang>> vielen ook ziekte en dood, de geijkte <<rampen en
wisselvalligheden des levens >>, al wat sedert onheuglijke tijden het mensdom overkwam, een waste naam had en toelaatbaar was. Dit moet er vooral bij. Er waren ettelijke gebeurlijkheden, bekend als de andere, maar zorgvuldig verzwegen
en als 't ware officieel ontkend, omdat zij niet op de lijst der
fatsoenlijke rampen werden toegelaten, als al te pij nlij k en
beschamend menselijk. Het waren echter deze rampen, welke
de mensen tegenover elkaar eenzaam maakten, omdat hier
geen mee- of saamgevoel gegeven of zelfs verwacht werd.
Jaren achtereen heeft de Heer D. aldus, voor de vrede zijns
gemoeds, door Europa gereisd. Vele malen naar Duitsland
en Zwitserland, maar ook naar Oostenrijk, Italie en Frankrij k. En natuurlijk naar Parijs, waar hij haast elk jaar heen
ging. Hij en zijn huisgenoten konden het reizen blijkbaar
goed verdragen, dat toen zoveel bezwaarlij ker was dan thans.
Van alle misere, alle hindernis en ergernis, als daar waren
slechte wegen, stof en vuil, ongemakkelij ke rij tuigen, oponthoud, slechte paarden, brutale postmeesters, dronken postilions, worden alleen de laatsten in de reisnotities een enkele
keen gememoreerd. Tezamen met douanemoeilij kheden,
meestvoortkomend uit het feit, dat de Heer D. met zijn eigen,
splinternieuw rij tuig verkoos te rijden, wat dan het vermoeden wekte, dat hij dit invoervrij wilde binnensmokkelen om
het vervolgens te verkopen.
Maar overigens uit de reisbeschrijver geen klachten, op
het reizen zelf betrekking hebbende en legt de familie blijde,
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of tenminste geduldig, haar zes- a achturige dagroute af, om
in een draaglij k hotel te belanden en enkel ten opzichte van
het diner zekere eisen te tonen. De Man-en-Vader regelde
daarbij alles en het ging hem zeker heel goed af. Op deze
punten was hij wereldwijs. Zi j n nooit beredeneerd, vanzelfsprekend standsgevoel gaf hem altijd een overal zekere autoriteit over de <<mindere standen », en een vrij gemakkelij ke
omgang met postmeesters, hoteliers, kellners, enz. was er het
gevolg van, ook al deden zijn aangeboren zuinigheid en
koopmansinstinkt hun geen stuiver present. Juist deze administratie van zijn reis, die een gestage oplettendheid eiste,
zal zijn werkzame geest voldaan hebben en hem het gevoel
gegeven, dat hij werkte en sloofde voor zijn gezin. Terwijl
dan na de arbeid, als het hotel gekozen, de kamers bezichtigd en de beschikkingen voor de volgende dag getroffen
waren, de rust en het genieten mochten komen: de wandeling in de nieuwe omgeving onder de nieuwe mensen. Dit
heeft hij, blijkens zijn reisboeken, eindeloos genoten. Onvermoeid, meest met zijn dochter als gezellin, trekt hij er
dag op dag, na de, men zou zeggen, vermoeiende rit, op uit
ter «sightseeing > . En al slaagt hij er ook nooit in het te zeggen, omdat het persoonlijke in hem niet tot woorden komen
kan, het is toch onmiskenbaar, dat hij van de vreemde omgeving geniet, en zelfs dat hij natuurgevoel heeft.
Als men leest: <<het geheel is lief en bevallig door het frisse groen der dalen en Bergen en groots en treffender door
haare Rotzen », dan kan men dit zwakke geluid met enige zekerheid voor de verklanking van een toch vrij sterke emotie
houden. Of waar hij schrijft uit de Pyrenee6n :
Saint Marechal een ruine of vervallen kasteel waar ook
een Bataille is geleverd en thans door een herremit wierd bewoont, het geheel voor een schildereij voortreffelij k.
Oyarsun zeer arm, arm.
Astigarraga ellendig stadje, alhier zag ik de massa in de
kerk stormen de vrouwen bijna naakt en de mannen ligte
blauwe broeken, met bloedrode vesten en Berrets van dezelven Couleur, » daar behoeft men hem niet in alle details op
zijn woord te geloven, maar blijkt toch duidelijk zekere gevoeligheid voor het pittoreske en levendige belangstelling
.
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voor het vreemde karakter en de vreemde zeden des lands.
En als hij dan tot slot van het maandenlange trekken in
Parijs voor enige weken zijn residentie vestigt, verschijnt,
hoe weinig uitgesproken en vaag ook, bier weer het persoonlijke onder het algemene. Zijn wandellust is er al niet minder
dan op reis, maar bovendien gaat hij nu geregeld de
«nieuwsbladen» lezen. Hetgeen op zekere belangstelling
duidt, al merkt men daar verder ook niets van en kan baatzuchtige benieuwdheid naar de beurskoersen daarin ook hebben meegedaan.
Doch het is vooral zijn druk theaterbezoek, dat op enigszins meer persoonlijke belangstelling duidt. Zeker ging hij
vaak ten gerieve van zijn dochter, maar als hem dit bezwaarlij k geworden was, zou hij het ook gezegd hebben in zijn
reisaantekeningen. Alleen echter de benauwdheid der comediezalen en het late einduur doen hem in later jaren kiagen,
overigens is er onmiskenbaar animo in de uitgebreide manier, waarop hij van de voorstellingen verslag doet. Hij herinnert zich de stukken gewis met enig pleizier en het kan ook
zijn, dat hij deze comedie-bezoeken enigszins gewichtig
vindt als het cultiveren van kunst, hetgeen een man-van-beschaving eer aandoet.
Andere kunsten dan die van het toneel, cultiveert de Heer
D. trouwens niet. De muziek schij nt hij alleen in de vorm van
«Kurkapelle» genoten to hebben, van de schilderkunst is
eigenlijk nooit sprake en van de litteratuur blijkt alleen, dat
hij soms boeken leest. Welke dit zijn en wat zij hem doen,
wordt niet gemeld.
Het is duidelijk, dat hij al deze dingen op dezelfde onpersoonlijke manier tot zich nam als de rest van het leven. Men
deed» er aan, men leefde er in, doch of— en welke — werking
zij hadden op de geest, daar gaven zij zich nooit rekenschap
van, zomin als zij verder over het genoten voedsel praatten.
Het was een leven alleen in de omgangsvormen enigszins
bewust, waarin dan ook de ganse persoonlijkheid opging.
En hoezeer dit een soort slaapwandelaarsleven moet heten,
wordt duidelijk, als men zich realiseert wat deze Heer D. be
leefd moet hebben, sedert hij in het jaar 1787 geboren werd.
Met bewustheid heeft hij dan toch de gehele Napoleontische

164

FRANS COENEN

periode meegemaakt, het herstelde Koninkrijk der Nederlanden en al de vele troebelen, buiten- en binnenslands, van
dit roezemoezig eeuwbegin. En zij hebben hem, merkbaar,
niet geroerd. Nergens ontdekt men ook maar het geringste
spoor van een herinnering, een emotie, een belangstelling,
zij het dan niet voor het gebeuren buiten de grenzen, dan
toch voor het eigen land, voor de eigen stad.
De Heer D. lijkt wel de meest «globale », burgerlij kmaatschappelij ke mens, zijn geestelijke inhoud, de meest algemene, die men zich denken kan, van nature goedmoedig
en gelijkmoedig, maar tevens ongebreideld egoist, omdat hij
geen andere dan conventionele zelf beheersing bezat en alleen de «goede vormen» hem zeker bedwang oplegden.
Zijn onberedeneerde, gezonde vitaliteit deed hem ongemerkt de dagen doorleven, met de cultus van de eigen zwaarwichtige persoonlij kheid als gestadige, niet onaangename occupatie. Hij was nooit anders dan de Heer Diefenbach en bevond zich daar zeer wel bij in een Leven dat van 1 787 tot 1858
duurde. Werd die persoonlijkheid hem al te zwaar, bleef hij
er te veel alleen mee, dan ging hij, als wij zagen, op reis en
het evenwicht werd hersteld.
Zo behoefde zijn ongeduur, waarschijnlijk het gevolg van
gemis aan werkelijke bezigheid, hem nooit te zeer te benauwen, tot het reizen hem in de jaren na ' S a denkelijk te bezwarend geworden is en hij zijn vertier voortaan thuis moest zoeken. En zeker niet altijd vond. Het is zeer mogelijk, dat hij
daarom in die laatste levensjaren nog aan verhuizen dacht.
Mogelij k ook, dat vrouw en dochter — vooral de laatste — er
bij hem op hebben aangedrongen, zodra zij hoorden dat het
huis van de familie Taets van Amerongen op de Herengracht
bij de Amstel te koop was. Wij weten alleen, dat de Heer D.
het in z 8 5 5 heeft gekocht, maar het eerst in i 8 5 7 heeft betrokken, omdat het tot die tijd verhuurd was. En toen was
het al te laat voor hem.
Hij betrok het alleen om er te sterven, kan men zeggen,
heeft er maar weinig pleizier van gehad. Misschien enkel de
voldoening vrouw en dochter voortaan aangenaam en be
hoorlijk gehuisvest te weten, ook als hij er niet meer zou zijn.
Zij n vrouw was toen 6 5 , zij n dochter 34 j aar oud.
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Terwijl aldus, tegen het jaar i8 5 q., de Heer Diefenbach bij
zijn reizen en ephemere bezigheden ietwat onrustig zijn einde tegemoet ging, leefden naast hem de beide vrouwen, die,
voor hem haast onbewust, deel van zijn eigen leven uitmaakten. En dat dit zo was, betekent, wij zeiden het al meer, hoezeer tenminste vele jaren lang dit gezin eensgezind tezamen
leefde. De vrouw, met wie de Heer D. in 1811 gehuwd was,
was niet veel anders dan een complement van de man, een
stille persoonlij kheid, nergens buiten het kader der burgerlij ke en familiale maatschappelij kheid tredend. Zo weinig positief en apart blij kt zij in de reisnotities van Naar echtgenoot,
dat hij eigenlij k nooit opzettelij k aan haar denkt of het nodig
vindt haar te memoreren. En het enig persoonlijke, dat men
gedurende die reizen aan haar opmerkt, is, dat een minder
robuust gestel dan dat van haar Gemaal, haar belet in gelijke
mate de vermoeienissen te doorstaan. Wat zeggen wil, dat zij
gewoonlijk thuis blijft als hij zijn lange wandelingen doet en
alleen meegaat's middags of's avonds, als er staat <<alle drie
gewandelt>>. Uit deze omstandigheid of te leiden, dat mevr.
D. zwak van gezondheid was, zou niet juist zijn, want ovenigens schijnt zij de waarlijk niet geringe vermoeienissen van
zo'n grote reis heel goed te kunnen verdragen.
Doch wel betekent dit geregeld afzijdig blijven van de
echtgenoot, als hij zijn reislust het hevigst botviert, dat er
tussen hen beiden een minder persoonlijke betrekking be
stond dan tussen vader en dochter. Inderdaad, men is geneigd, bij dit dag aan dag opgetekende samenzijn dier twee
aan een inniger persoonlijke band dan de enkele familierelatie te geloven, zo vanzelfsprekend blijven zij de gehele reis
tezamen. Maar of dit wijst op een waarlijk persoonlijke toegenegenheid, dan wel uitvloeisel is van de eenheid des gezins, waardoor het Gezinshoofd onvoorwaardelijk over de
valide gezinsleden beschikte, valt niet zeker te zeggen.
Men zou eigenlijk geneigd zijn tot het laatste te besluiten,
als men merkt hoe in verdere jaren, dat dochterlij k gezelschap veel minder grif gegeven wordt, als het meisje tot
vrouw is opgegroeid. Wat men uit de reiskronieken alleen
met zekerheid kan afleiden, is dat de Heer D. van honden
hield met een bewuste persoonlijke genegenheid, omdat die-
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renliefde niet een verplicht en geijkt gevoel was. En dat die
liefde door vrouw en dochter gedeeld wordt.
Van een speciale genegenheid van vader en dochter blijkt
dus niets, ook niet in de jaren, toen zij 't meest samengingen.
Terwij 1 in '45 dan die onverwachte en zeldzame klacht gehoord wordt, die allerminst van grote tederheid, wel van opgekropte wrok blijk geeft. En tevens vrij nauwkeurig Louiza's aard en gedrag tekent, zoals de Vader het ziet. Zij is onredelij k en humeurig, klaagt hij, zij is een verwend kind, dat
thuis een groot woord heeft en de familie naar haar hand wil
zetten. Maar tegen vreemden is zij doodverlegen en heeft zij
niets in te brengen. In andere woorden komt dit op het volgende neer. Een enig kind, te veel verzorgd, te veel gekoesterd en gespaard, met weinig anderen omgang dan Pa en Ma.
Zulke kinderen plegen zowel hun Bemis aan vrijheid als aan
gezonde weerstand op die Pa en Ma te wreken door veeleisendheid en grillig humeur. Bovendien heeft zij niets wezenlij ks te doen, zo min als haar ouders. Studeren kwam toen
voor een meisje nog niet in aanmerking en na de school werd
zo'n kind van « goeden huize >> gewoonlij k in het buitenland
besteed bij enige Zwitserse predikant of Engelse clergyman
— om «haar talen>> te leren en vrijere manieren op te doen.
Zo is het ook niet verwonderlijk, dat de nauwelijks zeventienjarige Louise op een buitenlandse reis meegenomen
wordt, waar men hoopt, dat zij zich in het Frans zal perfectionneren. Maar dit zal dan niet meegevallen zijn. Het kind
doet haar mond waarschijnlijk niet open als er vreemden zijn.
Vermoedelijk heeft Vader D. dit vergoelijkt door de overweging, dat Louise ook nog maar een kind was. Maar drie
jaar later geldt dit excuus niet meer en ziet hij dit eenzelvige
en schuwe als een gebrek... van de «Landaart >>. Louise heeft
een hoge toon, Louise weet alles beter, als zij met Pa en Ma
alleen is, maar als er met de buitenwereld onderhandeld moet
worden, houdt zij zich geregeld schuil. En behalve dat dit
lastig is en de Vader gemakshalve alle verantwoordelijkheid
doet dragen, schijnt het ook grievend voor de vaderlijke
ijdelheid, die met de volwassen dochter graag eer Wilde in
leggen. Zo is Louise voor de Vader eigenlijk een teleurstelling.
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Of zij dit rnisschien ook voor zich zelve was? En flog erger
clan een teleurstelling, een allengs duidelij ker openbaring van
het ongeluk, dat haar leven verduisteren zal? Nergens in de
aantekeningen van die maandenlange Franse reis komt ook
maar de geringste aanduiding voor, dat Louise een grillig,
humeurig kind zou zijn, juist in de tijd dat zulke <<aankomende>> meisjes haar omgeving de meeste last geven. Zij schijnt
in onverbroken harmonie met haar ouders, tenminste met de
vader, te leven en nergens blijkt van eigenzinnigheid. Waardoor zou dat dan in die drie jaar zo veranderd zijn, als zij de
puberteit te boven is en meer rust en gelijkmatigheid pleegt
in te treden? Zou het niet zijn, wiji die jaren haar aan zichzelf
hebben geopenbaard en onzekerheid, angst, schaamte voorgoed bij haar zijn ingekeerd, als zij over haar lichamelijke
toestand nadacht? Op de een of andere tijd, op de een of an
dere wijze moet zij tot bewustzijn gekomen zijn, dat zij niet
was als gewone meisj es, en vrouwen, een vreemde afwij king
in de natuur, in elk geval niet gans een vrouw. En deze ontdekking moet afschuwelijk geweest zijn. Een monsterlijk gebrek, een wanschapenheid, aan geen sterveling ooit te bekennen, maar zo bitter onrechtvaardig, stootte haar uit de ge
rneenschap der gewone mensen, waar het leven zijn natuurlijk, eenvoudig beloop had en alle dingen hun besternde tijd.
Wij weten niets van Louise's innerlijke leven in die tijd, behalve die ene klacht over haar humeurigheid, maar er behoort niet veel inzicht of fantasie toe om zich voor te stellen,
hoe een meisje zich voelen moet, dat te kwader ure ontdekt
heeft dat zij... niet geheel een meisje is. Een ontdekking, die,
hoe ook ten dode benauwend, echter tot elke prijs geheim
moest blijven. Want hier waren de grenzen van het gemeenschapsvoelen, hier eindigde het maatschappelij k, het algemeen begrip, hier was de eenzaamheid, de eigen inkerkering,
omdat van <de wereld>> geen meegevoel te verwachten viel.
Eerder het tegendeel: onverschillige verbazing, en verachting, als voor een zonde.
Het is wel zeker, dat Louise's moeder, van haar dochters
gebrek geweten heeft. Maar of dit aan deze tot waarachtige
troost heeft gestrekt, lijkt twijfelachtig. Men krijgt niet de
indruk, dat moeder en dochter ooit zeer <gelieerd>> waren,
-
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al gaan zij in de latere jaren op reis ook meer samen. En het
feit, dat de moeder kort na L.'s huwelijk het huis uitging en
haar verder alleen lies tobben, getuigt ook niet van de innigheid van haar meegevoelen.
Louise zal dit zo speciale eigen ongeluk ook wel alleen
hebben moeten dragen en van de mensen al minder <<heul en
troost >> hebben verwacht. De mensenvrees en mensenhaat
barer laatste jaren zijn daarvan enkel de natuurlijke vruchten
geweest.
Zij was immers geen persoonlijkheid, zomin als vader en
moeder, en scheen voorbestemd om als dezen een rustig, gelij kstromig leven te leiden binnen het veilige kamp der maatschappij, tot wier bevoorrechte leden haar familie behoorde.
Zij zou een stralende Bruid, een liefelijke Jonge Vrouw, een
gelukkige Moeder zijn geweest, en na een welgevuld leven,
zacht en kalm in de dood zijn gegaan. Zij zou zeker op haar
beurt en tijd deel hebben gehad aan 's levens rampen en die
hebben verdragen als zovelen dezer vrouwen, diep bedroefd
maar overgegeven en zonder dat haar zachte natuur er door
werd aangetast en verbitterd.
Maar dit was te veel en te uitzonderlijk. Dit was niet een
van «'s levens rampen >>, waarop men werd voorbereid en
waarvan de algemeenheid tot troost verstrekte. Dit was enkel
afschuwelij k en diep vernederend, en vervreemdde onherroepelij k van de mensen. Was het dan verwonderlij k, dat op den
duur dezen tot voorwerpen van haat werden, omdat zij zoveel gelukkiger waren en zo hooghartig onwetend van zulke
onmaatschappelijke, ontoelaatbare gebrekkigheid?
Het lijkt wel waarschijnlijk, dat tussen de jaren'41 en'q.5
Louise D. inderdaad deze schok ondergaan heeft, die haar
voorgoed op zich zelf terugstootte. Maar het schijnt ook, dat
zij in verloop van tijd haar zelf beheersing herwon en tenminste uiterlijk weer rustig en gewoon medeleefde. Niets in
de latere reisboeken doet tenminste lets anders vermoeden,
al gaan vader en dochter ook minder samen. Uit de notities
van i8 5 z blij kt, dat de familie in Baden-Baden nogal vaak bezoek krijgt van en bezoek brengt aan Amsterdamse vrienden
en dat voor de tegenbezoeken vooral de beide dames uit-
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trekken. Betekent dit zo iets, als een < in de wereld brengen »
van Louise?
De naam Le Roy wordt enige malen genoemd. De bekende doktersfamilie scheen tot de goede bekenden van de Diefenbachs te behoren en men kan aannemen, dat zij ook in
Amsterdam elkaar weleens zagen.
Maar daar waren ook nog andere jongelui, die misschien
wat men noemt, < het terrein kwamen verkennen » . Louise
was een enige dochter en de familie heel rijk. Voorlopig echter blij kt niets anders dan een nogal drukke zomeromgang in
een vreemde badplaats. Of men nog iets meer bedoelde of
verwachtte, vernemen wij niet uit het dagboek en de Heer D.
was ook de laatste om zo iets op te merken, laat staan te memoreren. In zijn formele statigheid leefde hij glad over zulke
dingen heen.
Het is echter niet onwaarschij nlij k, dat enkele dezer bezoekende jonge heren < vues » hadden op mej uffrouw Louise
Diefenbach, en dat zij... dit liet gebeuren, zonder aanmoediging, maar ook niet afstotend. Hetwaren immers maarvluchtige reisontmoetingen, die tot niets verplichtten...
In de volgende jaren is er toen waarschijnlijk niet gereisd. Er
zijn tenminste geen reisboeken gevonden, en gegeven de
aard van de Heer D., moet men eerder besluiten, dat dit wijst
op thuisblijven, dan op een verandering in zijn gedrag, die
hoogst onnatuurlijk zou zijn. Had hij gereisd, dan had hij
ook geschreven. Maar denkelijk heeft zijn gezondheid hem
dit belet in de j aren, die nu volgen. Hij was 65 geworden en
waarschijnlijk sukkelende. Hetgeen allicht een inniger concentratie van het gezin teweegbracht, waardoor het huis voor
bezoeken van bekenden minder openstond.
Daarbij komen de beslommeringen van een verhuizing in
18 5 7, nadat eerst veel en omslachtig overleg omtrent de keuze van een nieuw huis gepleegd is. Het is begrijpelijk, dat de
twee vrouwen, die toch al niet bijzonder op werelds vertier
gesteld waren, in die jaren zeer teruggetrokken leefden, nu
zij de man-en-vader in zijn zwakte moesten ontzien en gezelschap houden.
Dat was tenminste een zeer plausibele reden zich terug to
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trekken voor ene, die de wereld>> niet anders dan met angst
en wrok kon aanzien, in dodelijke onzekerheid, hoe verder
tot de mensen haar verhouding zou moeten zijn.
In het volgend jaar sterft dan de Heer Diefenbach in het
grote huis op de Herengracht, dat hij maar een vol jaar heeft
gekend. Met zijn leven staat het huis dus nauwelijks in
verband, met dat van zijn dochter des te meer. Moeder en
dochter bleven er wonen, flu zij er zo pas waren ingekeerd,
al hadden zij het natuurlijk anders bedoeld en niet gerekend
op zo spoedige verkleining van het gezin.
Het huis zal hun thans misschien wel te groot zijn voorgekomen en in zijn zwaarmoedige weidsheid niet precies aangepast aan hun behoeften. Men zou willen weten waar zij
precies gewoond hebben. De grote statievertrekken op de
bel-étage zullen waarschijnlijk niet vaak geopend zijn in hun
stemmige, oudeeuwse pracht van groene wandbekleding, en
laat-Empire meubelen. Denkelij k <<ontvingen >> zij lievervódr,
in de beknopter omgeving van de hoge zijkamer rechts die
ook hun huiskamer was.
1k denk echter niet, dat het rustige jaren waren, die tussen
de dood van de Heer D. en het huwelijk van Louise, drie jaar
later.
In die tijd heeft zich bij Louise het innerlijk proces voortgezet en is over haar verder lot beslist. Men kan zich haar
denken, gezeten met haar moeder in die benedenvoorkamer
aan straat of boven, peinzend uitziende in de doodstille tuin.
Zij zal veel gelezen hebben - de bibliotheek der Diefenbachs
was tamelijk uitgebreid, met vooral Engelse en Franse klassieken en ontelbaar vele goedkope Franse romans - maar zeer
vaak onder die lectuur, als een nooit meer te lichten last, zal
het besef van haar hopeloze staat haar hebben benauwd tot
tranen en opstandigheid.
Maar zij droeg het meest gelaten, het decorum verbood
alie uitbundigheid, al was zij tegen de moeder vaak zwijgzaam of hevig prikkelbaar gestemd.
En altijd weer zochten de gedachten een uitweg, niet alsof
er een mogelijkheid van herstel, enige wijziging tot een normale staat te verwachten zou zijn, maar een mogelijkheid van
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Leven als een normaal mens voor de ogen der wereld. In
godsnaam niet verdacht uitzonderlijk worden! Nu ging het
nog, zij was vier en dertig bij haar vaders dood en er was
niets bijzonder abnormaals in haar nog ongehuwde staat in
een gezin, dat als zeer een bekend stond. Maar dit kon niet
altijd zo blijven, als zij ouder werd. Haar sterk geprikkelde
achterdocht zocht en las op de gezichten de verwondering
over dit rijke meisje, dat niet lelijk was en zeker verscheidene
aanzoeken had afgeslagen. Waarom? Nu de vader overleden
was, scheen er geen reden meer om een huwelijk te weigeren.
In hun kring deed men dat niet. De meisjes bleven niet <zitten >>, als daar geen ernstige reden voor was. Was er hier zulk
een reden, vermoedde men al iets? Had die sterke haargroei
Tangs de kin en op de bovenlip hun misschien al op een spoor
gebracht? Zij kon daar niets aan doen, of knippen, scheren
maakte het erger en de haren uittrekken gaf ontsteking. Zo
liet zij 't dan maar, in de zwakke hoop, dat de mensen er niet
op letten zouden, terwijl zij om haar vrouwelijkheid sterk te
doen uitkomen, zich zoveel en zo laag mogelij k decolleteerde. Overigens zeer tot ergernis harer moeder, die beter de
nutteloosheid van zulke extravaganties begreep en aanmaande tot geduld en berusting. Maar juist dit maakte Louise wild
van opstandigheid tegen het onrechtvaardig lot en van jaloezie tegen de onverschillige mensen, die het geluk van hun
normale staat niet eens beseften.
Eigenlijk was het nooit uit haar gedachten, dat zij een getekende was, een verworpene, die er niet behoorde te zij n.
En wat er vroeger, bij het leven van haar vader, nog aan religieuze overgave en godsvertrouwen bij haar was overgebleven, ging nu onder in ongeloof en verbittering. Het was beter maar niet aan een God te geloven, dan aan Ben, die haar
dit noodlot bereid had. En voortaan ging de moeder alleen
ter kerk en verheimelijkte zelfs haar stichtelijke lectuur uit
vrees voor eeri schampere opmerking van de dochter.
Intussen werd bij het vergaan der weken in maanden en
der maanden in jaren Louise's toestand moeilijker, vooral in
de eigen ogen. Zij dwong haar moeder te doen, wat zij zelf
ook zo zielsgraag nagelaten had: samen met haar <<in de we-
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reld» te gaan, mensen te ontmoeten, mensen te ontvangen.
Het zou de argwaan van hun kring van haar afwenden, meende zij en was zich vaker ook bewust op een mogelij ke ontmoeting van jongelui te rekenen. Een huwelij k zou gewis
definitief alle verdenking doen zwijgen en haar verder leven
veilig stellen. Het zou het allerbeste zijn, dat zij nog van de
toekomst verwachten kon en eigenlijk te mooi om op te rekenen. Want de j ongelui waren schaars geworden sedert haar
vaders dood, en aan de manier, waarop zij haar aanzagen, begreep zij wel, dat haar vrouwelijke aantrekkingskracht niet
groot meer was. Het tegendeel eerder. Zij hadden misschien
moeite enige tegenzin van haar persoon te verbergen en zij
waren van lieverlede weggebleven. Het kon haar persoonlij k
niet schelen. Zij had goddank geen sterk erotische natuur en
het was meer in 't algemeen het voor immer moeten ontberen
van liefde en moederschap, van alles wat voor de normale
vrouw aan roeping en geluk is weggelegd, dat haar durend
smartte, naast het pijnigend besef een minderwaardige te
zijn.
Zo begaven moeder en dochter, na het strikt gehouden rouwjaar, zich uit haar afzondering dan weer in het gematigde
mondaine leven van de Amsterdamse uitgaande wereld, dat
voor beiden eigenlij k een kwelling was. Maar de moeder,
zeker van haar positie, bewoog zich vrij gemakkelij k in die
salons, tussen de drom der onverschillige kennissen, terwijl
de dochter, door een teveel aan opdringende aanwezigheid
en ietwat krampachtige opgewektheid, het gezelschap vaak
onthutst en even pijnlijk aandeed. Zij ontmoette enkelen van
de j onge mensen, die haar vroeger met min of meer huwelij ksbedoelingen hadden benaderd, doch Been hunner scheen
daar jets meer van te weten of bejegende haar anders dan
uiterst vormelij k.
Behalve een, de jonge Le Roy, zoon van de bekende dokter, Abraham Le Roy, die een uitzondering maakte door de
ijver, waarmee hij haar gezelschap scheen te zoeken.
Wie was deze jonge Le Roy, zoon van de beroemde Amsterdamse dokter? Wij weten van de laatste, dat hij populair
en geliefd was vanwege zijn humaniteit en gelukkige gene-
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zingen. Hij was blijkbaar de geneesheer van de Amsterdamse
Upper ten, een erudit, allerzijds ontwikkeld, zoals er in die
tij d wel meer leefden, toen de «humaniora >> en de exacte vakken nog niet zo scherp gescheiden waren. Vandaar ook zijn
vriendschapsbanden en betrekkingen in zeer verschillende
kringen, die de aangename mens, niet minder dan de bekwame geneesheer, op prijs stelden.
Er bestaat nog een aardig geschilderd miniatuur van hem,
dat zijn beminlijk, gezondblozend gezicht vertoont met het
grijze krulhaar, zoals het ligt gedoken in de hoge witte stropdas en de brede zwarte rokkraag. Het gezicht lijkt fijner van
trekken dan de gemeenlijk goedronde koppen der echte Hollanders, hetgeen allicht op zijn refugi.e's of komst wijst.
Zo heeft hij hier ter stede in de eerste helft der vorige
eeuw met zij n gezin als een der «meest geziene >> families, de
«algemene achting>> genoten en kende hij ook de Diefenbachs, die eveneens tot de aanzienlij ken behoorden, zonder
met hen intiem te zijn. Dr. Le Roy's intimi toch bevonden
zich zo niet bij de lieden van meer geld, dan toch bij die van
hogere beschaving.
Er bestaat een keurig gebonden boekje, dat enkel twee gedichten bevat, gewijd : «Aan Abraham L. geneesheer te Amsterdam gedurende vijfentwintig jaren —13 Maart 1838.>>
Daarop volgt dan een Latijns gedicht van D. J. van Lennep:
«Abrahamo L. feliciter >> van vijftien strophen en getekend
«z 3 Martii - CDIDCCCXXXVIII>>, met op de tegenpagina
terstond de Hollandse vrije vertaling van J. van Lennep:
«Heilwensch aan Abraham L.
J. van Lennep geeft dan nog een eigen oorspronkelijke
proeve: <Den Heere A. L. met een Drinkbeker - 13 Maart
1838.>>
Verder bestaat het boekje uit blank papier, de bestemming
waarvan men niet kan bevroeden, tenzij het bedoeld was als
Album Amicorum en nog andere dichterlijke ontboezemingen uit de vriendenschaar verwachtte.
Maar er blijkt uit het eerbetoon der Van Lenneps wel hoezeer Dr. A. L. hooggeschat werd; ook om zijn belangstelling
en liefde voor de Fraaie Kunsten..
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Maar zijn zoon en naamgenoot was gans anders. Er zijn veel
portretten van hem achtergebleven, als Ruiter, als Schilder
en, zelfs ten voeten uit, als z 7e eeuwse Schutter met piek en
degen. Maar geen toont hem waarschijnlijk zo zuiver als zijn
portret in klein formaat in het familiealbum. Hij poseert daar
plechtig tegen de wand van zijn eigen salon, de ene hand sierlij k gesteund op het marmeren blad van een Louis XVIpenanttafel, de andere Napoleontisch gestoken in de borst
van zijn lange zwarte jas, die bovenaan een smetloos witte
overhemds-driehoek insluit, waarop een staand boord en
ruime slipdas. En op dat boord staat het hoofd, het gezicht
diep en gewichtig peinzend. Maar het is het hoofd van een
kapper met geonduleerde haren en te keurige scheiding. Of
nog meer het hoofd van een ietwat verwaaide kermisklant
met deftige allures. Want het gezicht mist onder de dikke
snorren een kin en dat geeft de gehele verschijning terstond
een compromittante uitdrukking van slapheid. Waartoe dan
inderdaad de blauwe ogen meedoen in hun zwakke poging
ernstig en indrukwekkend te kijken. Het gezicht zelf lijkt
overigens ook al zwak en verleefd, met verwaterde trekken
en holten onder de ogen, zodat men geen ogenblik er toe
komt de houding dezer figuur au serieux te nemen.
Le Roy poseert hier voor deftig en achtingswaardig burger, maar hij lij kt een verleefde «bambocheur ». Zo zegt onmiddellij k en onmiskenbaar dit portret, dat werkelijk verblufend duidelijk aangeeft wat de Heer Abraham Le Roy
ten minste momenteel Wilde voorstellen en wat hij was.
Hoe hij zo geworden was, is niet moeilij k te bedenken. In
zo menig nest komt een jong voor met scherp afwijkende
eigenschappen, andere of mindere dan de gewone familietrekken, dat dan de beginnende degeneratie van het geslacht
schijnt aan te duiden. Van de overige kinderen is ons niets
verder bekend, doch dat deze zoon de tekenen van een geslachtsverzwakking vertoonde, schijnt wel zeker. Men verneemt niet, dat hij lets redelijks heeft geleerd of gestudeerd.
Hij heeft geen graad, hij kent geen vak en zijn enige specialiteit is, als de middelen het veroorloven, die van «connoisseur» en collectionneur. Hij liefhebbert in oud porselein,
oud zilver, oud glas, in alle soorten van antikiteit, waarbij

ONPERSOONLIJKE HERINNERINGEN

175

het overigens blij kt, dat hij zich vaak knollen voor citroenen
in de hand laat stoppen.
Zijn specialiteit is die van alle rijke leeglopers, welke er een
aesthetische reden aan ontlenen om verder niets te doen.
Maar men behoort er rijk bij te zijn en stijgt dan tegelijk tot
kunstbeschermer en man-van-verfijnde-smaak, ver boven de
ordinaire burgerlijkheid verheven.
Aldus doet Abraham Le Roy jr. zich aan ons voor in die
tijd, toen hij zijn eigen niet al te groot geerfd vermogen duidelij k zag verminderen in de bescherming van het toneel,
speciaal ook van het Corps de ballet. Er bestaat een overlevering, dat hij eens twaalf paar << maillots > aan die meisj es heeft
geschonken en hoewel men op zulke berichten niet te zeer
moet afgaan, kan er toch allicht uit besloten worden, dat Le
Roy toen behoorde tot de uitgaande << geldstukslaande >> j ongeheren, de Jeunesse doree der stad, in een tijd toen zij nog
niet talrijk waren. Voor de meesten hunner eindigde dat dan
wel de een of andere dag en werden zij erentfeste huisvaders.
Maar bij de jonge Le Roy schijnt het niet overstromende
jeugd geweest te zijn, die hem zo losbandig deed Leven, maar
degeneratie, gebrek aan morele en sociale rem, aan wil en
kracht zich aan de roes te onttrekken, die integendeel hem almeer levensbehoefte werd.
Hij zal ook toen al wel < gedronken >> hebben.
Zo was de man, die in de jaren zestig toenadering zocht tot
Louise Diefenbach en men doet hem waarschijnlijk geen
groot onrecht aan door aan te nemen, dat het vooral haar
rijkdom was, die hij zocht.
Van een tenminste in deze zaken deskundige <wereldling >
is niet te verwachten, dat haar uiterlij ke, zo tweeslachtige
verschijning hem bekoord zal hebben. Eerder, dat hij die op
de koop wilde toenemen, als hij het geld maar kreeg. Aldus
zal zij n hofmakerij dan wel duidelij k, maar niet al te poetisch
geweest zijn en trachtte hij waarschijnlijk zo kort mogelijk te
<< soupireren >>, al duurde het alles met elkander toch nog volle
twee jaren. Wist Louise D. wie zij in de persoon van haar
hofmaker voor zich had? Natuurlijk, wist zij het, zoals < de
hele stad >> het wist, hun ganse kring, alle < fatsoenlij ke men-
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sen ». Mocht zij het aanvankelijk niet geweten hebben, dan
zou een of andere vriendin het haar en haar moeder zeker
hebben ingefluisterd. Zij wist dus zijn reputatie, zijn manier
van leven en, daar het haar zeker niet aan verstand ontbrak,
ook zijn werkelijke intenties te haren opzichte. En toch bleek
zij geneigd hem te accepteren. Zij zal er niet gemakkelijk toe
besloten zijn en met dezelfde bittere gedachten van altij d. Ook
is er waarschijnlijk tussen Naar en de moeder menig wrang
woord om gevallen.
Maar toch, was bier niet de kans, waarop zij heimelijk had
gewacht, de mogelijkheid zich in de eigen ogen te rehabiliteren en voor de toekomst in veiligheid te brengen? Over Le
Roy's ware bedoelingen hoefde zij zich geen illusies te maken
en dit deed zij ook niet. Zij wist waarom het hem enkel te
doen was. Maar waar vond zij beter? Deze man zou elk
schij nhuwelij k accepteren, mits er geld los kwam en zij zou
Mevrouw Le Roy kunnen heten en een getrouwde-vrouwenpositie hebben. Zeker, de echtgenoot had een slechte reputatie, maar zou ook hij door een waste band niet winnen? Was
het zo gans onmogelij k, dat hij juist door dit huwelijk tot in
keer en een beter leven kwam? En kon zij, hoe dan ook, op
die betering geen invloed uitoefenen? Zover gekomen, dacht
Louise de partij gans niet onaannemelijk, te meer daar Le
Roy, het <<mauvais suj et », haar als zodanig toch wel zekere
belangstelling inboezemde. Hij was niet als de anderen, de
vervelenden, en hij kon soms werkelijk charmant zijn, als hij
bepaald wilde.
De zaak had nu verder het gewone verloop. Nadat zij had
doen blij ken, dat zij hem niet ongenegen was, kwam hij fluks
met zijn aanzoek voor de dag. En in Juli i 86 trouwden zij,
Abraham Le Roy, die toen 36 j aar was, in het aangenaam be
sef voortaan financieel geborgen te zijn, Louise Diefenbach,
niet zonder hoop, dat van dit huwelij k nog wel lets goed kon
komen en de toekomst wat minder donker inziende. Zij was
toen 37 jaar oud.
Ik denk, dat het huwelijk zekere opschudding verwekt
heeft. Men kende in hun kringen Le Roy, de «lion >>, to goed
en men stond ook te weinig argeloos tegenover Louise's ietwat dubbelzinnige verschijning, om dit huwelijk niet met
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zekere gnuivende verbazing te begroeten. Waarvan de j onggetrouwden niet al te veel behoefden te merken, zo zij niet
druk aan de weg wensten te timmeren. Maar dat wenste
Abraham Le Roy in zijn nieuwe staat juist wel. Hij wilde wel
met het oude leven breken, dat jonggezellenbestaan, waarvan hij tenslotte zo innig genoeg had, maar daarvoor moest
dan wat anders komen, dat hem als grand seigneur poseerde
en schadeloos stelde voor de enigszins vernederende opoffering ten overstaan van de «gehele wereld» met zo'n vrouw
te zijn getrouwd. Hij wilde, kortom, van zijn rijkdom genieten, diners en soirees geven, een grote staat voeren en door
zijn geld zijn wat zijn vader door zijn persoonlijkheid en zijn
kunst geweest was.
Daartoe scheen het echter absoluut nodig eerst het oude
kavalj e van een huis met zijn ouderwetse rommel te moderniseren tot een woning waarvan luxe en smaak al de stijve en
doffe Amsterdamse interieurs vet te boven gingen. Le Roy
had wel niet volkomen beschikking over het fortuin der Diefenbachs, daar Louise zo wijs geweest was met huwelijkse
voorwaarden te trouwen, maar het kostte niet veel moeite
haar toestemming tot de vernieuwing te krijgen, die zij als de
noodzakelijke voorwaarde tot Le Roy's nieuwe levenskoers
erkende. Hij moest als man van smaak aan de wereld zijn talenten kunnen tonen en de mogelijkheid geld uit te geven,
was in het huwelij ks-contract begrepen.
Maar wel bedong zij, ook onder drang hater moeder, die
in het huis bleef wonen, dat de veranderingen voornamelijk
tot de bel-etage zouden beperkt blijven en er zo weinig mogelijk <gebroken» zou worden.
Zo wijdde zich dus de heer Le Roy aan de innerlijke herschepping van Louise's ouderhuis met de ijver en de haast,
die zulke zwakke naturen kenmerkt. Het is of zij bang zijn,
dat het vuur opgebrand is voor er iets uitwerkte. Hij had
nauwelijks tijd om te eten, zozeer was hij met de plannen en
tekeningen bezet en moest gestaag achter de werklieden aan,
die alles op hun elf-en-dertigste deden en het geval maar koeltj es opnamen. Hij werd soms bijna ziek van ongeduld, als er
tegenslag kwam en de afspraken niet gehouden en orders
niet goed uitgevoerd werden.
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Toch duurde het nog ruim zes maanden eer alle benedenvertrekken gerestaureerd waren en ter ontvangst gereed.
Maar toen was 't dan ook heel mooi!
Al het burgerlijk ouderwets en zwaar Empire was verdwenen. De zaal blonk nu in wit, goud en hardblauw, de
voorkamer, zachter, in grij s, paars en geel. Beide met zwaar
vergulde lichtkronen en zwaar damasten gordijnen en teergetinte vloerkleden, expresselij k vervaardigd.
De heer Le Roy was er hoogst tevreden mee. Nu eerst
glansden zijn salons van een weelde, die hem aan vorstelijke
paleizen herinnerde. Het was jammer, dat niet een hele reeks
vertrekken zo kon worden uitgedost!
Toch had hij smack genoeg om niet alles in het goud te
zetten. De eetkamer bleef in sober grij s en de tuinkoepel licht
groen en wit, met gebloemd cretonne voor meubels en gordij nen. Alleen had Le Roy het plafond laten bewerken door
een zijner jeugdige schilderproteges. Er waren Arcadische
landschappen van gekomen, die het geheel allerminst verfraaiden.
Toen dan de nieuwe inrichting eindelij k klaar was, werd
zij ingewijd door een luisterrijk avondfeest, waarbij men gerust van <<een zee van licht» spreken kon, stralend over al
het goud en blauw. Er waren vele gasten genood, doch zij
waren lang niet alien gekomen. Er bleek een zekere terughoudendheid bij de degelijke kring van wijlen de heer Diefenbach te bestaan, wier leden het merendeels hadden doen
afweten. De familie van Le Roy was aanwezig in bescheiden
getale, maar het waren vooral de artistieke kennissen van de
jonge Le Roy, die de zalen vulden, nogal opzichtige schildersfiguren in twijfelachtig avondtoilet, waaronder ook wel
enige bekende, als Rochussen, Taanman, Kaiser e.a. Ook
zag men er de beroemde dichter Willem Hofdijk met zijn
spitse Alvabaard en sierlijk wippende gang, en de bestuurder
van de stedelij ke schouwburg, zelf dramaturg, die men in de
wandeling Jan je Goddome noemde, vanwege zijn misbruik
van's Heren naam. Deze allen, op den duur wat luidruchtig
met de gastheer, nadat deze zijn minzame deftigheid van de
eerste begroetingen had afgelegd, voegden zich maar slecht
te zamen met de deftiger Amsterdammers van Diefenbachs
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of Le Roy's kring, aan welke vooral de vrouw des huizes
zich wijdde. Zij was een statige, grote dame, zeer getoiletteerd, zeer gedecolleteerd in al dat felle Licht verschenen, en
menigeen keek enigszins twijfelachtig op naar dit voile, zeer
mannelijke gelaat, met de donkere haargroei onder de neus.
Maar naarmate de langlokkige artisten met de gastheer aan
het hoofd, zich luider lieten horen en vrijer, op het onbetamelij ke af, zich gedroegen — waarschij nlij k tengevolge der
veel geschonken champagne — sloot zich de kring der bezadigden vaster en afwerender om de gastvrouw, wier gezicht
ietwat strak en bezorgd begon te staan. Maar het liep tenslotte deze eerste keer nog wel goed en zonder incidenten af.
Deze artisten waren op stuk van zaken klein-burgers, die eerbied hadden voor de grote burgerij, van welke zij leven moesten en zo ging hun overmoed niet te ver over de schreef des
fatsoens. Alleen de heer Le Roy zelf was erg buiten westen en
tot baldadigheid geneigd. Zijn vertrouwde bediende kreeg
hem echter met een zoet lij ntj e naar bed en de volgende ochtend had hij een hevige kater in de zwaarmoedige nagedachte, dat de avond akelig saai was verlopen. Zo meende Louise
ook, maar deze dingen lagen haar niet en zij zag niet in hoe
het ooit beter kon, ook al vanwege het heterogeen gezelschap.
Maar Le Roy zag het wel en maakte plannen het niet geheel gelukte debuut te doen vergeten door een luisterrij k gemaskerd feest in de Louis XVI-Stijl der fraaie salons.
Dit plan nam hem weer geheel in beslag en weken lang
dacht en sprak hij over niets anders dan over het arrangement
van zulk een avond, waar de gasten alien in Louis XVI-costuum zouden verschijnen en oude dansen uitvoeren bij oude
muziek. Zijn hevige behoefte aan afwisselend vertier deed
hem bij voorbaat genieten van wat het avondfeest zou opleveren. Terwij 1 zijn ijdelheid zwol bij de gedachte aan de
«furore », die het in de stad maken zou.
Maar de moeilijkheden der voorbereiding bleken ongedacht vele en grote. Enkel een paar neven en nichtjes van Le
Roy werden bereid gevonden een costuum aan te trekken,
als de oom het hun leverde, en voor de dansen was eigenlij k
niemand te vinden in deze omgeving.
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Dit ontmoedigde de feestgever dermate, dat ineens voor
hem alle pleizier van de zaak of was en zijn onrustige geest
naar jets anders uitzag. Hij vond dit andere in de jacht, die
geopend werd en vertrok naar Gelderland op een invitatie
van een kennis, die daar zo'n beetje de landheer speelde. Zijn
vrouw en schoonmoeder liet hij achter en beide partijen waren niet rouwig om deze scheiding.
Maar Louise was toch niet tevreden. Zij voelde een soort
vertedering voor deze man, als voor het heel zwakke, en besefte, dat zij bij hem moest blijven en zijn leven richten, zou
hij zich op den duur kunnen handhaven. Tot dusver had hij
zijn drinkgewoonten tot het toelaatbare weten te betomen,
doch zij vreesde de vlotte vrienden, de joviale jagerskring,
die natuurlij k elke j achtdag met een drinkgelag zou besluiten.
En zo bleek het ook. Le Roy kwam terug na een paar we
ken, aanmerkelijk slapper van gezicht, grover van manieren
en losser in de mond, dan hij was heengegaan. Hij betoonde
zich onaangenaam onverschillig tegenover zijn huisgenoten
en annonceerde dadelijk, dat hij met de jachtvriend naar Parij s zou vertrekken, waar deze in de omtrek een pied -terre
bezat. Hij zou ook daar dan waarschij nlij k nog kunnen jagen
bij kennissen, die jachtterrein hadden. Bovendien was hem
een prachtcollectie wapenen gesignaleerd, waarop hij beslist
de hand wou leggen. Indien tenminste, waaraan hij niet twij felde, Louise hem zekere credieten zou willen openen. Dit alles achteloos voorgesteld, als de gewoonste zaak ter wereld,
op een wat te hoge toon en met een schrille blik in zijn ogen.
Louise kreeg de indruk, dat hij op deze voet hun verhouding
wilde vastleggen, als van een beer tot zijn rentmeester, koel
beleefd, maar zonder praatjes. En zij voelde zich geschokt
en beledigd, al peilde zij wel ongeveer zijn aangenomen pose.
Zo antwoordde zij rustig, dat zij op zijn plannen in zou
gaan, maar begeerde hem naar Parijs te vergezellen. En dit
bracht de eerste heftige huwelij ksscene. Natuurlijk raakte hij
zijn zelfbeheersing kwijt en verweet haar voogdij te willen
oefenen en hem de genoegens en ontspanning te misgunnen,
die zij wel wist, dat hun samenleven hem onthield. Hij was
waarachtig niet getrouwd om altijd bij haar te zitten. Het
was al mooi, dat hij getrouwd was. Zij van haar kant ver-
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weet hem niet te houden wat hij haar voorgespiegeld had,
zijn uithuizigheid, zijn lastig humeur, het dolle geld wegsmijten en, zachtjes, ook zijn drankzucht. Dit laatste maakte
hem wit en bevend van drift en kostte aan een Japanse vaas
het leven, die hij razend aan diggelen smeet, eer hij de deur
uit holde. Die nacht kwam hij laat tehuis en sliep op de divan
in zijn kamer.
Maar toen Louise de volgende middag nog eens op de zaak
terugkwam, terwijl zij hem rustig en vast in de ogen keek,
bleek zijn tegenstand gebroken en bracht hij geen bezwaren
in tegen hun gezamenlijk vertrek naar Parijs. Maar zijn eigen
enthousiasme was gezakt. Hij antwoordde mat en onverschillig, als kon hem het plan niet meer schelen.
In Parijs bewoonden zij een groot appartement aan de nieuwe doorgetrokken boulevard Hausmann en zagen er veel
kennissen, vaak van twijfelachtig gehalte. Aangetrokken
door de blijkbare welgesteldheid van Le Roy en op zijn gerakkelijk, dikwijls laat in de avond, in een cafe, verkregen
invitatie, verschenen daar kunstkopers en antiquaars, ook
vreemdsoortige, zich adellijk noemende kunstkenners en
vooral de onvermij delij ke tweederangs artisten in niet geheel toonbare plunje. En hun toon, aanvankelij k tegenover
de gastvrouw ingehouden, steeg gedurende het diner al gauw
tot het luidruchtige en ongegeneerde, waarbij de gastheer,
rood en met waterig glanzende ogen, voorging.
Louise trachtte wel door haar houding en de strakke hoogheid van haar gelaatsuitdrukking de algemene stemming te
beheersen, doch Le Roy, eenmaal over zijn habituele slapheid heen, scheen er een treiterig behagen in te vinden zijn
vrouw te contrarieren door telkens tot ongepaste gesprekken en grappen aan te moedigen. En het einde was voor
Louise meest vernedering en een overhaast zich terugtrekken.
De morgen na zulk een feestgelag, dat tot laat in de nacht
was voortgezet, verscheen Le Roy bleek en nors aan de
lunch, zwijgzaam en tot geen goed woord bereid. Louise
voelde desondanks medelijden met hem, in het besef, dat hij
in deze ontredderde staat vooral zichzelf haatte om de weer

18z FRANS COENEN

gebleken zwakheid. En meermalen gelukte het haar zijn mismoedige bui te doorbreken, zodat hij uitbarstte in tranenrijk
zelf beklag en halfberouwvol bij haar steun zocht tegen het
leven, dat hij leeg en dreigend voor zich zag. Dan poogde zij
hem op te wekken tot doen, tot belangstelling en zijn ijdelheid als kunstkenner en beschermer te strelen door te wijzen
op verschillende handige aankopen; zijn fraaie collectie Oosterse wapenen, zijn verzameling van Keuls aardewerk. Wie
had zo'n goed oog op kunst als hij! Had hij haar in de laatste
tijd niet gesproken over aankoop van schilderijen, gemaakt
door jonge mensen, die in Barbizon hun centrum hadden en
die, thans nog, hun producten heel goedkoop verkochten?
Zij Wilde hem gaarne een crediet openen, opdat hij, buiten
kunstkopers om, direct met hen onderhandelen kon. Zij had
het volste vertrouwen in zij n kij k op schilderkunst, die te onderkennen wist wat anderen nog niet zagen: de kunst der
toekomst.
En allengs gelukte het hem weer tot werkzaamheid op te
wekken, zodat hij minder dronk nu er opnieuw een doel was
om voor te leven, een doel, dat zijn ijdelheid voldeed en toch
ook zekere aesthetische behoefte vervulde.
Samen bezochten zij het dorp Barbizon en leerden er de
meeste kunstenaars kennen, wier namen in het vervolg be
roemd zijn geworden. Met koortsachtige voortvarendheid,
als gewoonlijk, dreef Le Roy de onderhandelingen, betoonde zich j oviaal en gemakkelij k, met iets van de Franse vlotheid zijner Refugie-voorouders, en vormde, niet zonder inzicht, zijn collectie van allermodernste Franse kunst. Hij gevoelde zich in die dagen bijna een schilder, als hij met wijde
pantalon, fluweel jasje en losse das door die ateliers dwaalde,
waar de schilders hem ongeveer op voet van gelijkheid be
handelden.
Het waxen voor het echtpaar Le Roy in die zomer van i 862
bijna gelukkige dagen. Louise moedigde de ijver van haar
echtgenoot en zijn werkkoorts zoveel mogelijk aan, en, waar
nu langzamerhand de aankopen ten einde gingen en de Barbizonreizen geen doel meer hadden, trachtte zij hem zelf tot
schilderen te krijgen, waarvoor hij immers klaarblij kelij k
aanleg bezat. Hij moest van een der Barbizonners geregeld
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les nemen en zich op het landschap toeleggen. Maar dan was
er ook geen reden meer een duur appartement te Parijs aan
te houden. Zij deden beter en ook meer economisch een huis
te zoeken in de omtrek, waar Le Roy kon buiten schilderen.
Zij zouden daar dan elk jaar kunnen terugkeren en aldus
het contact met Barbizon behouden, zowel ten bate van Le
Roy's collectie als voor zijn eigen kunst. Tamelijk bereidwil
hg, in de roes zijner nieuwe occupatie, stemde Le Roy met
de plannen van zijn vrouw in. In Le Vésinet vonden zij een
vrij grote villa van een bankier, die failliet was gegaan, en al
in het najaar betrokken zij het luxueuze huis, waar een groot
atelier op de bovenverdieping was uitgebroken en rijkelijk
met alle comfort voorzien.
De nieuwheid der omgeving en van zijn eigen occupaties
prikkelden Le Roy en in de zonnige Septemberdagen werkte
hij van de ochtend tot het donker werd, in het schilderach
tige dorp, maar ook wel in zijn eigen tuin.
Louise was veel alleen, maar haar eenzaamheid was nu niet
zo hopeloos als vroeger. In haar thans maatschappelijk beveiligde positie kon zij een zachte voldoening voelen over
hetgeen zij, met terzijdestelling van eigen trots en ijdelheid,
bij haar man had bereikt. Hoe zij zijn leven weer inhoud had
vermogen te geven en misschien een talent in hem gewekt.
Zo had hun huwelijk dan toch ook voor hem een doel gehad.
En zij trachtte bij voortduring vriendelijk en tegemoetko
mend voor hem te zijn en met zacht, ietwat ironisch geduld
zijn pedanterie te verdragen, die steeg, naarmate hij zich
meer kunst-maeceen en zelf broeder in het gilde voelde.
Toen echter de trieste Octoberdagen aanbraken, ging al
deze heerhijkheid te loor. Louise merkte het wel, hoe hij onrustiger werd. Ook vlotte het werk niet meer. Le Roy had
wel aanleg, maar hij was een dilettantennatuur, onbekwaam
tot lange, volhardende inspanning. De resultaten kwamen
hem veel te langzaam, hij schoot niet op en hij was kenner
genoeg om te zien hoeveel hem, vergeleken bij zijn schilder
kennissen, ontbrak.
Zo betoonde hij zich al meer ongedurig en korzelig, heklaagde zich over de eenzaamheid en verweet zijn vrouw de
band met zijn Parijse vrienden moedwihlig verbroken te het-

184

FRANS COENEN

ben. Hij had genoeg van 't land, hij wilde naar de gezelligheid van Parij s terug.
En Louise begreep, dat nu weer gekomen was, wat zij al
lang vaag had gevreesd. De hooggestemde doelbestreving,
de werkkoorts was weer ten einde en de depressie in aantocht. Naar Parijs, waar het leven van de vorige winter onvermij delij k weer beginnen zou, wilde zij in geen geval terug, en zo stelde zij zich fors te weer, om ten slotte, als concessie, toe te stemmen in een terugkeer naar Amsterdam,
waar het huis op de Herengracht immers voor hen openstond.
Zo kwamen zij dan tegen de winter, met bedienden en honden, in Amsterdam aan, in de woning waar moeder Diefenbach intussen rustige dagen had beleefd. Gelijk elke verandering, deed Abraham Le Roy deze verhuizing en het terugzien zijner fraai versierde vertrekken weer enig goed. Een
paar weken lang hield hij zich bezig met uitpakken en verdelen zijner nieuw aangekochte schilderijen over de diverse
vertrekken. Maar Louise bracht het terugzien van Amsterdam en de oude woning geen vreugde. Haar moeder leek
oud geworden en niet zeer ingenomen met het hernieuwde
gezelschap van de heer Abram Le Roy, waar zij het te voren
zo rustig had gehad. En het huis? De pompeuze benedenvertrekken waren haar onverschillig, zij keek er nauwelijks naar
om. Maar in de kamers boven had zij te veel doorleefd, dat
niet de herinnering aan haar verloren jeugd met de folterende onzekerheden haar triestig zou stemmen. De achterkamer
met het groen-gouden behang, die op de tuin uitzag, liet zij
daarom gaarne aan Le Roy over, terwijl zij zelf, als zij alleen
wilde zijn, zich terugtrok in het sombere koepelkamertje aan
het eind der gang of in de rulle voorkamer links, die haar vader zijn kantoor genoemd had.
En gelijk het huis haar bezwaarde door zijn druk van verleden, zo was ook de stad haar weerzinnig om de winterse
melancholie en het provinciaal armelijk vertier, en zij dacht
met weemoed terug aan de reizen harer jeugd en het maandenlang verblijf in Parijs, waar zij met haar ouders wel alleen
geleefd had, doch nooit genoeg kreeg van het druk,wisse-
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lend verkeer, dat zij te zamen als van een hoogte aanschouwden. Dit gevoel van warm omringd zijn kon Amsterdam haar
niet geven, zomin als het grote huis gezelligheid gaf, terwijl
zij de kring van familie en kennissen nog het meest van al
vreesde.
De veiligheid van haar gehuwden staat leek haar opnieuw
onzeker, als zij hen tegemoet trad. Zij wisten zoveel van
haar achter de verzwegen gezichten; haar verdachte jeugd,
haar twijfelachtig huwelijk, en zo scheen het dat zij zich alleen kon handhaven door koele afstandigheid, die men haar
overigens evenzo teruggaf, en het onderling verkeer tot het
strikt nodige terugbracht.
Maar wat in haar groeiende neerslachtigheid het zwaarst
woog, dat was wat zij in de toekomst van haar verhouding
tot Le Roy vooruitzag. Hoe had zij zich in Frankrijk de illusie kunnen scheppen hem tot een nieuw leven te helpen! Het
was dwaze ijdelheid geweest, de eeuwige droom van de
vrouw om de engel te zijn, die een ziel uit de dreiging der hel
verlost. Er viel niets aan Le Roy meer te helpen, zo het al
ooit had gekund. Haar medelijdende vertedering was verdwenen, zij zag hem als hopeloos minderwaardig, een ijdele
zwakkeling, die zijn weg omlaag volgen zou, met telkens een
al korter opleving, als weer toevallig iets zijn oppervlakkige
aandacht trok. En in haar moedeloosheid voelde zij zich
koud en onverschillig voor het lot, dat hem wachtte. Was het
hare beter? Kon zij meer van de toekomst hopen! Zo moest
elk hunner maar op eigen manier leven en zien wat hij er zelf
van terecht bracht. Haar kracht voor hem bleek met haar belangstelling uitgeput; wat overbleef was: voor de wereld tenminste de schijn te bewaren. Al twijfelde zij of op den duur
zelfs daartoe zij de wil en de macht bezitten zou...
En zoals Louise gevreesd had, gebeurde het ook. Le Roy
kwam niet meer tot schilderen, al bood zij hem enige malen
aan op de zolder een atelier in te richten. Hij beweerde, dat
Amsterdam en Holland hem niet inspireerden, en zocht andere verstrooiing. Het was verwonderlijk, hoe snel hij ook hier
weer zijn oude kennissenkring bijeen had, vele jongelui met
wie hij in Arti uitgebreid bitterde en's avonds in cafe's zat.
Ook vroeg hij hen bij zich aan huis en op diners, waartoe
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zijn vrouw haar toestemming gaf. Want zij wilde hem toch
niet geheel loslaten, overtuigd, dat het huis en het gezin van
vrouw en schoonmoeder nog de enige banden waren, die
hem voor hopeloze neergang behoedden. Zo trachtte zij
enig decorum te brengen zelfs in de gewone maaltij den, hield
het huis rustig en waardig en ontving, haar weerzin overwinnend, vrij geregeld de zonderlinge gasten van diverse pluimage, die hij in grillige invitaties samenbracht. En zij was
zich daarbij niet bewust, dat ook haar vreemde verschijning,
enigszins als van een verklede man, er niet toe bijbracht het
decorum der diners te verzekeren, veeleer een groteske indruk maakte, die terstond tot ietwat baldadige levendigheid
s temde.
In de laaggezolderde eetkamers, waar door de eeuwen zo
menig feestgelag was gevierd, bij het gedempte licht van
twee grote moderateurlampen, was daar een bedrieglijke
sfeer van gezelligheid, want de geesten hadden er geen deel
aan. Het werd allengs dezelfde rumoerige bende als in Parij s,
met het verschil der gezichten, die alien min of meer flauw
blond aandeden in de lichtschijn en der taal, die niet knetterend als vuurwerk klonk, maar sloom en slijmerig, van ongearticuleerdheid. En evenmin als daarginds vermocht Louise bier de al te joviale toon te beheersen en meestal reeds bij
het dessert trok zij zich terug naar haar moeder boven, die
nooit aan deze diners deelnam.
De volgende dag provoceerde Abram Le Roy dan een
scene om het geschokte evenwicht van zijn zenuwen te herstellen. En zijn vrouw ging daarop in, onverschillig en rancuneus, zonder hem meer te sparen. Weldra waren er niet
veel dagen, waarop zij niet twistten, zij zich terugtrekkend in
een hatelijke hooghartigheid, hij, larmoyant en insinuant in
slappe en platte venijnigheid. Hij zocht op die twistdagen
eerst recht zijn revanche buitenshuis. Op het middaguur, in
Arti, in de kring van vele j onge, min of meer klaplopende
artisten, was hij luidruchtiger dan ooit, oreerde gewichtig
over kunst en gaf opdrachten voor het maken van kostuumstudies, alles onder het gebruik van vele bitters.
Met een slap-bleek gezicht en glazige ogen reed hij dan
weer naar huis, om tegen zeven uur in verbeten zwijgen met
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zijn schoonmoeder en vrouw te dineren. Het was dan beklemmend stil in de stemmig grijze eetkamer, met niets dan
de zachte geruchten van de service. De echtelieden zagen elkander niet aan. De beide vrouwen wisselden soms enkele
stille woorden of gaven een gedempt bevel.
Heel vaak, in zijn stijgende dronkemansdrift, sprong Le
Roy nauwelijks halverwege het maal op, gooide kletterend
zijn work neer en verliet vloekend de kamer. De anderen, met
een onverschillig schouderophalen, brachten hun diner ten
einde, eigenlij k al tevreden, dat een woedende scene was vermeden.
Le Roy, in een razende drang naar beweging en uitvieren
van zijn gespannen drift, joeg zijn bediende op om de coupe
te doen voorkomen, waarmee hij dan zijn wijnhandelaar en
enige comestibleswinkels aandeed. Met een grote voorraad
spijs en drank, als voor een picnic, reed hij ten slotte terug
naar de Amstelstraat, waar de toneelkapper woonde, die het
Grand Theatre en het Salon des Varietes bediende, om bij deze, op een bovenkamer, zich neer te laten. Allengs vielen
daar dan ook verschillende acteurs en actrices binnen, naarmate hun avondwerk gedaan was. Het was er een soort rendez-vows voor de toneelwereld en Le Roy met zijn milde gaven deed er opgeld. In de luidruchtige, ongezouten conversatie dezer dames en heren bracht hij de gespannen zenuwen
van zijn drankhoofd weer tot rust, om zich een nieuwe roes
te prepareren. Er werd geschreeuwd, gezongen, getwist. De
stemmen werden heftiger en luider in het helle licht en de
stikhitte, die de heren noopte hun jassen uit te doen. Maar
Le Roy, omringd door hofmakers, die hem half spottend
vleiden en tot de wolken verhieven als wens en kunstmaeceen, bleef een der middelpunten van het gezelschap en werd
meer in de maling genomen, naarmate zijn bewegingen onzekerder werden en zijn tong dubbel began te slaan.
Ten slotte, tegen een uur, half twee namen een paar hem
onder de armen en zeulden hem het huizenblok om naar
huis, waar zij hem, brabbelend en tegenstrevend, aan de
knecht met de slaapogen afieverden.
In het voigend voorjaar, 1863, verliet de moeder, mevrouw
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Diefenbach, het huis op de gracht. Zij kon het eeuwige getwist, de geladen sfeer van vijandigheid niet meer verdragen
en verlangde naar rust. En Louise begreep het wel, maar het
deed haar leed en zij zou de moeder missen. Hun omgang
was nooit vertrouwelijk geweest, zelfs een tijdlang bijna
vijandig, toen Louise tot volwassen mens gegroeid was.
Maar haar durend innerlijk leed en 't besef na de dood van de
wader, op elkaar aangewezen te zijn, had haar tot de moeder
nader gebracht in een kalme, gelijkmoedige omgang. Wel
scheidde hen een tijdlang wat mevrouw Diefenbach Louise's
«onberaden huwelij k>> noemde. Maar toen dit misliep en
haar voorspellingen inderdaad gelijk kregen, voelde zij om
de verloren illusie van haar dochter toch ook wel medelij den,
nu zij begreep hoe deze zich aan dit huwelij k, als een verwarming in haar koude leven, had willen koesteren.
Maar ten slotte werd het haar in dit grote en holle huis, in
de sfeer dier twee vijandigheden, toch te machtig. In plaats
dat zij Louise vermocht op te wekken, voelde zijzelf zich versomberen tegenover de hopeloze toekomst van dit bestaan.
En op een dag in het eind van Maart verhuisde zij definitief
naar Haarlem, het huis leger en stiller dan ooit achterlatend.
En toen, onder de indruk van dit veelzeggend afscheid, gebeurde het, dat de echtgenoten elkander nog eenmaal nader
kwamen.
Abram Le Roy had een vaag schuldgevoel, alsof hij het
toch wel voornamelijk geweest was, die zijn schoonmoeder
verdreven en zijn vrouw van haar schaars gezelschap beroofd
had. En Louise, onder de druk harer nieuwe verlatenheid en
nog eens weer tegenover haar lege toekomst gesteld, was geneigd tot vrede en verzoening. Waarom konden zij tenminste niet rustig naast elkaar leven, beiden toegevend voor elkanders aard en levensstrijd, die immers niet meer te veranderen waren? Het moest toch mogelijk zijn tot een compromis te komen... Als Abram zijn uithuizigheid, met de gevolgen daarvan, matigen wilde, kon zij trachten weer wat belangstelling en opmerkzaamheid te tonen om hem te helpen
leven. Zij wist, dat zij dat kon, dat zijn licht bewogen, slappe
natuur meegaf met elke druk en,tenminste aanvankelij k,weer
tot zekere energie te spannen was, als zij maar een nieuwe
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taak, een nieuw onderwerp, een nieuwe hobby voor hem
wist te vinden. En op de avonden, die volgden, in de beslotenheid van haar boudoir, besprak zij met Le Roy hetgeen
zij dacht dat hem bezigheid en vulling zou geven. Hij was
toch kunstzinnig verzamelaar, al wilde hijzelf dan ook geen
kunstenaar meer zijn, en zo er op het gebied van schilderijen
al niets meer te doen viel, hij kon toch etsen en gravures collectionneren. Maar vooral kon hij trachten zijn kleine verzameling kunstnijverheid aan te vullen en uit te breiden. Daarvoor was hij immers in intiem contact met antiquaars en j onge kunstkopers. Die verzameling, dan =met smaak gerangschikt in de zaal en voorkamer, zou de glans en staatsie van
die mooie vertrekken bij zonder verhogen en bewonderd worden door al hun gasten, als zij weer feesten gaven.
Of zij dat dan nog wilde? was zijn deemoedig verwonderde vraag. Voor zichzelf niet, antwoordde zij, maar om zijnentwil, om hem tegenover die stijve en achterlijke Amsterdammers als man van kunst en smaak te doen uitkomen.
Daarom had zij immers ook in de vernieuwing van die kamers toegestemd. Waarom zouden zij nog niet eens terugkomen op dat plan van een kostuumfeest?
Le Roy, in de weke, aanhankelijke stemming van 't ogenblik, hoorde opmerkzaam toe. Zijn vrouw wilde toch wel
het goede voor hem, zij waren kameraden in het leven, en die
hele bende van vrienden en kennissen was onbetrouwbaar.
Hij wist wel waarom zij hem zochten en vleiden. Alles valsheid en eigenbaat.
Hij zou niet meer naar Arti gaan. Hij wilde weer paardrijden en hoogstens een paar oude kennissen aanhouden. Zij
konden dan samenkomen in de Kalverstraat, in de Karseboom of Polen.
Maar zij n vrouw ried hem zachtj es zij n levenswij ze niet in
eens geheel te veranderen. Op hemzelf kwam het tenslotte
aan, of hij zijn leven een Joel en degelijke bezigheid wilde
geven of zich willoos laten meedrijven in een omgeving van
vleiers en klaplopers.
En langzaam aan bemachtigden deze nieuwe gedachten
zijn geest, tot zijn stemming en dadenlust stegen. Als vroeger, tot het vermoeiende toe. Zijn stem werd minder dof, zijn
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bewegingen minder sloom en Louise zag met voldoening, dat
haar vermogen om dit slappe leven wat energie in te blazers
nog niet verminderd bleek. De moeilijkheid was het te doen
duren en overspanning te vermijden. Want met onnatuurlij ke ij ver dreef hij nu, als altij d, op verwerkelij king van zij n
doel aan en met moeite kreeg zij hem er toe niet alles tegelij k
te beginnen en vooral rustig zijn smack te doen werken bij
het uitzoeken en kiezen.
En deze maning was niet overbodig. Want zodra bekend
werd, dat Le Roy zich op «het antiek » ging toeleggen en kopen wilde, kwamen op alle uren van de dag antiquaars en
liefhebbers hem lastig vallen met koopjes. Er waren soms
drie tegelij k, met valiezen en tassen, waarin Delftse stellen,
zilveren bekers, gehele theeserviezen, pseudo Venetiaans
glaswerk. En zij drongen hem tot bezoeken aan hun winkels
om stoelen en kasten te keuren of Perzische tapijten, heel
oude, die juist uit het Oosten waxen aangekomen. Maar
Louise, die geraadpleegd werd, omdat zij ten slotte de aankoopsommen moest verschaffen, matigde Abrams kooplust,
ook door zijn deskundigheid op te hemelen,die de verdachte
verkoopsijver van die antiekjoden toch wel doorzien moest.
Zo wist zij Le Roy's nieuwe hobby te doen duren, tot de
zomer en het vertrek naar Le Vesinet al deze bezigheden van
zelf deden ophouden en opnieuw het buitenleven zijn aanvankelij ke verfrissing van levenskracht gelden deed. Le Roy
vond zijn schilderkennissen weer, deed opnieuw aankopen
voor zijn verzameling moderne schilderijen en voelde zich
inderdaad in dit bezige, vlotte gezelschap vrij en tevreden.
Maar Louise kon hem er niet toe krijgen zelf weer te schilderen. Wel ontving hij graag in zijn luxueus atelier zovelen van
die Pa rij se artisten als maar wilden komen en genoot van hun
hevigheid in kunst en hun levendige gesprekken zonder zich
al te zeer daarin te mengen. Hier meer dan waar ook, voelde
hij zich thuis, in dit Franse, onzwaar ernstige of geestige, van
waar zijn familie eenmaal gekomen was. En een behoefte
werd in hem wakker die familierelaties na te speuren om te
weten waar en hoe hij in het Franse yolk en land wortelde.
Hij beloofde zich daar werk van te maken zodra hij in Holland terug zou zijn.
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Toen na een paar maanden Le Roy's stemming weer neersloeg, ook omdat hij op den duur niets werkelijks te doen
had, begreep Louise, dat zij hem in Le Vésinet niet moest
vasthouden en trachten met hem te reizen, gelijk zij vroeger
met haar vader gereisd had. Maar de omstandigheden waren
wel zeer veranderd en Le Roy had deze vernieuwingslust en
vooral deze energie niet in zich. Hij was te zeer op comfort
gesteld en het reizen ze1f, hoeveel minder bezwaariijk en hoe
gemakkelijk ook, vermoeide hem. En de natuur op zichzelf
kon hem eigenlijk niet schelen.
Zo brachten zij het niet verder dan de kusten van Bretagne
en bezochten, terugkerende, vooral de steden: Rouaan,
Chartres, Amiens, Saint Quentin, om er de kerken te bezien.
In September waren zij terug in Amsterdam, toch wel minder vermoeid naar de geest dan in het vorige jaar. Abram Le
Roy zelfs met enige interesse, vooral ten opzichte zijner
genealogische onderzoekingen. Het duurde dan ook niet lang
of hij was druk bezig een genealogische bibliotheek aan te
leggen, daar van zeif al zijn doen zich uitbreidde en terstond
gehele gebieden te omvatten zocht.
En daar ook nog steeds het kostuumfeest hem bezighield,
allengs tot een serie zulker feesten uitgebreid, waarbij telkens
een bepaald tijdvak vertegenwoordigd zou worden, wijdde
hij zich ook aan kostuumkunde en kocht en bestudeerde veel
dure werken, waarvan de berging in kasten weer nieuwe aandacht vereiste.
Deze lust tot boekenverzamelen en genealogische studiën
hielden de hele winter en het voorjaar aan. Zij gingen ook
enkele malen uit op avondbijeenkomsten bij kennissen of familie van Le Roy en ontvingen zelfs des avonds in de grote
zaal, waarin voornamelij k de oudere artisten minder versche
nen, enkele schilders, letterkundigen, j ournalisten.
Abram Le Roy gedroeg zich bij die gelegenheden enigszins overdreven, als de kasteelheer, die minzaam het yolk tot
zich toelaat, maar verveelde zich merkbaar als het later werd,
of wond zich op in gesprekken over kunst, als hem de achterlijkheid dier Hollandse schilders tegenover de Fransen
duidelijk werd. Dan kon hij agressiefonhebbelijk zijn en emdigde de avond in een moeilijke sfeer van gedruktheid en
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misnoegen. Diners, behalve van enkele familieleden, werden
niet meer gegeven. En in 't algemeen ondervond Louise, hetzij zij bij anderen de avond uitzat of zelf in haar eigen zaal
moeite deed de toon te vatten temidden der plompe en houterige of al te vlotte gasten van Abrams artistenkring, dat dit
«Gesellschaftsleben» haar al meer tegenstond. Het was niet
zozeer, dat zij er zich onveilig en belaagd voelde als vroeger,
maar haar eenzaamheid in de koude, die er van al deze
mensen uitging, scheen haar nu al zwaarder te drukken.
Waarvoor dit alles? Dit zich ophouden, dit gedwongen praten onder mensen, die elkaar volmaakt onverschillig waren,
deze vermoeienis, die haar leeg en neerslachtig achterliet? En
waar zij met Le Roy kwam, was er ook de onrust over zijn
altijd onzekere houding, en het scherpe wantrouwen ten opzichte van anderer opinie over hem. Wat er over haarzelf gezegd werd, deerde haar niet meer. Wel schokte en griefde het
haar, als zij soms in Le Roy, in een oogopslag of een toevallige beweging, zekere gene ontdekte, omdat zij zijn vrouw
was. Zo weinig vrouw en al zo oud, wist zij... Maar hij was
immers nog jong en lang niet ongevoelig voor vrouwen. Dat
liet haar onverschillig; met zijn erotiek had zij zich nooit in
't minst bemoeid. Alleen als het wel eens haar kameniers
gold, had zij zich kalm verzet en de betreffende persoon weg
gedaan. En Le Roy aanvaardde dit, schouderophalend, en ten
slotte onverschillig.
Tot in de jaren zeventig hebben zij zo betrekkelijk rustig
naast elkaar voortgeleefd.
Le Roy, gevraagd in verschillende kunstgenootschappen
en societeiten, speelde zekere rol in het schamele kunstleven
der hoofdstad, en men vergaf hem zijn vaak zeer hinderlijke
eigenaardigheden, omdat hij rijk was. Hij werd gezien op
alle tentoonstellingen en kunstavonden en hijzelf gaf enige
malen per jaar kunstbeschouwingen uit zijn collectie prenten.
Dat hij elke dag te zwaar bitterde in Arti, dat hij geregeld
de avonden in Doctrina of in enig cafe doorbracht, dat hij
zoveel twijfelachtige figuren, acteurs, colporteurs, antiekhandelaars bij zich ontving, dat was alles een gewoonte geworden, nu de verzamellusten waren uitgevierd. En als het,
zoals meestal, binnen de perken bleef, vond niemand, bui-
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tens- noch binnenshuis, reden zich aan deze levenswijze te
stoten.
Ook Louise niet, of niet meer. Zij konden elkaar wel verdragen in de weinige gemeenschap, die zij hadden. Hun wegen
waren in het grote huis vrijwel gescheiden. Zelden verscheen
Abram Le Roy aan de lunch, maar tegen twee uur, half drie
bezocht hij zijn vrouw in de voorkamer boven of in haar
boudoir en vertelde haar zijn wensen of ergernissen, zijn vage voornemens en luttele resultaten. Alles niet onvriendelijk
of onredelijk, doch meest in een stemming van matheid, die
evengoed het gevoig kon zijn van een verkregen wereldbe
schouwing, als het restant van een katterigheid.
En zij antwoordde desgelijks, raadpleegde hem over huishoudelijke zaken en familieaangelegenheden en ging op zijn
plannen in met al de belangstelling, die zij bijeen kon brengen tegenover zulke zinledige beslommeringen. Na ruim
een uur stond hij op en stapte in zijn rijtuig, op weg naar de
dagelijkse table ronde in het kunstgenootschap. Vrij onge
regeld, om zeven uur of half acht kwam hij dan tot het diner
terug, lang niet nuchter, maar toch niet meer zo prikkelbaar
en twistziek als vroeger. Integendeel, meestal in een wat geforceerde vrolijkheid verteide hij in nogal struikelende zinnen, de stadsnieuwtjes die hij had opgedaan en waar hij
krampachtig om lachen kon. Zover bracht zijn vrouw het
niet, maar zij hoorde hem toch weiwillend aan en scheen het
te waarderen, dat hij zijn dinertaak er nog zo gentleman-like
afbracht.
Na het diner ging men ieder zijns weegs. Hoogst zelden
dronk Le Roy ook nog thee bij zijn vrouw, die dan in de
voorkamer van de bel-étage werd gediend. Was zij alleen,
dan bleef Louise in haar boudoir, lezend of handwerkend,
tot bij middernacht, en kon al moeilijker inslapen, en voelde
zich als door het leven hopeloos achtergelaten.
Vroeg in het voorjaar ging nu mevrouw Le Roy al naar buiten, naar de villa te Le Vésinet, waar, na een paar weken, haar
moeder ook verscheen. Het was enige jaren lang Louise's
beste tijd. Zij vergat er Amsterdam, het grote, sombere huis
en de man, die haar voortdurend door zijn gedrag compro-
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mitteerde. Samen met de honden, een grote, ruigharige airdale-terrier en de kleine, bruine spaniel, wandelden de twee
vrouwen veel in de omtrek, langs de Oise en over de heuvels,
en zagen er de lente rijpen in de gesluierde luchten, over de
groenende bomen en de donkere velden. En's avonds, in de
lange, schijnende avonden van einde April en Mei zaten zij,
moe en tevreden, neer op het terras, uitziend op de langzaam
duisterende tuin, en voelden zich vol van een wage hoop op
levensvernieuwing, die zij toch beiden ij del wisten.
Het waren rustige, vreedzame weken, waarin zij bijna niemand zagen dan de mensen uit het dorp, die hun terugkomst
hartelijk begroetten.
Maar als de zomer voller was geworden, begon de dreiging van Le Roy's komst. In het begin van Juli reisde de
oude mevrouw weer af. De schoonzoon wenste zij niet te
ontmoeten, die tegen het eind der maand dan ook kwam aanzetten. Hij had zijn verblijf in Amsterdam gerekt tot zijn
schilderkennissen naar vele richtingen waren verdwenen en
in de lege bitterzalen geen ziel meer overbleef. Toen werd de
eenzaamheid hem te benauwd, die van de societeiten en die
van zijn huffs, en reisde hij noodgedwongen naar Le Vesinet.
Want hij verlangde noch naar buiten, noch naar zijn vrouw.
De natuur verveelde hem en hij moist dat geen van de oude artistenvrienden daar meer te vinden zou zijn. Wat moest hij er
dan beginners, zonder bittertafel, zonder avondgezelschap?
Zo verscheen hij dan op de villa, neerslachtig van stemming, nors van humeur en vond er zijn vrouw, ongeneigd
hem zijn verstoring van haar betrekkelijke vrede te vergeven,
onverschillig en kortaf.
Dat beledigde hem, die beklaagd en getroost had willen
worden, en hij trok zich in zelf beklag terug in zij n atelier en
bedronk zich 's avonds alleen.
Maar op den duur ging zijn tegenwoordigheid toch zwaar
op Louise drukken, zijn zwakheid en j ammerlij ke eenzaamheid, en zij poogde weer wat contact te krijgen, waarvoor hij
na enige tijd ook wel dankbaar was. 7onder meer te beproeven hem tot een bezigheid op te wekken, werd zij toch vriendeli j k voor hem en luisterde weer geduldig naar hetgeen zijn
sentimentaliteit en zijn verbittering tegen de wereld hem de-
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den klagen en honen. En toen dit haar na enige weken te veel
werd, wekte zij hem op naar Parijs te gaan, waar zich zeker
nog wel kennissen zouden opdoen. Het was haar bewust, dat
zij hem hiermee geen goed deed en de weg naar Parijs tevens voor hem de weg naar de << debouche » betekende. Maar
zij kon het in de eigen depressie niet meer aan dit huilerige,
dierlijk egoiste wrak constant tegenover zich te hebben. Zij
raadde hem zelfs aan een kamer in Parij s te nemen, opdat het
heen- en weerreizen hem bespaard zou worden. En nu was
zij tij delij k van hem af.
Maar de zware, lome zomerdagen brachten haar toch de
hoopvolle lentestemmingen niet meer en haar zijn, alleen in
die weidse villa, leek haar op den duur volkomen zinloos.
Had zij haar honden niet gehad, zij zou zeker weggereisd
zijn naar een drukbezochte plaats of zelfs naar Amsterdam,
waar toch haar ouderlijk huis stond. Nu bleef zij, met nog
een bond, een krulharig smousje, tot gezelschap en twee
prachtvolle angorapoesen, die zij nooit buiten liet komen.
Van Le Roy merkte zij alleen jets als hij geld nodig had,
wat dan meestal tot een scene leidde.
In dat regenachtige najaar van 1873 kwam Louise Le Roy
vroeger dan antlers naar Amsterdam terug. Zij voelde zich
ongedurig en benauwd daarginds, onder de trieste herfstbuien op dat verregende land en in die eenzame villa. En
haar huis in de stad, op die stemmige en toch gezellige gracht,
leek haar in zijn vertrouwde rust en stilte een toevlucht, waar
zij temidden der mensen en toch alleen kon zijn. Zolang haar
man wegbleef, genoot zij, met haar dieren tot gezelschap, in
derdaad van dit verblijf, waar de onstuimige of melancholieke versterving van de zomer haar veel minder drukte dan
ginds in het open buiten.
Begin October kwam ook Le Roy terug en Louise schrikte van zijn uiterlijk, zo vermoeid en vervallen als hij er uitzag. Zijn huid was gelig en gerimpeld geworden, en zijn
hoofd kleiner van magerheid. Ook waren zijn bewegingen
zwak en trillerig, als van een heel oude man.
In haar evenwichtige stemming dezer weken, deerde hij
Louise, en zij was vriendelijk voor hem. Zelfs op een avond,
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na het diner, dat zij vooriopig weer samen gebruikten, kwam
zij er toe nog eens ernstig tot hem te spreken. Zacht zeide zij
haar schokkende indruk van zijn vervallen uiterlijk en haar
bezorgdheid voor zijn toekomst. Kon hij er niet toe komen
wat redelij ker te leven, weer een lief hebberij op te vatten, zoals hij dat al zo vaak gedaan had? Iets, dat hem van zich zelf
afleidde en zij n leven een doel gaf ?
Abram Le Roy hoorde haar stilzwijgend aan, de ogen
peinzend neergeslagen, terwijl zijn hand met een messenlegger speelde. Zij n vrouw sprak zacht, maar nadrukkelij k, haar
ogen poogden de zijne te vatten, maar hij zag niet op. Toen
zij zweeg, bleef het een poos stil, waarin zij op antwoord
wachtte.
Eindelijk kwam het, gelaten rustig en niet sentimenteel.
Het was vriendelij k van haar, en hij was er dankbaar voor,
dat zij nog zoveel belang in hem stelde en hij haar werkelijk
nog aanging. Maar het kon hem nu niet meer helpen, het was
te laat om nog te trachten iets te veranderen. Hij had geen
lust of kracht meer en het leven verveelde hem dodelijk. Bovendien voelde hij zich op het ogenblik werkelijk ziek en zou
een dokter vragen.
Inderdaad bleek, dat hij ziek was. Zijn lever was aangetast
en enige maanden lang bleef hij bedlegerig en zwak. Zijn
vrouw hield hem plichtmatig overdag een paar uur gezelschap in de grote slaapkamer, waar het avonddonker vroeg
inviel. Buiten de lichtkring van de lamp lag hij in het halfdonker, eerst koortsig onrustig, later kalm starend. Zij zat te
lezen aan de kleine ronde tafel en vaak wisselden zij geen
woord. Maar als zij opzag, meende zij, dat hij aldoor naar
haar lag te staren. In het schemerdonker kon zij het niet zeker weten, doch het maakte haar onrustig. Wat zag hij aan
haar, wat dacht hij ? Zij moest dan zelf aan hun verhouding
denken, hun beider eenzaamheid in deze zonderlinge verbintenis van jaren. Wat wist hij eigenlijk van haar en zij van
hem? Zag ook hij haar leven als zij 't zijne zag: een hopeloos,
illusieloos omlaaggaan naar de dood? Een mislukking, in aard
en aanleg geworteld, die hun hele verdere leven bepaald had?
Dat scheen hen eerder samen te moeten brengen, terwijl het
hen van elkaar verwijderd had. Maar zij geloofde eigenlijk
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niet, dat hij zo zelf bewust leefde. Zij n futiele ij delheid deed
dit niet. Tenzij het ongebonden leven, dat hij toch wel tot
de droesem gesmaakt moest hebben, hem wijzer gemaakt
had...
En zij herinnerde zich wat hij haar geantwoord had, toen
zij hem ried eens wat degelijker kennissen, in de kring van
zijn vaders familie, te frequenteren. Die degelijke lui weten
helemaal niet wat het leven is, en ze zijn stomvervelend, had
hij gezegd. Zij voelde, dat hij gelijk had. Haar ongeluk eerst
had haar gelsoleerd, en later was het gezelschap der fatsoenlij ken, der degelij ken haar gaan tegenstaan. Zij waren inder.daad «stomvervelend », in hun denken en in hun voelen. Zij
waren zonder enig begrip of meegevoel, zij waren koud en
egoist. Het was mogelijk, dat die anderen, de bohemiens,
beter, tenminste amusanter waren...
Toen de ziekte over was, hernarn het oude leven bij Abram
Le Roy zijn loop, zij het ook in vertraagd tempo, want hij
was zeer verzwakt. Eigenlij k leefde hij alleen in de late namiddag en de avond. De morgen, na de dompe slaap, bleef hij te
bed, apathisch in een doezel van denken en voelen, die hij
tot het uiterste trachtte te behouden. Maar tegen de middag
stond de onrust weer in hem op, die het bed niet meer verdroeg. Hij ging dan uit de doff e, schemerachtige slaapkamer
naar de overkant van de gang, naar zijn groene zitkamer, om
zich daar, in chamber cloak, op de divan uit te strekken, wee
van lichamelijke en geestelijke leegheid. Alleen de drank kon
hem van die onzegbare tegenzin in het leven bevrijden. Hij
slurpte dan een paar eieren, maar vooral: hij dronk, in korte
tijd, enige glazen achtereen.. Dan kreeg het leven weer enige
stand in hem. Hij kon kranten inzien, de nieuwgekomen boeken of de nieuwe afleveringen van grote werken over nijverheidskunst, waarop hij nog altijd intekende. Lezen deed hij
echter nauwelijks. En het was hem een bevrijding, als tegen
vieren zijn coupe werd aangekondigd en hij zich kon laten
kleden voor zijn dagelijkse gang naar «Anti », om zich daar
definitief vergetelheid en nieuw leven te drinken.
In de vooravond kwam hij dan dineren, meest met enkelen
van die zonderlinge parasieten, die zijn dagelijks gezelschap
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uitmaakten. Le Roy dronk wijn, maar at bijna niet bij die
diners in de laaggezolderde eetkamer waar de stemming van
voorname intimiteit de al te luidruchtigen kalmeerde en vrijwel ontnuchterde.
Le Roy's eigen vroegere rumoerigheid was nu afgezwakt
tot een aanhoudend opgewonden praten, dat de gasten aanhitste, maar nooit luisterde hij naar hetgeen zij zeiden. Na de
likeur en de koffie, verdween dan weer het gezelschap en
bleef het voornaamste deel van het huis achter in donker
zwijgen, alle leven saamgetrokken in souterrain en op de
eerste verdieping.
Daar leefde Louise Le Roy gescheiden van haar man, die
zij vaak dagen achtereen niet zag. Zij bewoonde de grote
voorkamer links, haar kleine boudoir en de voorkamer rechts,
waar zij sliep. En het was daar nu dikwijls een niet geheel
frisse atmosfeer, vanwege de vele huisdieren, die er dag en
nacht samenbleven. De angora's had Louise in Le Vesinet
achtergelaten, doch daarvoor waren er nu twee grote, grijze katers met brede koppen, die in ongeschonden mannelijkheid rondliepen. En dan waren er de grote en de twee
kleine honden, die zich, al krieuwden zij nu en dan, met
de poesen heel goed verdroegen.
Dit alles was Louise's voornaamste gezelschap.
In de morgen, als Le Roy het rijtuig niet nodig had, reed
zij wel uit voor boodschappen, en's middags meldde zich
een zeldzaam bezoek aan: de oude dokter Ferguson, die zij
als vriend, maar nimmer als doctor accepteerde, zo hij enigszins bedenkelij k naar haar gezondheid vroeg; dan haar zaakwaarnemer Schermer, tegen wie, onredelij kerwijze, haar
wantrouwen groeide; ook nog de Engelse dominee, Jameson, een goede bekende van haar vader, en nog enkele anderen, meest vroegere kennissen, die tijdelijk in Amsterdam
waren. Hun gezelschap en conversatie lieten Louise echter
meest verveeld en moe achter, zodat zij dikwijls niet-thuis
gaf om met haar dieren alleen te blijven. Een enkele maal ook
kwam een Franse vriendin, mlle Aurette, uit Parijs over en
bleef logeren. Mevrouw Le Roy hield wel van deze vriendin,
die een ernstige aard had en toch veel in de wereld verkeerde.
Zo bezat zij ook talrijke kennissen in Amsterdam en Louise
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zag haar niet al te veel, al bleef zij ook enige weken. En deze
afstandelijkheid was juist wat zij begeerde en verdragen kon.
In de zomers die volgden bleef Louise tamelijk lang in de
stad, om dan naar een plaatsje in Bretagne, waar zij kamers
gehuurd had, te vertrekken, zodat de villa in Le Vesinet on
bewoond bleef. Op deze wijze kon zij vermijden, dat Le Roy
haar nakwam, als hij in Amsterdam «au bout >> was. Zij wilde
hem niet veel en vooral niet lang meer zien. Zij kon zijn verleefd gezicht, zijn beverige handen niet meer verdragen. Het
stond haar tegen, het maakte haar bijna bang, als zij zich be
wust werd van de bezeten drang naar zelfvernieling, die zijn
uiterlijk en doen openbaarden.
Zo liet zij hem liever alleen, alleen in het grote huis om de
lange, warme zomerdagen en lauwe nachten door te komen,
zelfs zonder zijn gewoon avondgezelschap. Waarheen hij dan
's avonds verdweilde, vermeed zij te denken. Zij trachtte
hem trouwens gans te vergeten in die zomermaanden, waarna zij, in de herfst, hem altijd weer zwakker, meer vervallen
terugvond.
Maar wat haar trof, was de gelijkmoedigheid waarmee hij
haar ontving. Geen verwijt, geen klachten, eerder een vriendelij ke onverschilligheid. Waren zijn felle humeuren definitief uitgesleten, vroeg zij zich af, of was het 't vooruitzicht op
het winterseizoen en opwekkender gezelschap, die hem de
geleden ellende deden vergeten? En als zij hem aanzag, vond
zij iets van die gelatenheid ook in zijn gezicht terug. Het vervallene leek nu vooral oud, niet meer zo verwaterd, en verdwaasd, noch zo hunkerend als vroeger. De eindpaal van de
wedloop scheen nu welhaast bereikt...
Toch duurde het nog een vol jaar eer het einde kwam, een
j aar, dat hij al meer in huis, op bed of divan, doorbracht en al
korter buitenshuis, vanwaar hij dikwijls hijgend van benauwdheid of zelfs half bewusteloos werd thuisgebracht.
Het voorjaar '88 bracht het slot: een longontsteking, in
een koude nacht opgedaan, die in een week dit verzwakte organisme brak. Louise zat naast het bed, waar hij onrustig, in
koorts, woelde, met strakke trekken droogogig starend in
het schemerdonker van de grote kamer. Zij voelde geen leed
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en geen medelijden, eerder een voldoening, ook voor hem,
dat deze etappe nu bereikt was en hij weldra bevrijd van wat
hem altijd te zwaar was geweest. Eerst hij, en dan weldra zij.
Zo nutteloos en doelloos was hun beider leven geweest, zo
bitter onrechtvaardig in een ijskoude wereld. Dat het spoedig gedaan mocht zijn. En zo was het. Het lichaam van
Abram Le Roy bleek te zwak tot verzet en hij stierf zonder
eigenijk goed bij kennis gekomen to zijn. Tot zijn begrafenis
kwamen ettelijke familieleden samen, die voor de levende
Abram Le Roy altijd schuw geweest waren. Zijn vrouw ontving hen koel onverschillig.
Maar bij de groeve, op de prille voorjaarsdag, waar door
officiele vertegenwoordigers veel lofs over de Kunstvriend
en Kunstbeschermer Le Roy gesproken werd, stond ook een
groep ietwat verwaaide en sjofele figuren, zijn artistenvrienden, die zijn gezelschap en zeker zijn goedgeefsheid missen
zouden.
Die zomer vertrok mevrouw Le Roy voor 't eerst weer
naar Le Vesinet. De kamenier en de knecht, benevens de drie
honden gingen haar voor om kwartier te maken. Zijzelf
kwam er een paar dagen later en vond er veel verwaarloosd
door haar afwezigheid der laatste jaren. Dat gaf in de eerste
tijd nogal wat te bedisselen. Haar vriendin Aurette zou komen logeren in plaats van de moeder, die enige j aren geleden
gestorven was.
Aurette, niet gemeenzaam, doch positief en resoluut, leidde Louise of van de melancholie, waarmee de overdadige zomer in de te grote, weelderige villa haar drukte. Maar toen
Aurette vertro kken was, had zij niemand meer dan haar dieren, die toch geen volledig gezelschap gaven.
Het was begonnen te regenen, een lange reeks koele, winderige dagen, die wel de druk van haar afnamen, doch het gevoel gaven of het al herfst was, de zomer voorbij, het ganse
leven voorbij.
Louise had geen ogenblik verluchting gevoeld door Le
Roy's dood, gelijk zij eigenlijk verwachtte. Was het niet of
de dood hem rehabiliteerde in haar gevoel? Zijn leven en
dood waren tenslotte stations van haar eigen leven. Hij was
haar toch zeer na geweest. Waren zij niet « camerades de mi-
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sere))? Nu was hij uit haar leven weggegaan en zij zou straks
volgen. Er was niets meer te verwachten dan een wellicht be
zwaarlijk einde. Deze herfststemming was niet onaangenaam, maar het leven kreeg er jets onwezenlijks en voorlopigs door, dat rusteloos maakte en van de omgeving vervreemdde.
Vroeg in September was zij alweer in Amsterdam terug en
had er dadelijk spijt van, want ook hier bleek de rust niet te
zijn.
Zij vond er de eenzaamheid en het grote grachthuis vol
suizend stille en holle ruimte. Het leek alles afzijdig en zeer
verleden. Wat deed zij hier? Zij werd zich bewust zelfs van
de vaak rumoerige en scandaleuze aanwezigheid van Le Roy
nu te missen in een bijna knagend verlangen naar gezelschap.
Maar gezelschap van wie? Als zij aan de weinige kennissen
en familie dacht, die haar zouden kunnen bezoeken of naar
welken zij zelf zou kunnen gaan, voelde zij een felle weerzin
en een schuwheid, die zij van vroeger kende, maar nu meende te boven te zijn. Het was of de dood van Le Roy haar ook
van haar positie beroofd had en zij nu weer de twijfelachtige
vrouw van lang geleden geworden was. Zij zouden komen
uit nieuwsgierigheid, om aan haar rond te snuffelen, hoe het
met haar huwelij ksleven geweest was en wat zij van Le Roy
en zijn vroeger gedrag zeide.
Er was een doffe angst in haar dat zij hun ware verhouding
begrepen hadden en haar met vragen zouden benauwen. Zo
kwam zij er toe niet-thuis te geven, terwij 1 zij toch een brandende behoefte gevoelde aan menselij ke aanwezigheid op die
lange middagen, dat zij werkeloos en doelloos aan het raam
zat uit te kijken op de stille gracht met de moede bomen.
Op den duur beheerste zij zich echter, leefde met haar dieren, die allerlei verzorging nodig hadden, las haar Franse
krant en haar oude Franse boeken. Maar zij raakte toch de
sensatie zeer verzwakt en verminderd te zijn niet meer kwijt.
Het was in deze jaren tachtig, dat zij voor het eerst de
zwelling onder haar borst bemerkte, de kleine knobbel, die
zich snel verhardde, zodat het haar al gauw duidelijk werd
Welke kwaal zich hier openbaarde. En toen twijfel niet meer
mogelijk was, zat zij neer in rad.eloze angst. Niet om de
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doodsdreiging. Wat had zij van het leven nog te wachten!
Maar, evenals vroeger, was het de afschuw voor het eigen
lichaam, zijn heimelijke, eigenmachtige werkingen, die haar
lot wreed bepaalden en haar dwingen wilden haar schandelijke ongewoonheid de mensen te openbaren. Zij had haar
leven lang tegen deze openbaring geworsteld, zij zou 't nu
weer doen. Al wist zij deze ziekte maatschappelijk niet ontoelaatbaar, die had toch in haar oren een gevaarlijke, besmetting dreigende klank. Aan een medische behandeling
dacht zij helemaal niet. Zij gruwde van elke doctorale intimiteit, die onvermij delij k ook haar gebrek aan het licht moest
brengen. Zij kon enkel trachten de schande te verheimelij ken.
En deze gedachte, met de pijn, die zich allengs daarbij
voegde, werd haar tot een obsessie, een durende angst en
wantrouwen, al heviger, al meer absorberend. Zij sloot zich
nu bijna gans van de mensen of en die zij nog zag bejegende
zij stug en haast vijandig. De oude dokter Ferguson, vriend
van de familie Le Roy, die haar een enkele maal kwam bezoeken, waarschuwde zij telken keer, dat zij hem enkel als vriend,
maar vooral niet als dokter wilde zien. En tegenover haar
zaakwaarnemer, Schermer, groeide van bezoek tot bezoek
haar achterdocht. Had hij het niet op haar goed voorzien,
waarvan hij alles en zij zo weinig wist? Zijn stoel tegen het
licht plaatsend, beloerde zij scherp zijn gezicht en was er op
den duur van overtuigd, dat hij haar bedroog en haar geld
verduisterde. Zo ving zij aan hem te vleien en zijn eerlijkheid te kopen door vrij duidelijke toespelingen, dat zij hem
erfgenaam zou maken. Wat zij volstrekt niet voornemens
was. En om ten minste gedeeltelijk veilig te zijn, eiste zij een
aantal effekten op om die zelf te behandelen. De man begreep het niet en zag hierin enkel de gril van een rij ke, oude
dame... Maar toen zij de coupons geknipt had, durfde zij deze toch niet weer ter verzilvering te geven en verstopte ze zo
goed mogelijk in boeken en onder linnengoed, tot zij hen
misschien eens zelf kon inwisselen.
Maar zij ging bijna niet meer uit. Zij was bang onder mensen te zijn. Van de grote slaapkamer met haar zonderling frivole ameublement, kwam zij tot haar woonkamer op dezelf-
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de verdieping, de grote gestalte al meer gebogen, en leunend
op een krukstok. En het hooghartig gelaat, met de diepe
groeven langs de mond, werd slap en grauw van huid naarmate de kwaal verergerde, en ook door verwaarlozing.Want
het was op die verdieping vaak een complete dierenkolonie,
vier honden en drie, vier katten, waarbij katers, die nooit werden uitgelaten en op geregelde tijden het huis vervulden van
bun jammergeluid. De toenemende kattenlucht, zowel in de
slaapkamer als voor, scheen Louise niet meer te merken, die
nu tijden op de grond kon zitten, in gesprek met haar beesten, die zij aanhaalde of afstootte, al naar zij zich gedroegen.
En zij vergat er de mensenwereld om, in een diep contact
met de eenvoudiger diergeesten, ofschoon zij ook wel ineens
dodelijk beangst kon worden, als de ondoorgrondelijke blik
der katers haar lang fixeerde. Dan scheen zij wakker te worden en j oeg hen weg en voelde plots haar eenzaamheid zo
gruwelijk, dat zij het bijna uitschreeuwde.
Maar zij kon zich nog altijd beheersen, evenzeer bevreesd
voor de dienstbodenwereld daar beneden, waar zij nooit
meer kwam. Er was een wage angst in haar, dat die naar boven zouden stormen en haar vermoorden, als zij van haar bestaan te zeer deed blij ken. Zij moesten haar liever maar bij
stukjes en beetjes bestelen. Zij kon daar niets aan doen, alleen
zoveel mogelijk in veiligheid brengen. Zo trachtte zij veel
tafelzilver te verstoppen en gebruikte enkel plate, dat geen
begeerte wekken kon.
Maar toch kon zij niet verdragen, dat zij al te grof bedrogen zou worden, en omdat er met Naar paard-en-rijtuig van
alles gebeuren kon, nu zij niet meer uitreed, deed zij de koetsier gelasten elke middag de gracht om te rijden, terwij 1 zij
aan het raam zat en de equipage zien kon.
De avonden echter werden op den duur het ergst te doorleven. De dieren sliepen vroeg en hielden zich afzijdig. Dan
hield zij het in de als gestolde kamerstilte, bij de tikkende
klok, niet meer uit en ging ook te bed, maar sliep niet. Zij
hoorde het weinig discreet gerucht van beneden opstijgen en
verstijfde soms van schrik als een deur daverend werd dichtgeslagen.
Dan luisterde zij scherp toe, heksachtig gebogen in Naar
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nachtgoed staande bij de opengekierde deur... Tot het gelol
weer tot mompelen gedaald was en zij nu het zware zwijgen
gewaar werd, dat de flauwlichte trapkoepel uitademde, waar
de bleke beelden zelf schenen te luisteren in hun verstard gebaar. Ontzet sloot zij de kamerdeur, maar voelde onmiddellij k achter haar de gespannenheid der hoge, holle kamerruimte, die zij vergeten was...
Zij stak dan alle lichten aan, maakte de hondjes wakker,
streelde een slapende poes en voelde zich bijna bevredigd als
een feller pijn haar bewustzijn van de verschrikkingen afleidde.
Maar de tij d kwam, dat zij 's nachts en weldra ook overdag
niet meer alleen dorst te blijven en verlangde dat iemand bij
Naar sliep. De kameniers echter — die zo ongeveer om de
maand wisselden, ondanks het hoge loon — weigerden constant deze griezelige mensfiguur in die verpeste atmosfeer in
de nacht gezelschap te houden en werden dan vaak ontslagen
wegens brutaliteit. Zo was er op den duur enkel een schoonmaakster, die zich tot de corvee bereid verklaarde, een struise
vrouw met in het benig gelaat felle, grijze ogen en de gang
van een koningin. De armoede — haar man was om dronkenschap uit de dienst ontslagen — maakte haar tot alles bereid,
maar zij voelde toch ook zekere genegenheid voor de arme
rijke vrouw, van wier toestand zij wage, nooit geheel uitgesproken vermoedens had.
Zij en een ietwat onnozele knecht waren de enige der bedienden in wie mevrouw Le Roy vertrouwen had en bij wie
zij zich veilig voelde. De anderen, onder het opzicht van een
machtige kok, met wie Le Roy iets compromittants uitstaande had gehad, voelde zij als een vijandige wereld, die haar zo
weinig mogelijk aanging. Uit deze wereld, kwamen dan ook
de nieuwe kameniers, die zij al met wantrouwen ontving. Zij
moesten voor haar zeer uitgebreide garderobe zorgen, maar
hielden het nooit lang uit in dit spookachtige, kwalij k riekende huis, waar de meesteres een heks en de keukenwereld een
vrij ruwe boel was. Zo deed Koos, de schoonmaakster, in de
intervallen ook kameniersdiensten, en gaf de weinige hulp,
die mevrouw Le Roy persoonlijk begeerde. Want, behalve
bij het haar-opmaken, leed zij niet, dat iemand aan haar
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lichaam kwam. Thans minder dan ooit, flu er bloedende,
soms hevig pijnlijke wonden op haar borst ontstaan waren,
die zij schuw verborg. Maar 's avonds, nadat zij Koos te bed
had laten gaan en zich overtuigd had, dat deze sliep, zette zij
zich uitgekleed op de gebloemde divan voor het vuur en begon uiterst voorzichtig het aangekleefd hemd van de wonden los te weken. En Koos, die altijd maar veinsde te slapen,
zag de flauwverlichte gestalte, wier schaduw op de achtergrond telkens monsterachtig uitschoot bij het vooroverwiegen. Zij hoorde het gesmoorde kreunen, zij zag het van pijn
verkrampte gezicht als de viam uitschoot in de haard, terwiji
de hand geluidloos de borst met lauw water bette en einde
lijk het hemd in 't vuur wierp. En Koos' hart kiopte van huiverige, bijgelovige vrees en meelij...
Maar nooit waagde zij te zinspelen op wat zij gezien had of
raad te geven, nadat zij eens, in krankzinnige vijandschap was
afgesnauwd en met dadelijk ontslag bedreigd.
Haar laatste jaren heeft mevrouw Le Roy zo doorgebracht,
tussen pijn en tranen, met haar dieren, die toch haar eenzaamheid niet veilig stelden en de angsten niet van haar weren
konden. Lezen, behalve haar Franse krant, deed zij niet meer,
nu zij hele tijden in verdoving neerlag, door het middel dat
zij, ten einde raad, van dokter Ferguson verkregen had.
En het enige, dat haar in de weinige heldere middaguren
nog heftig bezighield, was haar testament.
Zo goed mogelijk dpgemaakt, zat zij in haar grote stoel bij
het raam, half tegen het licht gekeerd, zodat alleen haar proflel zichtbaar was. De notaris in het licht aan de grote tafel,
hoorde geduldig haar omstandige uiteenzettingen aan en gaf
enkel voorzichtig en ambtelijk advies. De erflaatster was
hem bijzonder onsympathiek, maar er viel aan haar goed te
verdienen. Zij vond er blijkbaar een wrokkige voldoening in
haar familie, maar vooral die van Le Roy, met name van de
erfenis uit te sluiten. Zij hadden zich nooit om haar bekom
merd, zeide zij. Maar eigenlij k wreekte zij in hen al haar ganse vroegere kring, alien, die zij benijd, gevreesd en gehaat
had als de onbeschaamd gezonden, wier minachting en hoon
zij haar leven lang gevoeld had. Zij waren haar nooit een
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stap tegemoet gekomen, zo behoefden zij ook haar geld niet.
En tegelij k voelde zij Le Roy te willen wreken, die zeer zeker
maatschappelijk misdaan had. Maar was zijn zwakheid hem
niet evenzeer beschoren als haar gebrek aan haar? En beduidde die zwakheid niet tevens een verfijning in smaak, die in
deze botte wereld zich niet had kunnen ontplooien? Hij had
toch gaven gehad, die hem ver boven de geld- en koopmanskringen zouden hebben uitgeheven, als zij maar tijdig erkend waren... Zo wilde zij hem dan nu nog recht doen en
zijn naam vereeuwigen. Niemand kon haar beletten in en met
dit huffs, dat hij verfraaid en met kunstschatten gevuld had,
zijn nagedachtenis te bestendigen. Het zou als legaat aan de
gemeente geschonken worden, om als museum ten eeuwigen
dage behouden te worden onder hun beider naam. Zo zou de
wereld aanvaarden en erkennen, na hun flood, wat zij de
levenden wreed hadden onthouden... Trillende van opgewondenheid, liet de oude vrouw zich haar wil voorlezen, en
nogeens weer voorlezen in de wettelijke formulering. En
hiermee voelde zij het voornaamste deel van haar laatste taak
volbracht. De rest interesseerde haar weinig en zij liet zich
door de notaris raden in de verdere legaten. De erfenis zelf
had zij al lang te voren bestemd voor een kennis uit Le Vesinet, een vroegere Amsterdamse koopman, die rentenierde
en zeker nooit op haar geld gerekend had. Wat deze, al oude
man er verder mee doen zou, was haar onverschillig.
Een klein jaar nadat mevrouw Le Roy haar testament voltooid had, is zij gestorven.
Zij was vaak bedlegerig en soms ook niet meer bewust. De
verpleging, zo goed en zo kwaad zij het verdragen wilde,
werd voornamelijk bezorgd door Koos en een krom huisnaaistertj e, wier gezicht mevrouw Le Roy dulden kon. Die
verzorgden haar, na heimelijk ingewonnen raad bij dokter
Ferguson. Er viel trouwens alleen wat te reinigen en pijn te
verlichten. Het meerdere zou zij niet gewild hebben, want
tot het laatste toe ontkende zij voor de omstanders haar ziekte en zette zich, onder pijn en duizelig zwak, stijf op haar
stoel aan 't raam. Dan moesten haar poesen gebracht worden
en lief koosde zij de kleine hondj es, wier levendigheid zij
nauwelijks meer verdragen kon. Maar na een uur of zo liet zij
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zich toch weer te bed brengen in de grote slaapkamer en
nam een verdovend middel om niet de ganse nacht onder
pijn wakker te liggen. Dat gebeurde toch al vaak, als het middel te vroeg uitwerkte. Maar soms bleek dan de pijn niet he
vig en kon zij stil liggen luisteren naar de geluiden van de
nacht. Zij dacht dan aan haar testament en hoe daardoor
voorgoed het huis als woonhuis zou hebben afgedaan. Zij
was de laatste bewoonster, de laatste van de lange rij geslachten, wier leven binnen deze kamers, deze muren was voorbijgegaan. Er was niets van hen over dan alleen dit huis, dat onverschillig hen had ontvangen en weer zien heengaan. Zij
had zeer van het huis, haar ouderhuis, haar huwelijkshuis,
gehouden. En zij had het nu aan zichzelf gegeven. Zij had
daartoe de macht gehad, dat het voortaan alleen voor en om
zichzelf bestaan zou. Een museum is voor niemand en behoort van niemand. Het is enkel zichzelf ten doel.
En er was voldoening in haar, dat zij dit tweeledig had
vermocht: hun beider naam bestendigen, de brave wereld
ten hoon, en haar huis tot een persoonlijkheid maken, nooit
meer dienstbaar aan een onverschillig nageslacht.
In een gure Januari-nacht is Louise Diefenbach-mevrouw Le
Roy, toen gestorven. Er was niemand bij haar. Zij had lang
buiten kennis gelegen en het naaistertje, dat bij haar waakte,
had er geen bezwaar in gezien even weg te gaan naar de k.euken, om zich koffie te zetten.
Daar waren de kok en een bediende nog wakker en de afwezigheid had Langer geduurd dan bedoeld was.
Toen zij weer boven kwam in de schemerig verlichte kamer was alles al afgelopen. Het vrouwtj e schrikte hevig, toen
zij de adem niet meer hoorde en in de geheven lamp de ontspande trekken en gebroken ogen zag.
Er volgde toen een j achtig lopen door het huis van bedienden wie deze onverhoedse, ongecontroleerde dood onrustig
maakte, als zou men hen van allerlei kunnen verdenken. De
kok besloot, dat mevrouw Le Roy's meest vertrouwde
knecht zou trachten de zaakwaarnemer op te kloppen, dat
die zou beslissen wat er gebeuren moest. En dan zou hij ook
bij de dokter aangaan. In de tussentijd zou niemand in de
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sterf kamer mogen blijven. Er moest op de katten gepast
worden.
Binnen het uur was dokter Ferguson ter plaatse. Bij zijn
schouwing erkende hij wat hij altijd wel vermoed had en
bleef een ogenblik in gepeinze. Wat moest die vrouw geleden
hebben. En zich haar huwelijk herinnerend, bedacht hij dat
het leven haar ook overigens niet veel gebracht had, trots
haar rijkdom.
Toen ging hij naar de voorkamer en liet zich wijn geven en
wachtte op de heer Schermer, die in het ochtendgrauwen,
slaperig en huiverig bij hem bovenkwam. De laatste tragedie
van het Huis was ten einde.

VAN MIJN DODE HONDJE
Fen Herinnering

Zou ik er wel van spreken? Over een paar dagen zal het schrij nen der herinnering, die smartelijke schrik bij het plotseling
herdenken immers weer voorbij zijn. Dan heeft de dagestroom ons al ver weg gevoerd en is het levensaspect weer
nieuw, zodat wij enkel nog maar 1weten van het verdriet,
doch niet meer voelen. Zo zou ik dan kunnen zwijgen, bedenkend de geringheid van het feit en hoe spoedig het nagevoel over is.
De dood van een hondje! Het is niet veel in 't wereidgebeuren en kan gauw vergeten zijn. Maar ik wil niet gauw
vergeten. Ik wil nog vasthouden, wat ik eens beleefde en wat
mij sterk vervuld heeft: het zachte, vertederde neigen tot dat
kleine leven, en de smartelijke leegte van gemis bij zijn dood.
Dit beleefde ik eens en het was niet zo weinig. Dan wil ik er nu
ook niet haastig en schuw aan voorbijgaan, in kleinmoedige
angst voor een pijn, die wellicht het allerbeste betekent, dat
het lage leven ons te bieden heeft.
Ten wij hem bij de hondenkoopman kochten, keek hij schril
en spichtig uit zijn hoge hokje veer: een bekoorlijk levendig
smouskopje met verwarde zijig blonde Karen voor twee grote
glanzende ogen. Hij kostte niet duur en wij hadden het gevoel dat hij misschien wel gestolen kon zijn. Immers zo piepj ong was hij niet, trots zijn ongelooflijk levendig en driftig
aardje en hij bleek zijn mensen en wereld al bij zonder goed
te kennen, veel te goed voor een hondje, dat pas uit het nest
komt. Aan het touwtje, waarmee wij hem thuis brachten,
liep hij zonder enige bevreemding of schroom mede, het
scheen zelfs of h/ het was, die ons met zij n driftige, fij ne trippelpootjes leidde naar een hem bekend doel. En eenmaal
in huis en losgemaakt, holde hij licht en vlug alle trappen
op en weer af, snuffelde de kamers en gangen door op een
grappig zakelijke en zeer positieve manier, alsof zijn blijven
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er van afhing, dat hij alle dingen naar zijn smaak beyond.
Zo was zijn eerste entree en zo bleef hij bij ons; volkomen
op zijn gemak, maar voorlopig nog maar matig vriendelijk.
Hij had het aanvankelijk ook te druk, was te zeer geinteresseerd in alles, om voor ons nog veel aandacht te hebben. Hij
kende ons ook maar zo kort en gedacht misschien zijn vorig
gezin, dat hem gewis nog betreurde.
Doch al was onze verhouding tot het nieuwe hondje ook
wat ongewend, hij werd ons een voortdurende lust der ogen.
Zo slank en veerkrachtig als hij op de kleine, nerveuze pootj es geplant, stond, het kopje parmantig op, fel gericht, met
steile oortjes in luisterhouding. Of zoals hij zitten kon, rustig met het ronde blondharige rugje verbreed op de uitstekende heupjes en gevouwen achterpootjes, terwijl dat zwarte
mopneusje rusteloos speurde en snoof in de verte. Tot,—maar
dat was in latere j area — de slaap hem overmande en hij opwaarts begon te knikkebollen.
Heel spoedig kwam toen de aanhankelijkheid, en voor
goed en zonder voorbehoud. Hij werd ons als vanzelfsprekend toegenegen en heeft zijn leven lang geweigerd vrij willig met iemand anders alleen uit te gaan, hoe gaarne hij ook
wandelde. Likken deed hij nooit. Hij vond het misschien vulgair en weinig mannelij k. Maar hij had zo een maniertje om,
met de oren vertederd naar achter, zwakjes te snuiven en
aanhoudend met de tong te liplikken, dat even goed zijn liefde toonde, vooral indien daarbij een voorpootje schuchter
en onbeholpen poogde ons naar zich toe te halen, dat wij
hem strelen zouden.
En als wij een poosje van hem weg waren geweest, hoe
was dan zijn begroeting bij het weerzien! Op het grintwegje
voor het huis wachtte hij ons af, nadat hij urenlang, onrustig
en gepreoccupeerd, rechtop in zijn mand of midden in de kamer gezeten had. Als wij dan in de verte aankwamen, stond
hij op en tuurde scherp door zijn Karen, kwam aarzelend
kwispelstaartend nader, om dan ineens vooruit te schieten in
de voile zekerheid der erkenning, het lijfje als saamgebald
van blijdschap, de huppelspringende pootjes, het kromgespannen rugje, het verrukte kopje een compacte vreugde,
terwijl hij schelhoge j uichblaf j es uitstootte.
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En immer, zo vaak het voorkwam, dat wij ook maar een paar
uren van hem weg waren, mochten wij deze ongemengde,
onverdachte blijdschap weer genieten, zo innig en waarachtig als zeker geen volwassen mens, hoogstens misschien een
kind in de jaren van komend bewustzijn, vermag te betonen.
Zeker hing dit ook samen met zijn driftig, hartstochtelijk
temperament. In zijn eerste jaren kon hij zo roekeloos onstuimig in onze armen springen, dat het een wonder blijft,
hoe de fijne pootjes nooit schade leden. Natuurlijk was hij
daarbij jaloers en eens, toen wij een ander bond j e van zijn
bord wilden laten eten, nadat hij toch zelf zijn maal geeindigd
had, kreeg hij bijna een zenuwtoeval van woede. In het algemeen kon hij van zij n eigen soort alleen het vrouwelij ke deel
(maar dit dan ook heel goed) uitstaan. Hij maakte zich dadelij k zo driftig op elke bond, groot of klein, die zich de toch
niet ongewone familiariteiten met hem veroorloven Wilde,
dat wij vaak angstig waren voor represailles. En represailles
konden voor hem, met zijn zwakke tandjes, terstond noodlottig worden. Maar de grote honden namen zelden veel notitie van hem. Zij schrikten wel van zijn plotselinge heftigheid, maar schenen in hem geen medeminnaar te zien, zelfs
als er een teef j e in de buurt was. Hij was toch maar quantite
negligable, vonden zij, en overigens wel een aardig, parmantig verschij ninkj e. Zelfs de deftige Kees uit de buurt, op wie
hij zijn ganse leven, god weet waarom, zo fel gebeten was en
die hem met een poot kon omgooien, betoonde zich tegenover hem altijd waarlijk grootmoedig. Want ons hondj e treiterde hem, waar het hem maar vond. Dan draafde het naast
hem voort, met snelle, kleine pasjes tegen de grote van het
ruigharige beest, terwijl al zijn rugharen overeind stonden en
het gromde, met de tandjes kwaadaardig bloot. De ander liep
intussen voort, merkbaar gegeneerd en heel donker van uitzicht. Ook hM gromde van tijd tot tijd, maar liet toe, dat het
kleine dier tartend onder zijn zwarte neus voorbijliep en ostentatief zijn poot optilde tegen bomen, waar ook de Kees
zijn aandacht aan wijdde. En het is, geloof ik, maar tweemaal
gebeurd, dat Kees zijn geduld verloor, omdat het kleine ding
't al te bar maakte, en toen kastijdde hij hem nog hoogst gematigd. Toch hield zich daarna de kleine een tijdlang op een
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eerbiedige afstand. Maar spoedig was het ongeval weer vergeten en schoot zijn blaf telkens woedend uit, als hij in de
verte Kees' stem maar hoorde, of als het bleek, dat Kees
's morgens in de vroegte op het wegje was voorbijgegaan,
met achterlating van talrijke identiteitsbewijzen. Dat vooral
schijnt in de hondewereld een uiterste belediging te zijn, dat
men iemand op zijn eigen, wettig erf komt ergeren door parmantige bewijzen van kracht en vitaliteit. Tenminste ons
hondje verdroeg het nooit, en het scheen ook moreel niet
gans in de haak, want Kees, als hij toevallig op de daad zelve
betrapt werd, leed nog geduldiger dan anders de honende
schelderijen en uittartingen van ons diertje en schommelde
verlegen weg, de neus omlaag. Maar daarentegen wee ons
hondje, als hij op Kees' terrein gesnapt werd! Dan gromde
de andere zo vervaarlijk en keek zo donker dreigend, als
slechts een Kees vermag, en wij haastten ons de kleine op
onze armen in veiligheid te brengen, waar hij dan razend
worstelde, om los te komen, ten einde de strijd met de vijand
aan te binden en hem eens voor al genoeg te geven. Doch wij
waagden het er liever niet op en bleven hem vernederend
vasthouden tot de gevaarlijke zone gepasseerd was en hij,
steeds trillend en grommend, aan zijn agitatie ongevaarlijk
lucht kon geven door een bij uitstek schelderig geblaf naar
de kant van de verre tegenstander.
Maar tegenover het vrouwelij k hondegeslacht was hij al tederheid en geduld. Het is zelfs waarschij nlij k, dat die tederheid zijn leven verkort heeft, zozeer gaf hij zich, zonder maat
of rust, over aan zijn mannelijke neigingen, die toch hoogst
zelden doel troffen, want er zijn in die wereld vele geroepenen, dock weinige uitverkoren. Er waren tij den, lange perioden in voor- en najaar, dat ons hondje 's nachts onrustig sliep
en, zodra wij het maar veroorloofden, in de morgen het huis
ontliep, om er eerst een, twee uur later in terug te keren.
Waar hij dan heenging op zijn eenzame wandeling, wisten
wij niet precies. Wij vermoeden naar een ver-wonend teef j e
van zijn kennis, meestal hetzelfde, dat zich in bijzondere omstandigheden beyond. Soms, als wij ongerust werden en gingen zoeken, zagen wij hem nog juist in de verte van de laan,
als een geel vlekje, dat zich ijverig voortrepte, afwisselend in
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strepen zon en schaduw. Of wij vonden hem met zijn neus
voor het hek van de woning zijner favoriete, of wel obstinaat snuffelend, als een klein varken, op een graslandje daarnaast. Hij was dan dolblij ons te zien en ging, zonder omzien, gewillig mee naar huis, of hij eerder blij was uit de ban
van zijn begeerte verlost te worden, want de natuurdrift is
voor zulke diertjes als een genadeloos meester, die nooit rust
laat. Het leek ons altijd een vrij hopeloze hofmakerij, tot wij
eens toevallig vernamen, hoe hij in de keuken van datzelfde
huis een geregelde en niet onwelkome morgengast was, en
ook dat het teef j e eens twee gele hondjes had gebaard, die bij
de geboorte waren gestorven, doch anders zeer zeker ons
hondje wader hadden kunnen noemen. Enigszins getroffen
door zoveel onverwacht resultaat van de morgen-wandelingen, zagen wij in het vervolg die excursies minder als de onnozele en doelloze uitspattingen van een romanesk beestje,
dat nooit verder dan het begin der dingen komt. Hij scheen
ons gewichtiger, om wat hij aan verzwegen daden begaan
had, en wij vonden ons nog minder gerechtigd hem, voor
zijn eigen veiligheid, opzettelijk terug te houden. Want gevaarlijk bleef het zo een klein diertje alleen langs de grote
weg te sturen, waar hij uit overmaat van vrees ieder aanblafte
die hem naderde. Vooral voor straatjongens was hij uit ervaring bevreesd. Hij keek hen al van verre aan en nam een
opzichtig grote bocht om hen te ontlopen. Natuurlijk werkten zulke demonstraties beledigend op het prikkelbaar eergevoel van gezegde jongens en gooiden zij hem daarom te
eerder met stenen of zaten hem een eindweegs achterna. Wij
wisten dit alles van eigen beleving of door het zeggen van
mensen uit huizen in de buurt, die hem alien bij zijn naam
kenden, en zo was het ons, als hij lang weg bleef, een ware
opluchting zijn druk, tartend geblaf in de verte weer te horen. Even later kwam hij dan het wegje af, zich ijverig reppend, als zijn gewoonte was, met de neus in de wind en onophoudelijk loszinnig blaffend tegen niemand, zoals ook wel
een kind in het donker zingt, om zijn angst te smoren. Inderdaad was hij, trots al zijn parmantige mannelijkheid, toch
maar een bang hondje, dat niet eens lang in een donkere kamer alleen durfde zijn. Moesten wij hem een tijdje's avonds
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in huis achterlaten, dan bleef ook altijd het licht op, en nog
vonden wij hem soms zo zenuwachtig terug, dat zijn blaffen
in hoge gilletjes oversloeg en hij, telkens op de arm en dan
weer op de grond, maar niet tot bedaren kon komen.
Eenmaal thuis van zijn ochtendwandeling, kon hij, in zijn
goede tijd, nauwelijks het uur afwachten, dat wij zelf uitgingen. Fel oplettend zat hij rechtop in zijn mand, en als 't later
werd, vond men hem zitten in de deurpost of staande midden
in de kamer, met steile oortjes ons scherp fixerend. En het
was immer weer dezelfde onbedaarlijke vreugde, als hij eindelijk uit mocht, om op de weg ons te wachten. Dan weergalmde het buiten van zijn scherpe kreten en sprong hij onstuimig tegen ons op van overborrelende levenslust, die vervolgens tamelijk gauw bedaarde in de aandachtsvolle beschouwing van interessante grassprietjes aan het einde van
de weg, of in een woede-uitbarsting, als het bleek, dat de
Kees die morgen opnieuw het territoir besmet had door achterlating van uittartende plengoffers.
Thuisgekomen van die tweede morgenwandeling, vroeg
hij eerst met tonggesmak en fixeren een boterham en zocht
dan voor uren aaneen de rust, als het zonnig weer was buiten, lang uitgestrekt en telkens op een ander plekje. Anders
binnen in zijn mand. De bezigheden van de dag waren maar
zeer beperkt voor een hondj e, dat hoegenaamd geen j achtlust had. Door een waarschijnlijk eeuwenlange salonbeschaving, was dit oerinstinkt volkomen uit hem verdwenen en
vond hij een konijn even weinig interessant en even griezelig als een kat. Waar de jachtressource dus voor hem gesloten bleef en de liefde 's morgens voorlopig was afgedaail,
restte als enige bezigheid het slapen, en zelfs het snurken.
Maar de namiddag vond hem weer klaarwakker en hevig begerend er op uit te trekken. Hij Wilde echter nooit alleen, en
zo kon men telkens zijn grote begerige ogen ontmoeten achter een deur of in de gang, zo duidelijk en dringend, dat de
huisgenoten er vaak tuleruurs onder werden.
Het grote moment van de dag voor hem was echter het
middagmaal. 's Ochtends had hij zelden veel trek; hij scheen
alles voor het diner op te sparen en soms zat hij al een tijd
lang, geduldig maar aandachtig, op zijn eigen stoel aan tafel,
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voor nog iemand hem gezelschap kwam houden. Als dan het

eten begonnen was, maakte hij bepaald aanspraak op kleine
stukj es vlees nu en dan, om de tijd te korten, en als men hem
scheen te vergeten, werd zijn pootje zeer werkzaam. Maar
janken deed hij nooit. Als het hem te lang duurde, hoorde
men enkel een zonderling ondergronds brommend geluidje,
alsof zijn ongeduld aan de kook raakte. Met ogen lichtend
van aandacht, volgde hij de voorbereidingen tot zijn maal,
en terwijl zijn bord werd neergezet, brak hij eindelijk uit in
scherp welsprekend blaffen. Dat «spreken» was de enige
«kunst », die hij wist, overigens was zijn opvoeding zo verwaarloosd, dat hij zelfs niet kon opzitten. Wat toch elke hond
kan.
Eenmaal voor hem gezet, was het maal, helaas, in weinig
ogenblikken gulzig naar binnen geschrokt, en het bleef voor
de buitenstaander altijd een pij nlij ke wanverhouding: het
langdurige begeren en het kortstondig genot. Evenwel, die
vluchtige etensmomenten genoot hij ook volkomen, met een
egoistisch, exclusief genieten. Wie hem dan stoorde, zij het
ook met de beste bedoelingen, werd brabbelgrommend uit
een voile mond, woedend afgescheept.
Na het eten begeerde hij dan soms op een schoot te zitten,
met een schuin oog naar een mogelijk dessert. Of wel, hij
wilde terstond naar zijn mand voor een rustige digestie, maar
het zonderlinge was, dat hij steeds op dat uur uiterst prikkelbaar gestemd bleef. Hij keek dan ietwat wantrouwig door
zijn haren en het minste plagerig duwtje aan zijn rug was
voldoende om hem te doen grommen. Wijdbeens op de vloer
staande, wachtte hij of de belediging herhaald zou worden,
terwij 1 het platte kopje met de opzij loerende ogen en het
tandengrijnzende bekje er dan inderdaad dreigend uitzag.
En het brommen werd al luider, tot het in een hysterisch
woedegeschreeuw brak, vergezeld door een bijt-uitval, waarover hij zich dan terstond schaamde. Maar zelfs als hij naar
zijn mand was weggeslopen, antwoordde hij nog met nijdige
blaf jes, als men hem plagend aanriep.
De gehele verdere avond bleef hij dan vrij rustig onder de
tafel, met uitzondering van een of twee tochten naar zijn
drinkbakje. Want toen al dronk hij teveel water. Tot, tegen
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elven, hij slaapdronken nog even buiten werd gelaten en dan
ineens klaar wakker en druk schoffelend en blaffend enige
tijd weigerde binnen te komen, om naar bed te gaan. Een
enkele keer echter werd hem de avond te lang en keerde hij
van het drinken niet meer in de huiskamer terug, maar beklom met stijve sprongetjes de trap, om er op het portaal
stug te blijven zitten, wachtend tot zijn mand in onze slaapkamer was gebracht. Eenzelvig en altijd wat prikkelbaar,
kroop hij daarin en liet zich met veel tonggesmak en een
definitieve zucht voor de nacht toedekken.
Zo waren ongeveer al zijn dagen, zo heeft hij jaren naast ons
geleefd, weinig veranderend, nauw merkbaar ouder wordend, al scheen het ons soms toe, dat de blondheid van zijn
hals en flankjes eigenlijk grijsheid was.
In eens, in weinige maanden, is hij toen vervallen, tot hij
een oud gebrekkig hondje werd. Het begon met langdurig
hoesten, toen werden zijn pootjes tegelijk rheumatisch en al
slechter werkten maag en ingewanden. Hij kon dikwijls niet
goed meer mee lopen en leek op straat wel versuft, zodat hij
telkens gevaar liep te worden overreden. Ook zijn gehoor en
gezicht gingen sterk achteruit, en het werd nu vaak droevig
om te zien, hoe de oude begeerten en gewoonten in hem
streden met zijn physieke machteloosheid.
En eindelijk kwam de dag, een triestige regenachtige Septemberdag, dat de hartelijke jonge veearts, die wij hadden
gevraagd, na een betasten van zijn droog, ziekelijk gespannen lijfje en hologig, hijgend kopje, ons zeide, dat er geen
herstel meer te verwachten viel, dat hij had uitgeleefd, en
raadde het niet tot het uiterste te laten komen. Dat klonk rationeel en zelfs barmhartig, maar het betekende niettemin
een zwaar, noodlottig besluit. Hij mocht dan heel ziek zijn,
wij voelden het toch haast als verraad van zijn onbegrensd
vertrouwen, hem zo onverhoeds uit het leven te stoten en
daarheen te verwijzen, maar wij zelf tegenstreven te gaan, uit
het bewegelijk leven in de starre dood.
Toch hebben wij besloten, een beetje ook terwille van ons
eigen gemak, niet waar?
In zijn mandje, waar de jonge man hem had onderzocht,
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hebben wij hem neergelegd. Hij bewoog langzaam het kopje
en keek ons met kennelijke ogen vragend aan, wat wij daar
deden om hem heen. Ik hield een voorpootje strelend vast en
de dodelijke piqure in de hartstreek scheen hij nauwelijks te
voelen.
Toen, na een ogenblik, vergrootten zich zijn ogen, als in
ontzetting, terwij l zijn leden wild opschokten. Een seconde
maar, toen werd hij stil, vreemd stil... en was veel liefs
voorbij.
Later hebben wij hem onder de spar begraven, in het donker, bij het licht van een lantaren, terwij 1 de regen weer begon te vallen, en zijn toen stil in huis gegaan, met een verward gevoel in ons: zwaarte van gemis, brandend meelij,
vaag zelfverwijt. En een grote moedeloosheid.
Het schijnt nu alles weer lang geleden en de droefheid begint reeds te minderen. Weldra zal zij geheel weg zijn en
blijft van die hoogbrandende vlam niets dan wat droge as
van herinnering.
Een hondje dood, wat is het tenslotte?
Daarom ben ik tevreden zijn klein leven innig herdacht te
hebben, terwijl de ontroering van een plots verbroken eenheid nog levend in mij was. Herdenkend nog even bij hem
blijven, dat scheen een gering offer, een kleine verzachting
voor het stil verwijt van de dood aan het gevoelloos voorthaastende, gretige leven.
Zo laat ons dan herinneren en betreuren. Aan zoveel in
het leven zijn wij schuw en jachtig voorbij gegaan, als op de
tenen lopend, om de smart niet te wekken. Wij verkeerden
in de mening dat onbelemmerd leven, herdenkingloos genietend leven het enig nodige was en zochten blijkbaar altijd
nog zoiets als het geluk.
Maar ouder geworden, weten wij, dat juist in die momenten van scheiding en leed, van verbroken eenheid, het wezenlij ke van het leven—dat wij aandachtiger zoeken, naarmate
onze eigen tij d opkort — ons het dichtst nabij komt. En of dan
een mens of een hondje sterft, zo men hem liefhad, is het al
gelij k.
Want in de smart om de afgestorvene beklagen wij hem en
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onszelve ongescheiden. Wij betreuren hem in ons en ons in
hem.
Wij betreuren, dat de stelligheid van het zij n zo nietig
blijkt en het leven niets dan het ij le schijnsel, dat een lantaren
werpt over een donkere weg. Het leven van het ogenblik,
van elk ogenblik, al ons leven. De dag van gisteren, de vorige
seconde al spoorloos verzonken en ons bewust bestaan voor
en na blijvend in die beperkte lantarenschijn, met een strook
herinnering, die zich verlengt tot onze dood. Dat is onze
wereld. In dat licht zien en begrijpen wij wat ons na en verre is. Dat veil zeggen: niet dieper dan het alleroppervlakkigste. En zo zouden wij dan elk op ons zelf bestaan, zonder
contact, in de meest volstrekte eenzaamheid, als er de liefde
niet was, het toe-neigen en een-worden-in-gevoel van ogenschijnlijk gescheiden levens, als twee bloemen aan een stengel ontbloeid.
Dat is dan het dieper, het weenlMk leven onder het onverschillig wisselende van dag enogenblik, en de meesten onzer
hebben er toch wel deel aan. Overal waar inniger of vluchtiger, kortstondig of langdurig, die toe-neiging in liefde van
een mens tot een ander mens, of tot een dier, tot een voorwerp, een landschap bestaat, daar wordt het we^enl#lie, dat
Eenheid is, beleefd... het zuiverst wellicht in het ogenblik,
dat het verband weer verbroken wordt.
Zo bij het sterven van een hondj e, dat negen jaar lang, bescheiden-aanhankelijk en onvoorwaardelijk trouw, ons vergezelde op de tocht door het leven. En toen van ons scheidde
en verdween.

II
Litterair historische beschouwingen
Litterair Kritisch perk

ONZE ZEDELIJKE KUNST
< Man Gods, de dood is in de pot.

Roomsche Keur, Bloemle ing uit de Katholieke
Nederl. letteren door Th. de Jager, 2e dl. E. v. d.
Vecht, Amsterdam, 1915.
Om 't maar terstond te zeggen : die twee bruine dikke delen
met hun overigens niet onbillijke typografie, werken slechts
matig vervrolijkend op de onroomse mens. Hun titel reeds,
met die besliste ondertitel: Bloemlezing uit de Katholieke Nederl. letteren, doet stug, afzijdig en zelfs ietwat vijandig aan.
Zij betekent een resolute afscheiding van, een afsluiting tegen
de andere wereld, die van ons en onze litteratuur, die wij
meenden ook de hunne te zijn. Dit bli j kt nu van niet en wij
worden er onrustig door. De ons toch zo vertrouwde Nederlandse letterkunde trekt ineens een raar vreemd gezicht; er
blij ken daar zo maar ganse gebieden, die wij niet kenden, en
in de bekende heten plotseling vreemdsoortige gewassen te
bloeien... al zouden wij ook niet geneigd zijn, dat maar zo
voetstoots te geloven. Men beweert het nochthans, met hooghartige zelfverzekerdheid. Honderden beweren het, het schijnt
een voldongen feit, waarbij een «andersdenkende» zich enkel
heeft neer te leggen. Daar is een Hollandse Katholieke Litteratuur, speciaal domein en voorrecht van de katholieke Nederlander, die, lang verwaarloosd, thans weer in haar glorie
verrezen schijnt en nu voortaan bestemd als 't ware de moedermelk — wat zeg ik: het leeuwenmerg to vormen, waar de j onge
katholiek om te beginnen, schadeloos en sterkend, zijn aesthetische maag mee vullen zal.
Eerst als hij geheel doorvoed is, mag hij dan nog vender
op de spijskaart zien, of er iets van zijn gading lijkt. Maar hij
zal dan wel genoeg hebben. En wij, die van dit alles de smaak
niet vatten, die de bereiding niet verstaan, noch de opdiening, wij mogen hoogstens door de vensters turen en met
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een verlaten gevoel in 't hart bepeinzen, hoe ons misschien
het schoonste ontzegd bleef en ons eigen genot wellicht schamel en van weinig waarde is, vergeleken bij dat andere, dat
hier zo triomfantelijk wordt geroemd.
Of maken wij ons nodeloos ongerust en betekent katholieke
litteratuur enkel litteratuur van katholieken, die dan verder nog te
bewij zen heeft inderdaad litteratuur to zij n ? Maar dit is het j uist,
waar de Inleiding van de verzamelaar, de heer Th. de Jager,
zich vierkant d.w.z. uitvoerig en welbespraakt, tegen verzet.
Wat doet het geloof er toe, heeft men hem gezegd. « Schoonheid », zeide << men », is de harmonie tussen een aantal factoren van de stof en de daarin belichaamde idee. Die harmonie
kan niet verschillend zijn, naarmate de kunstenaar een of ander stelsel met zijn verstand aanhangt, en kan dus onmogelijk afhankelijk zijn van zijn geloofsovertuiging. Het is daarom een dwaasheid de letterkunde te verdelen in een katholieke, joodse, hervormde, liberale, lutherse, afgescheidene
enz. Wanneer hij slechts zorgt, dat de noodzakelijke harmonieen van ritme, klank, melodie en beelding enerzijds, en de
gevoels- en verstandsinhoud anderzijds bestaan, dan is het
hetzelfde, of de dichter rooms is of b.v. mohammedaans.
Dat zeide << men >>, wiens zegging ik niet graag voor mijn rekening nam, omdat ik niet graag over het geloof zou spreken
als over <<een of ander stelsel, (dat iemand) met zijn verstand
aanhangt >>. Maar de conclusie is, met wat goede wil, duidelij k: als wij litteraire schoonheid genieten, wat kan ons dan
het geloof van de kunstenaar schelen?... Maar daar gaat het
niet om, haast zich de heer De Jager te verzekeren. Het gaat
niet om genot, maar om onze kennis en daarvoor is groeperen
nodig. En nu zou 't kunnen zijn, dat Schoonheid eigenaardig geschakeerd werd door <<geloof». Ware dit zo, dan zouden wij die schakering apart kunnen zetten en hadden wij
een verdeling, een << groep >>, houvast voor onze kennis. Wat
is daartegen, als 't om leren gaat? Welnu, het is a priori waarschijnlijk, dat hun katholieke geloof de makers van litteratuur beinvloeden zal ook in hun werk, want dat geloof doortrekt het gehele leven en de gehele mens, en doortrekt het
ongeveer gelij kerwij ze bij allen.
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Hier hebben wij dus al de begeerde << groep >>, plechtanker
voor onze litteraire schoonheidswetenschap, indien wij namelijk nog bewijzen kunnen, dat niet alleen het litteraire werk
der R.K. schrijvers maar ook de Schoonheid van datzelve werk
katholiek getint is, dat het katholieke schoonheid is.
Kunnen wij dat niet, dan zijn wij nog bij de uiterst nuchtere
waarheid bovengemeld: katholieke litteratuur is litteratuur
van katholieken, een uitspraak, waaraan men niet boven
mate veel hebben zal.
Tot staving van die katholieke schoonheid, begint dan de inleider met te verwijzen naar de kunst der middeleeuwen, << die
zeer veelzijdige kunst, die door de H. Kerk in de loop der
tij den over geheel West-Europa tot bloei gebracht is >>. Het
was te verwachten, dat de inleider dit doen zou, maar het is
precies mis. Wij waren, ter wille der overzichtelijkheid, op
zoek naar een groep, naar een kunst, bijzonder getint door
bet katholiek geloof en zich daardoor van andere kunst en
andere groepen onderscheidend. Dan moet men echter de
kunst der middeleeuwen juist niet hebben, die zich naar het
geloof niet laat onderscheiden en wier kunstenaars nergens
een katholieke groep vormen. De hele wereld was toen katholiek, de beschaving culmineerde in de katholieke gedachte en de kunst bracht die tot uitdrukking.
Is dat nu katholieke kunst? Mij dunkt alleen in zover het
katholieke het algemene betekent. Het was toen de kunst, een
andere was er niet en wij hebben er bezwaar tegen, dat de
hedendaagse katholieken deze algemene erfenis der WestEuropese mensheid zonder blikken of blozen naar zich toehalen, als hadden alleen zij er over te zeggen. Niet alleen dat
er hier niets te groeperen valt, maar er valt ook nauwlijks jets
te qualificeren. Het katholieke was toen het menselijke tout
court, gelijk nog vroeger het schone menselijke het kiassieke
genoemd is. Dat zijn echter chronologische onderscheidin
gen en het gaat bier om synchronistische, om groepen in één
zelfde tijd, speciaal in onze eigen tijd. Daartoe is dit boek opgezet om de katholiek thans het bijzonder eigene te geven
en hem af te scheiden van het niet eigene, om hem te overtuigen, dat het katholieke een aparte litteraire beschaving
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heeft... en wij willen gaarne die overtuiging delen gaan, mits
men ons liever niet diets wil maken, dat het vroeger algerneen
menselijke het zelfde was als thans het b/onder. Dat lijkt ons
ni. vervalsing van processtukken en een ontoelaatbaar procédé.
Zo dunkt ons, dat met de middeleeuwse kunst hier alleen
iets valt aan te vangen, als zich bewijzen liet, dat de katholieke schoonheid van nu ook weer het algemeen hoogst menselijke en het enigst hoogmenselijke betekent.
Dat hierdoor de groepering weer zou komen te vervallen,
zou een gering gemis blij ken bij de enorme ontdekking, dat
de kunst, speciaal de litteraire, weer katholiek had te zijn of
anders niet zou zijn. Tot zo lang echter moeten wij het beroep op de middeleeuwen afwijzen en liever overgaan tot de
Renaissance.
Daar zou men zeggen staat de zaak zuiverder. Er is daar
een individualistische, half heidense kunst gekomen en gelegenheid bij uitstek gunstig om nu aan te tonen, hoe schoon
het zuiver katholieke daarbij afsteekt, hoe het schone toch
nog voornamelijk katholiek moet heten. Maar dan gaat de
kampioen van het katholieke schone ineens er van door. De
15 e en i 6 eeuw leveren in die lijn haast niets op, zegt hij en
men moet tot de 1 7e en Vondel komen, om weer een eiland
te vinden in die zee van het heidens... schoon. En zelfs Vondelis twijfelachtig, omdat... zijn R.K. geloof en zijn katholieke kunst toch eigenlijk zo anders waren dan, zover afstonden van die der middeleeuwen. De traditie is in elk geval ver
broken, zegt de heer De Jager, aldus hier een inzicht tonende, dat het ganse geval voor hem had kunnen verhelderen en
het boek misschien verder overbodig maken. Maar het inzicht was er blijkbaar niet, wiji anders dat boek nooit onder
zijn pen ware vandaan gekomen.
Enigszins onverhoeds geconstateerd hebbende, dat het katholicisme van Vondel reeds het middeleeuwse niet meer
was, omdat het niet meer het enig mogelijke, het algemene
geestesleven was, lijkt hij daar wel een beetje van geschrok
ken, als de conclusie zou luiden, dat men nu verder over het
middeleeuws, d.w.z. het volmaalete, katholicisme, wel zwijgen kan. Zo haast hij zich een amandement in te dienen.
-
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<<Volgens de katholieke leer is de mens op aarde om God te
dienen. >> En hoe kan hij dat beter doen dan <<met het hoogste
wat hier op aarde is, met de Schoonheid, die de edeiste afstraling van Gods Wezen in de Schepping is >>?
De schrijver dus, die <<zich uitleeft in de schoonheid (dient)
reeds God met zijn beste krachtenx, maakt dus katholieke
litteratuur. Wat te bewijzen was. Eenvoudig en afdoende. Zo
kunnen wij dan toch weer over katholieke kunst en litteratuur spreken, en zelfs op een veel wij der plan, want nu brengen ineens alle schrijvers katholieke litteratuur voort, als
men die litteratuur mooi vindt. Hoe 't dan verder met de groepering gaat, is niet duidelijk, maar waarom men tenslotte in
deze twee delen enkel katholieke schrijvers aantreft, is wel
duidelijk. Want dat listig gevonden criterium bleek toch te
ruim voor practisch gebruik en veel meer dan de katholieke
maag verdragen kon in Nederland. In Frankrijk zou 't gaan.
Daar is alles vanzelf Katholiek, omvat dus het katholieke alle
kunst, maar kan dat katholieke als zodanig dan ook heel wei
nigen jets schelen.. Doch een Hollands katholiek gemoed is
zo... ruim of zo... lauw niet, om maar alles te accepteren,
zelfs al zou men het <<mooi>> kunnen vinden. Het accepteert
eigenlijk niets na Vondel en die onnozele paar anderen in de
17e eeuw, wipt schichtiglijk over enige eeuwen heen, waar
in << door de ongunst der tij den, de katholieke kunst een kwijnende (!) dood sterft>>, om pardoes midden in de ie eeuw
op Guido Gezelle en Alberdingh Thijm te vallen. In die tussentijd blijkt er maar van weinige noemenswaarde auteurs,
<<die God met schoonheid gediend hebben >>, als de formule
luidt. Maar Gezelle en Thijm deden dat weer wel, of waren
weer noemenswaard, al wordt ons niet duidelijk gemaakt,
dat hier nu weer dezelfde kunst was als in de middeleeuwen,
subsidiair dezelfde als die van Vondel, van wie wij echter
vernamen, dat hij reeds ver van de middeneeuwers afstond.
En na Thijm is er dan de <groep> Van Onen T/d, het tijdschrift der katholieke jongeren, en zijn wij blijkbaar waar de
auteur wezen wil, om zich op zijn gemak te gevoelen. Die
Van Onzen Tijd-schrijvers maken ongetwijfeld katholieke
litteratuur, vormen ongetwijfeld een <<groep>> en schijnen als
<<heerlijkste gemeenschappelijke roeping te hebben door
-
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de schoonheid de gemeenschap te voeren voor het aanschijn
Gods >>.
Nog al een onderneming, zou men zeggen.
Intussen hebben wij nu wel begrepen wat het bier zeggen
wil: < God dienen in Schoonheid >. Die God is de god van
het katholicisme, dewelke geenszins gediend is met andere
dan religieus-zedelijke schoonheid. Wat dan weer zeggen
wil, dat het schone tenminste katholiek-zedelij k zich moet
voordoen, om aannemelijk voor gezegden God te zijn. Het
Schone is hier dus niet iets absoluuts, afgerond en compleet
in zichzelf, een aparte categorie van geestesleven, maar eigenlij k het zedelijke met een bijmengsel, het zedelijke met betrekking tot bepaalde objecten, maar toch vooral het zedelij ke.
Men kan het ook nog anders zeggen. Iets mooi vinden, een
schoonheidsindruk krijgen, gaat voor geen twee mensen op
dezelfde wijze. Men kan op allerlei manieren en graden lets
mooi vinden, de schakeringen van het aesthetisch voelen zijn
eindeloos, samenhangend met alle andere gevoelens, van
laag tot hoog, van dierli j ke tot geestelijke. Wie al die nuances zou kunnen navoelen, genoot het leven volkomen. Maar
dat is alleen voor God weggelegd, voorondersteld n1. dat Hij
niet katholiek is. Want het katholicisme, hebben wij geleerd,
begrenst het aesthetisch voelen willekeurig, van buiten af,
door een algemene norm en nog wel een norm, die buiten
het aesthetische valt, een ZedelJk godsdienstige, met de zonderlinge pretentie op die kromme manier eigenlijk eerst het
echte, zuivere aesthetische te benaderen.
Op welk bankroet dat evenwel uitloopt, toont dit dikke
boek in twee delen klaarlijk. Na de middeleeuwen wordt de
aesthetische ontwikkeling der mensheid vrijwel stop gezet.
De heren Jan Harmensz. Krul, Reyer Anslo, Daniel Bellemans, Justus Harduyn maken de indruk een soort litteraire
landstorm te zijn, in de uiterste nood opgeroepen, om de
schamele phalanx Jan van der Noot, Vondel, Maria Tesselschade, Spiegel tenminste nog enige perspectivische diepte
te geven. Meer dan aardig figureren doen zij echter niet en de
heer De Jager zelf toont ook weinig fiducie, als hij van. << de
o n gunst der tij den >> gewaagt. Er bllij kt niets aan te doen: bet
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aesthetisch-litteraire is voor lange tij d ingeslapen en Luyken,
Hooft, Breeroo, Brand, Huygens, Poot enz. hebben voor de
katholiek niet bestaan.
Want wel zegt de schrijver dat < naast dit eerste deel (van
Roomse Keur) een tamelij k parallelle verzameling van nietkatholieke litteratuur (zou) kunnen staan >>, doch men zou
wel eerst eens willen zien hoe die verzameling er uitzag. Zal
daar de norm der schoonheid weer buiten het zedelij k-religieuze vallen? Wat is dan de norm waard? En wat betekent
dit boek? Een propaedeuse, zegt de heer De Jager. << De studie
der katholieke litteratuur (behoort) de grondslag te vormen
van ons aesthetisch onde.rwij s. » Want alleen in de litteratuur
kan men leren, << dat de schoonheid is een der wegen, die voeren tot God », doordrongen worden, << dat de liefde tot de
schoonheid harmonisch behoort bij ooze wereldbeschouwing >>. Is men eenmaal in dit besef... geconfeit, zal ik maar
zeggen, dan kan men zonder bezwaar kennis maken met << het
afwijkende>>, d.w.z. het heidense en dat ook leren genieten.
<< Dan zal het mogelijk zijn ook het schone te leren inzien tot
zelfs van de giftige bloemen van het kwaad, zonder daarvan
schade te hoeven ondervinden voor zijn geestelijk evenwicht. Dit hangt nl. of van iets wat geheel buiten de schoonheid ligt: van 's lezers morele sterkte.
Een katholiek gemoed schijnt, naar deze aanwijzingen,
toch wel een vreemde inrichting te zijn, waar de tegenstrijdigste dingen tegelijk kunnen voorvallen. Het aesthetisch
voelen wordt er gestreeld door de eigenste litteratuur, die
het religieus voelen pij nl.ij k knauwt. En als dit elkaar niet
precies opheft, maar de ziel dus letterlij k uiteen wordt gewrongen, heet dat << het abstraheren van de schoonheidsindruk van al het bij komstige » en de hoogst mogelij ke cultuur.
Wel bekome het u.
Ons, niet-katholieken, schijnt dit echter, eenvoudig gezegd, onzin. Een ziel aan dit gruwelij k martelprocede onderworpen, komt, tot eigen zelf behoud, onvermij deli] k terecht,
waar de heer De Jager uitdrukkeli j k zegt haar niet te willen
hebben, nl. bij een Bier beide bevindingen: dat de schoonheid iets minderwaardigs, want ijdel (en erger) is, of, dat
godsdienst met schoonheid niets heft uit te staan. Willen.
C9
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wij de katholieke ziel voor dit gruwelij k dilemma bewaren -en waartoe anders zijn wij uitgetogen?—dan zullen wij verstandig handelen haar die zg. < giftige schone bloemen van
het kwaad > maar niet te laten ruiken, haar in 't algemeen van
alle zuiver aesthetische blommen of te houden, en liever geen
<< paralelle verzamelingen van niet-katholieke litteratuur >> te
schrijven. Heus, daar komt niets goeds van. Breeroo en die
anderen moeten dan maar liever << verzwegen » blij ven, al lij kt
het vermoffelen van een hele Gouden Eeuw ook een dwaas
en pijnlijk bestel. Te meer, waar het romantische tijdvak ook
al geen uitkomst brengt. Behalve Guido Gezelle blijkt daar
weer geen katholieke schrijver van de eerste rang te vinden.
De extra waterige Jan van Beers en de rederijkende bulderbas Schaepman worden hier ter wille der (partij)zaak maar
als << vol » aangemerkt en wij ders komt de schrij ver, behalve
met J. Poelhekke, Bernard van Meurs, Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach—altemaal zwakke krachten, wier katholiciteit gewisser is dan hun litterariteit—komt de schrijver ter
vulling aandragen met de Eerwaarde Heren C. Broere en A.
M. C. Cooth, die als stijlpersonen houten klazen blijken en
als zodanig dan ook tot heden toe een verdiende anonimiteit
genoten.
Maar dan zijn wij ook aan de <<Modernen» toe, de hoop
van het Katholieke vaderland. Er is een ganse lijst van namen (maar Van Oordt en Ary Prins, juist de enige roomse
middeneeuwers onder ons, ontbreken) in beide delen, ten be
wijze hoezeer het aesthetische met katholiek accent aan 't
bloeien ging, sedert C. Broere en A. M. C. Cooth. Maar al
terstond doen de namen van Frans Erens, Stijn Streuvels,
Karel van de Woestijne, Annie Salomons, Felix Timmermans ons vreemd aan. Wij waren nu al gewoon in dit boek
van katholieke litteratuur voornamelijk naar het katholieke
te vragen en met de litteratuur maar de hand te lichten. Nu
komt de opsomming dezer gerenommeerde auteurs ons echter weer naar het litteraire verwijzen en opnieuw de puzzle
voorleggen, wat wel het specifiek katholieke zou zijn aan
Stijn Streuvels b.v. of Van de Woestijne, of Annie Salomons
of Timmermans' I'allieter. Intussen kennen wij nu wel de
manier van de verzamelaar om de gaten te vullen, de spleten
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te dichten in die wankele muur van het katholiek letterkundige. Hij is bij gelegenheid en beurtelings met heel weinig
litterairs of heel weinig katholieks tevreden. Het eerste merken de brave leerlingen toch niet en de zonde van het tweede
wordt gedelgd door een waarschuwende noot in de alphabetische opgaaf van schrijvers aan 't einde van het boek. Zo
van Pallieter: < Nochtans mag het slechts door zedelij k-volwassenen gelezen worden. » Of bij Van de Woestijne: <zijn
werken (zijn) sterk of te raden voor ieder, die die strijd nog
niet in zij n schrikkelij ke werkelij kheid heeft meegemaakt.
Frans Erens: < Eerst de laatste j aren, katholiek-van-de-daad >>.
Bij Zoetmulder: <<voor geestelijk onvolwassenen zijn zijn
werken niet geschikt > . Enz.
Wij begrijpen, hoe de heer De Jager eigenlijk bedoelt, dat
katholieken de werken Bier genoemde schrijvers maar niet
lezen moeten. Hijzelf neemt van hen enkel een onnozel of
voorzichtig gekozen versje op. Zij staan wel in de etalage,
maar zijn niet te koop in de winkel, en ons poetisch heil zoeken wij bij Gezelle vooral, bij De Clercq, Van Langendonck,
Van den Oever, Rodenbach vervolgens. En wat de Nederlanders betreft, bij de nogal zeer bedenkelijk verheven Eduard Brom, de goedmoedige en eerlijke, maar meer prozaistische Albertine Steenhof Smulders, de goed-tweede-soortmiddelmatige Marie Koenen en de volmaakt ongenietbare
B. van Meurs.
Dat is alles te zamen niet veel, als men behoorlijk de middeleeuwse dichters en Vondel heeft afgescheiden, omdat hun
Katholiciteit maar weinig met die der modernen gemeen
heeft. Waar men de besten niet wilde, moesten de minderen
het boek volmaken, met het accent zeer bepaald op de eerste
lettergreep. En het resultaat werd, onder patronage van hoogdravende toelichtingen, een reeks gladde en koude, of goedig gebrekkige of lieve dilettantige of rechtaf onnozele versj es. Al die Muls-en en Smoor-en en Brom-en brengen het
maar tot zeer gematigd poetische hoogte. Men moet er bij
aan meikevers denken, en niet alleen als men van de laatste
leest. Hun geluid is van allemaal zo'n beetje eender en men
kan gewis zeggen, dat dit nu gemeenschapskunst is... in de
slechtste zin des woords. Hun onderwerpen en hun gevoel
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van die onderwerpen, heilige of huiselij ke, hebben zij samen
zowat gemeen en vooral waar 't zeer heilig wordt, lijkt het
op een soort hogere rederijkerij.
O leliekelk, die open houdt
Uw blaren, binnen in van goud,
Is or nog iets, dat ge verwacht
Van boven ow uw wonderpracht
To sieren ? O, ik die, gf bee ft !
Meer dan de morgendauw u heeft
Gedrenkt: het Bloed, dat in den schoot
Maria's vloeide, verwde u rood.
Ootmoedig sluit ge weer uw blad,
Van 's Heeren bloeddruppelen nat.
Zo iets bijvoorbeeld. Hoe zou de scandering van die laatste
regel zij n ? ... 's Heeren blood-drup- pe -len nat? Of is hier
juist een gevoelig persoonlijk ritme te constateren, dat het
heilig druppelen klank-nabootst? Of dit:
lW knielen, als de priester opens
Den Witten corporaal, rondoln 't altaar
En Zien eerbiedig%k, hoe h# bereidt
De hostie en den w? n, = totdat hI daar
Zich overbuigt en met traag gebaar
Opbeurt de Gave der Veroenbaarheid
Tusschen den Vader en dee.Z arine schaar,
Die, klopp end op de borst, haar schuld bel/dt.. .
Dit is dor en dood als een dode pier. Het levenwekkende
van het heilige ligt blijkbaar niet in de poezie van deze tijd
zover het in dit boek te blijken komt en wij kunnen hierna
gevoegelijk tot het proza overgaan. Dat proza is vooral kentekenend. Het heeft in dl. I allerlei deftige namen: Verhalend
Proza, Karaktertekening, Psychische Dialoog, Dierbeschrijving, Stadsschoon, Historische Romantiek, Stemmingsromantiek, Het Boertige, enz. Maar het is, met uitzondering
van een enkel stuk reisbeschrijving van Erens en Muls, al
bijzonder arm: banale journalistiek, vlijtige, levenloze be
schrijving, edele taal van anno '30, «humor» om naar van te
worden, < stemmings-romantiek » a la Cremer. Dat is Dl. I.
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In het tweede troont het redenerend Proza, dat dan ook al
weer gewichtig onderverdeeld wordt in de Causerie, Oratoriscb
Pro a (de bombast van Schaepman!) het betoog, de polemiek
enz. Hier vindt men verdienstelijke opstellen van De Klerk,
Dr. Brom, Maria Viola, maar ook de droge theologieen van
C. Broere, het onnozele pathos, onder de naam «Literatuurbeschouwing », van Chr. Kops en een tafeltoastachtige lofrede van Mgr. Van Cooth op Mgr. Broere bovengenoemd.
Dit alles is ongetwijfeld zeer katholiek, maar heeft even ongetwijfeld met de kunst van het proza niets te maken, welke
pompeuze namen men er ook voor uitdenke. Doch kentekenend is het, nog veel meer dan de versjes. Het tekent nl. de
huidige — zeggen wij gerust de dilehuidige — katholieke ziel, ja
bijna zelfs de physionomie van de gemiddelde katholiek: zijn
ronde, goedmoedige, goedlachse, onwedergeboren aanschij n, waar de tevredenheid met zichzelf of straalt, benevens
een vrede des gemoeds, door geen enkele strijd verkregen.
Inderdaad is het gemiddeld katholicisme van heden meer een
primitieve gemoedsstaat dan een levend, strevend geloof.
Men wordt er in geboren en er in vastgehouden door zulke negativiteiten als traagheid des verstands, morele lafhartigheid,
gevoelige aanhankelij kheid aan ouders en familie, aan traditie en gewoonte en sleur. Het een met het ander beduidt geestelij ke onvolwassenheid en een onvolgroeid karakter, dat instinctief schuwt eigen banen te begaan en doodsbang is voor
geestelijk isolement, als de bedreiging van zijn wezen. Om
dit gevaar van zelfvernietiging te ontgaan, puur uit zucht
tot persoonlijk zelfbehoud, komt de katholieke ziel spontaan
en gretig schuilen onder het beschuttend dak der conventie
en heeft er graag wat zelfbeperking en inkrimping zijner vrijheid voor over, om overigens veilig in het omheinde weitje
der als ongevaarlijk erkende gevoelens en gedachten te kunnen grazen.
Voor zeer vele mensen is volmaakte geestelijke vrijheid
inderdaad een onbegeerlijk en noodlottig goed. Zij zijn van
nature geen geestelijke zelf-standen, zij kunnen niet zichzelf
bepalen, en zoeken, als zij geboren werden en opgroeiden
onder de fictie van zelf richting, in latere dagen die algemene
vastigheid, waar zij haa.r maar vinden kunnen, om zich aan
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te steunen en aldus te bestaan. Is voor de oude geloven hun
verstand te critisch geworden, dan zullen zij trachten enig
nieuw geloof op poten te zetten en dat liefst uit Amerika
halen. Maar wijl deze nieuwe waarheden in qualiteit en gezag
toch niet bij de oude kunnen halen, en de geest dezer mensen
reeds te zeer aan nuchter wikken en wegen is verslaafd, zullen zij in hun nieuwe staat toch nimmer zo storeloos gelukkig zijn als de duizenden aanhangers der aloude Moederkerk,
die haar kinders van de zware taak des zelfdenkens ontheft
en hun ook overigens raadt zich niet te moeien... net als de
koeien.
Het is echter geen kwestie van denken zozeer, als wel van
persoonlijkheid, van wezenlijke aanhankelijkheid of wezenlij ke onafhankelijkheid, die men ook wel karakter heet. Is er
dit karakter, zo behoort daarbij ook een mate van onafhankelij k denken en voelen, die ongelukkig kan maken en bij
gelegenheid wel ter ontbinding en ontaarding der persoonlijkheid, dus ten verderve voert. Dat is evenwel de risico van
tegenwoordig een eigen persoonlijkheid te zijn. Die moet
zijn eigen leven bouwen van eigen denken vooral, gelijk
vroeger misschien van eigen voelen, en de gedachten halen
ver buiten de wereld van het conventioneel zedelijke, waar
de katholiek het nog welbehagelijk in uithoudt. In smart en
strijd zal hij zich tot bewustzijn brengen, wat maar in hem
opkomen wil, maar hij zal het evenmin kunnen nalaten als
het ademen, eenvoudig omdat hij zo is ingericht en geboren
aan de uiterste geestelijke grenzen van zijn tijd.
Ook de meest begaafde middeneeuwers waren dat. Ook
zij dachten de uiterste gedachten, voelden de diepste gevoelens, die het tijdvak opleverde. En dat waren toen de gedachte- en gevoelswaarheden van het Katholieke geloof. Die
vormden daar en toen de verste krans van bewustzijnslichten
in de donkere nacht van onbewustheid, die ons altijd omgeeft. Het sterkst gevoelen en verbeelden had zich tot deze
opgeworsteld, waarbij het vroeger superieur verstand zijn
voorrang prijs gaf, en de kunst heeft er glorievol van getuigd. Maar de tijd bleef niet stil staan en de wereld is nu eenmaal op verandering ingesteld. Zo hernam de rede zijn oude
plaats en haalde zijn achterstand in, toen de kracht van het
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voelen en verbeelden verbleekte. Tegen de hernieuwde
kracht van de onderscheidende retie, bleken die verzwakte
gevoelswaarheden niet bestand, en sedert lang schijnt men te
wachten op een nieuwe gevoelsgolf, machtig genoeg om
weer nieuwe geloofswaarheden te baren. De mensheid speurt
daarnaar allerwege en wil niets liever dan de gewonnen geestesonafhankelijkheid weer prijs geven voor een betrouwbare vastigheid, die haar wankel bestaan tot rust brengt.
Intussen is dit ene duidelijk, dat wie nu nog aan de hoogste
waarheden des middeneeuwers genoeg heeft, bij zijn tijd
enigszins ten achter moet heten. Hij stelt zich zelf vrijwillig
op rantsoen en men ziet het hem aan, dat hij geestelijk onderkomen is. En het pijnlijke is, dat hij daar altijd zelf meer of
min besef van heeft. Hij houdt zich schuw terug, hij onthoudt
zich bewustelij k, hij maakt scheiding in 't geestelij k leven en
tussen de mensen, omdat hij weet dat er meer en anders is
dan hij voor zijn rust aanvaarden wil. Ziedaar wat hem allereerst wezenlijk en onherroepelijk van de middeneeuwer onderscheidt : hij is niet argeloos meer, hij weet dat er verboden
vruchten bij hele boomgaarden bestaan, en als hij er niet van
eet, komt dat wijl hij op zijn gemak gesteld is en geen lust
heeft in klimmen. Maar bovendien is er ook het sedert de
middeneeuwen ongetwijfeld verzwakte voelen en verbeelden. Omdat de dingen des geloofs nog altijd bij dezelfde namen genoemd worden, maakt de katholiek van heden zich
gaarne wij s, dat zij nog immer dezelfde gevoelens en verbeeldingen dekken, doch men heeft zijn poezie maar te zien
om te erkennen hoe het alles verflauwd en verstandelijk geworden is. Het is thans van de meesten een dierbare traditie,
een zoete gewoonte, een gemakkelijke vulling des gemoeds
en van lege uren, vooral ook een maatschappelijke onderscheiding en een vaste positie. Terwijl het vroeger klaarblijkelijk was een brandende zielssmart, een benauwde worsteling van aards begeren en zedelijk ideaal, een smachtend begeren, een hoogste gevoelsverwantschap na veel lijden verkregen, juist dat alles waar een groeiende, in bewustheid
groeiende, mensheid uit leeft. Wat zouden die lauwe, flauwe
gevoelens van heden daarmee gemeen hebben, de gelovers
uit traagheid en gemakzucht, de uit nood zich vastklemmen-
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den aan een traditie, die niet bevatten, hoe deze eeuwige geloofswaarheden toen ook nieuw waren en op de traditie veroverd, hoe het eigen verbeeldingen waren van die heftig levende mensen, waar de hedendaagse te zwak zijn om zelfs maar
een eigen gedachte, laat staan een ganse verbeelding, vorm te
geven en te belij den. Zo staan zij dan precies aan de andere
kant van het geestelij k leven, en wel in de laagte, waar de
middeneeuwse gelovigen in de hoogte stonden en hebben zij
met dezen letterlijk niets dan de vele namen en termen gemeen. Terwijl uit het bovenstaande volgt, dat zij ook met
het hoogste geestelijk leven van heden weinig gemeen hebben. Waren zij voor het middeneeuws denken en geloven
niet argeloos genoeg, voor het moderne zijn zij inderdaad te
argeloos. Zo zij al, half onbewust, beseffen dat het heden rijker is en ruimer, tenminste voller en uitgebreider, dan hun
gemoedsrust toelaat te omvatten, zo is daarmee natuurlij k
niet gezegd, dat zij enig begrip hebben van wat zij eigenlijk
versmaden of schuwen. Zij kennen het uiterste denken van
deze tijd niet, al geeft menig hunner zich graag het air al die
nieuwe waarheden te hebben gewogen, doch te licht bevonden. Hetgeen dan betekent, dat hij ze van horen zeggen kent
en hen reeds van tevoren verworpen had, omdat men niet erkennen kan wat buiten de sfeer van onze persoonlijkheid
ligt. Kennen of niet-kennen brengt ten deze geen verandering
in het feit, dat de hedendaagse katholiek voor een belangrijk
deel buiten het geestelijk leven staat, wijl hij zich beperkt tot
een vroeger geestelijk leven en daarvan nog alleen de verflauwde afglans gevoelt. Dat noemt hij dan zijn afzonderlijke
beschaving en is daar heel trots op, juist alsof doven en blinden zouden beweren, dat hun gemis eigenlijk een hogere
staat van leven betekende. Doch wij zijn gans niet geneigd
om dit gemis alleen hen meerder te achten, wat zij overigens
zijn mogen, en rekenen evenmin de katholiek hoger van geest,
wijl hij onwrikbaar vaststaat in de leer van goed en kwaad.
Al ware het slechts, omdat Zen goed-en-kwaad het onze
niet is en wij menen, dat deze door hem zo vurig begeerde
kennis minstens de halve wereld van gedachte en gevoel buiten zijn begrip stelt. Zo een hermetisch of wel dogmatisch
gesloten menspop heet dan in hun taal < geestelij k of zede-
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lij k » volwassen en wordt juist geschikt verklaard voor het
voile leven open te staan. Hetgeen dan wel lichtelij k comisch
klinkt in onze oren, maar de katholiek zeer redelijk voorkomt en strelend voor het zelfgevoel. Van zijn ongenaakbare zedelijke hoogte moet hij dan het gewoel in de laagte
oordelen, maar wij zien er meer de eigenwijze kip in, die het
hogelij k afkeurde, dat niet alle creaturen bevederd op twee
poten rondtreuzelden om windeieren te leggen. Indien men
er derhalve niet op tegen heeft het hedendaagse katholieke
streng apart te zien gesteld van al het andere, zo meent men
toch, dat aan dit afzonderlijke geen ander epitheton toekomt
dan bekrompen of zelfs minderwaardig. Wat verder door
boeken als deze Roo mse Keur nog eens grondig bewezen
wordt. Zij lijken de onnozelheid zelve en zijn voor het geestelij k leven volmaakt onbelangrijk, al zou men wel graag
willen weten, welke eigenlijk de drijfveren waren van bun
ontstaan. Ik bedoel in 't algemeen, wat beweegt de huidige
katholieken zo ijverig te hoop te lopen om op elk terrein
van maatschappelijk en geestelij k leven de hand te leggen op
een vooral eigen beschaving? Of met andere woorden: wat
betekent die rumoerige opkomst van zogenaamde «katholieke beschaving », in de politiek, in het economisch leven en
nu ten laatste in kunst en dramatiek?
Mij dunkt, dit is niet gemakkelijk te zeggen, al is 't duideli j k dat deze beweging niet van gisteren is. Wel kan men
speciaal in deze litteraire broedsels nog de uitlopers van de
'rachtigers-beweging onderscheiden, voor zover het meest
uitgesproken individuele zich verstaan kon met het flauwste
denkbaar algemene. Doch deze zwakke opleving van de persoonlij ke ontvankelij kh id viel samen met een gans andere
tendens, die haar opwerkte en tevens vernietigde. Dat was
die drift, de behoefte zich katholiek te verklaren en zich aaneen te sluiten, die men al lang opmerkte en die betekende,
dat het tot macht gekomen katholieke volksdeel zich allengs
op elk gebied wou doen gelden. Men ziet deze neiging tot
aaneensluiting, deze collectiviteitenvorming echter allerwege
en zij lijkt in haar wezen juist tegenovergesteld aan de individualistische drang. Voor de katholieken schijnt zij al van
lang geleden te dateren, van de dag en des herstels van het
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episcopaat, toen voor 't eerst weer een onderdrukt geloof
zich te roeren dorst. Was dit niet, evenals het ongeveer gelij ktij dig Réveil, een bloeisel der Romantiek, een eenheid zoeken
in het geloof, tot steun tegen de koude wereld? Hoe het
zij, het begon, kan men zeggen, toen met een bevestiging en
openlij ke beiijdenis van het tot daartoe schier verheimelij kte
geloof. Men exalteerde vanzelf dat geloof, om de tegenstel
ling te vinden tot het omringend leven, hetgeen voerde tot
afscheiding ook in 't maatschappelijke en weidra tot de vorming van een politieke partij, op voordeel en invloed gericht. Eenmaal zover, bleef bet daar natuurlij k niet bij. Lang
was bet godsdienstig-zedelijke de vrijwel enige basis dier
partij gebleven en nog in Tbijms dagen schaamde zich de katholieke wereld nauwelijks voor haar redelijke en kunstarmoede, waar zij immers bet hoger zedelijke bezat. Het was
juist een teken van dat boger zedelijke leven, dat men van
kunst ongeveer niets weten wilde en baar op de wijze der
calvinisten wantrouwde en minacbtte. Docb de generale op
leving in de jaren tussen zeventig en tacbtig bracbt ook in
Roomse kringen betere onderscbeiding en een besef van acbterstand, al blijven bier bet besef en de behoefte van samenhang doorwerken.
Zo willen zij dan collectief apart en bijzonder zijn, achten
bet ondenkbaar, dat een katholiek yolk, dat door en met zijn
geloof tot welvaart en macht geraakte, niet ook op de mdividuele gebieden wat zou betekenen, niet universeel bescbaafd zou zijn. Aldus ontstonden de speciale scholen, de
speciale leerstoelen, de speciale geitenfokkerijen en, laatst
van alle, ook de speciale litteratuur, in deze bruine boeken
bijeen vergaderd. Zij zijn, meen ik, een teken van wassende
maatschappelijke invloed, niet meer. Als men dit namelijk
niet al ruimschoots genoeg en bedenkelijk genoeg acht. In
deze tijd, nu alles te hoop loopt om onder de zonderlingste
leuzen en vaandels collectiviteiten te vormen, is de katho
lieke kerk, vanwege aard en traditie, gemakkelijk de meest
invloedrijke, de machtigste. Eigenlijk alleen de kerk van bet
socialisme vindt zij tegenover zich in de strijd om de staat,
nu de poging tot vrijmaking van de persoonlijkheid reeds
weer geeindigd schijnt. Voor wie uit zijn aard die vrijwor
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ding wenst en hellzaam acht, schijnt bet tegendeel een sombere toekomst te openen, die persoonlijkheidsdwang en achteruitgang van beschaving betekent.
En zulk een Roomse Keur ziet hij, niet zonder griezel, als
bet eerste, flauwe symptoom daarvan, juist orn haar parmantig zelfgevoel bij duidelijke rninderwaardigheid.
1919

BIJ DE DOOD VAN MARCELLUS EMANTS

Van Marcellus Emants kan men met reden beweren, dat hij
een wat laat verschenen complement vormt tot Multatuli en
Busken Huet. Die reden is dan de volgende.
De Romantiek, die zich hier, trots zijn i 8e eeuwse starre
gedaante, duidelij k openbaarde in Bilderdijk en zijn volger
Dacosta, had, juist om haar streng godsdienstig karakter,
voor de letterkundige kunst weinig toekomst, zo min eigenlij k als voor het zedelij k en sociaal leven van het grootste deel
des yolks. Het was dichterlijk-romantisch calvinisme, dat
zich tot een maar beperkt aantal geestverwanten richtte en
spoedig in een vrij wet uitsluitend religieuse beweging verliep.
Het overig, grootste, deel der natie had geen deel aan deze
«vertedering des harten >>, bleef vaor en na in de flauw-nuchtere en zelfgenoegzame staat van geest, die in de i 8e eeuw
wel overheersend schijnt en zich kenmerkt door een sterk
gemeen-voelen. Niet voor niets spreekt men van de < eeuw
der dichtgenootschappen» en bedoelt daar dan lets minderwaardigs mee, namelij k van onze individualistische tijd uit gezien.
In de aanvang der i ge eeuw echter was het met deze eensgezindheid op velerlei gebied gedaan en begon de persoonlij ke afzonderlij kheid weer zelfbewust to worden, echter maar
zwak en aarzelend, zelfs waar zij, als in de religieuse romantiek, het krachtigst leefde. Dientengevolge bleef deze tijd onzeker en krachteloos, zowel naar de zijde der gemeenschap,
als naar die der persoonlijkheid, een tijd van verwarring en
zoeken, van dikwijls veel geraas en weinig overtuiging. Tot,
in de dertiger jaren der eeuw, de Gidsmannen optraden.
Uiterlij k litterair, bedoelde hun beweging in wezen veel meer
dan enkel de litteraire kunst, gelij k de dichter dan toch ook
maar een leant is van de gehele mens. Wat deze groep van
letterkundigen betekende, was een doorwerking van de persoonlijke bewustwording, een opnieuw en individueel stel-
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ling nemen tegenover de vragen des levens, dat gewis niet
alleen in de sfeer der letterkunde op te.merken valt. De letterkundige evolutie echter «timmerde het meest aan de weg» kan
men zeggen, en de politieke werd in elk geval pas veel later
duidelij k, toen in '48 de Liberalen aan het bewind kwamen.
Een algehele vernieuwing en bewustwording der persoonlij kheid was ook deze Gidsbeweging bij Lange na niet. Zij
zat integendeel nog met vele wortels in het gemeen-geestelij ke vast. Haar ethiek was de algemene en overheersend als
deze, ook nuchter verstandelijk als deze, en tegen het mysticisme der romantici van de Bilderdij k-Dacostagroep gekant.
Doch in het aesthetische voelden de Gidsmensen weer dieper en krachtiger, met de niet altijd zuiver onderscheiden behoefte de kunst uit de druk der moraal te bevrijden.
Voorlopig, bij gebrek aan een eigen bewust omschreven
persoonlijkheid, vierden zij die alvast bij anderen in andere
tijden: Bosboom-Toussaint in het begin-17e-eeuws Calvinisme, Potgieter in onze «Gouden Eeuw », donker gevoelend, dat de verheffing van eigen land en tijd daar lag, in de
wedergeboorte van het persoonlijk leven. Maar die wedergeboorte naderde langzaam, en Potgieter zocht haar ook
langs wegen waar zij niet komen kon. Over het geheel, geloof ik, dat hij er maar een wonderlij k begrip van het karakter onzer Ile eeuw op nahield, blind voor het bandeloze,
verwarde, tegenstrijdige, rauwe en ruwe van de tijd, om bij
voorkeur te verwijlen bij de grate persoonlijkheden en hun
daden, hen aldus nemend voor het geheel, dat er dan uitzag
als een eenheid van tucht en samenwerking tot een verheven
doel: het grootmaken der Hollandse Natie.
Zo moest het weer warden, meende hij. De flauwe geest
der gemeenschap moest men aanblazen tot een machtige
vlam en tegelij kertij d had men sterke persoonlijkheden nodig, om dat vuur te beheersen en te leiden. Van het tegenstrij dige in deze wens werd Potgieter zich niet bewust. Hij
was zelf een krachtig karakter, maar nog lang geen gave per
soonlij kheid, in zover zijn zedelijk en kunstgevoel nog allerminst los waren van het algemene. In zijn eis (die de eis der
ganse groep was) echter, dat de kunst weer direct, eenvoudig
en waar zou zijn, lag de erkenning van de eigen maatstaf der
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artistieke individualiteit, die hij in de practijk echter aan de
algemene moraal onderschikte. Deze bleef ten slotte heersen,
ook over het aesthetische, ook over de kunst, al schijnen
enkele uitspraken van Potgieter die overheersing dan wel
eens te ontkennen. De gedachte echter, dat men zich bewust
verzetten zou tegen wat de gangbare, de Moraal als Goed en
Kwaad decreteerde, om het eigen afwijkend gevoel te volgen, kwam niet bij hem (noch ook bij een zijner geestverwanten) op, eenvoudig al, omdat hij zo een afwijkend gevoel er niet op nahield. In de meeste gevallen voelde hij wel
degelijk mede met zijn omgeving, zijn standgenoten, de
«openbare mening », al wat voor hem representatief was
voor <het algemeen>>, en de «publieke moraal ». Doch dat
hij het soms, vaak, niet deed, dat het gemeen-voelen, gemeenbevinden hem ergerde en kwetste, stempelt hem tot een soort
aanvankelijke individualist, die dan in zijn eigenlijk gebied,
de letteren, zich het meest van de eigen aard bewust werd.
Van Bakhuizen van den Brink, die als geleerde in de historiebeschrijving eigen banen beging, kan gezegd worden, dat hij
zich ook in het practische leven het meest vrij maakte... en
dat zijn onmiddellijke omgeving van vrienden en kennissen
dit reeds niet al te zeer verketterde. Bakhuizen van den Brink
lijkt van de ganse groep het meest een voldragen persoonlij kheid, zij het ook geenszins een sterk karakter. Het ethische
woog bij hem veel minder dan bij de anderen. Hij aanvaardde vrijwel onpartijdig personen en verschijnselen en heeft
ook in latere jaren zijn onafhankelijkheid bewaard. Potgieter
daarentegen heeft het bitter gegriefd, dat de toestanden zich
niet naar j n wijze en zMn voorkeur wilden ontwikkelen, en
terwijl hij voortdurend scheen aan te dringen op ontwikkeling en vrijmaking van het eigen persoonlijke, was hij het
toch die zich verdrietig of verontwaardigd afwendde, toen
dat persoonlijke inderdaad zich begon te openbaren, wiji het
hem eenvoudig niet duidelij k was wat hij eigenlij k Wilde. Zo
is hij in onze letteren een tragische figuur geworden, een ongedurige, niet thuis onder zijn tijdgenoten, in onvree met
zijn beroep, zijn burgerlijke levenswijs, zijn litteraire positie,
zijn land en zijn yolk; een zeer bijzondere geest, maar die
noch zijn tijd noch zichzelf heeft begrepen.
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Zijn opvolgers en voortzetters, Busken Huet en Multatuli,
heeft hij, de een met zorg en verdriet, de ander met afschuw
aan 't werk gezien, en toch waren deze mede de vernieuwers
van het Hollandse leven, gelijk hij het zo vurig begeerd had.
Trouwens, hij had al jaren tevoren het nieuwe litteraire leven
in Hildebrands Camera miskend.
Busken Huet en Multatuli—en ook niet te vergeten Van Vloten—verschijnen ons dan als de voortzetters en voltooiers der
ontwikkeling van de Hollandse persoonlijkheid, gelijk die
hier een kleine honderd jaar geleden met Van Aiphen en
Feith was aangevangen. Zij doen zich alien voor als litteratoren, doch het is duidelijk, dat hun werking veel verder
reikt dan het gebied der letteren. Hun wezen is critiek en re
actie tegen de algemene geest, die schijnbaar nog heersend
was in de zaken van kunst en moraal. Letterkundige artiesten
zijn zij eigenlijk minder dan wel moralisten, die toevallig het
meest in de letteren opereren, terwiji de artistieke uitingen
van Muitatuli dan nog bovendien een zuiver romantisch ka
rakter vertonen. Inderdaad verschijnt in hem, zo rondom de
zestiger jaren, voor 't eerst in Holland de romantische kun
stenaar, zonder het uitsluitend religieuse, dat de Bilderdijkgroep kenmerkte.
Potgieter, mevr. Bosboom, Beets waren gewis ook niet
zonder romantische smetten geweest, doch met de losban
digheid der grote buitenlandse romantiek van Byron, De
Musset, Novalis, had hun burgerlijke gebondenheid toch
niet veel uit te staan gehad. Bilderdijk en Dacosta bleken ongebonden in mystieke richting en overigens liever niet. Maar
nu trad in Douwes Dekker de bandeloosheid zeive op, ban
deloosheid op elk terrein van het practische en geestelijke,
tegelijk met het sterke verlangen naar een beter leven dan dat
van deze wereld en een algemeen zich misdeeld gevoelen, nu
niet meer, als vroeger, vagelijk gericht tegen God en de wereid, maar zeer bepaald tegen de huidige maatschappij, haar
moraal, haar leven en daden. In zoverre kan deze romanticus
misschien beter een individualist heten, meer bepaald en positief dan de echte romantici vermochten te zijn. Het mystieke,
melanchoiische element, der romantiek eveneens eigen, was
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ten slotte niet sterk in Douwes Dekker; wel het grillige, paradoxale, ongebondene, menslievende en menshatende. En
waar men zeggen kan, dat zijn ethiek boven de romantische
uitging tot een algehele en triomfantelij ke zelfbewustheid
van eigen recht, daar bleef zijn aesthetiek, zijn kunst nog zo
goed als binnen het romantische kader. Mogelijk bevat de
Wouterhistorie enkele meer realistische brokstukken, doch
de gehele strekking van het verhaal en merendeels de afzonderlij ke schilderingen doen romantisch geidealiseerd aan.
Terwijl men zeker niet bij de Vorstenschool, noch bij de A^1ax
Havelaar moet zijn om realisme te vinden.
En toch was de tijd daar nu aan toe, aan wat wij, lateren,
Realisine hebben genoemd, of zelfs nog scherper toegespitst:
naturalisme, dat dan de hartstochtloze, voorkeurloze, onbevooroordeelde notitie van het levee zou zijn, enkel bepaald
door eens kunstenaars nu eenmaal natuurlijke en onvermijdelijke wijze van zien en voelen. Zo dan deze notitie per slot
ook niet buiten het eenzij dig persoonlij ke om kon gaan, tenminste zou het bewust partijkiezen en door morele of aesthetische parti pris zich laten gezeggen zijn afgeschaft. De verandering bij vroeger, die dit meebracht, was, dat men nu alle
onderwerpen aandurfde, voor alle levensverschijnselen de
ogen open zette, zonder eigen tussen-praten, en aldus een
levensbeeld verkreeg, dat er waarlijk bedriegelijk objectief
uitzag.
Doch Multatuli is nooit zover gekomen. I-Iij wilde dit niet,
wijl hij ook in zijn kunst bedoelde didactisch, of minstens
tendentieus te zijn. Hij begeerde een werking buiten de kunst
maatschappelij k of geestelijk, en gebruikte daartoe bewust
zekere kunstvormen, alles precies tegengesteld aan het realistisch principe, dat hij allicht verafschuwd zou hebben, als
hij het duidelijk ingezien had.
Zo was Multatuli de moralist-letterkundige, die echter in
een groot opzicht de nieuwe persoonlij kheid ook in de kunst,
heeft ingeleid en wel door zijn st/l, zijn uiterst persoonlijke
wijze van zeggen. Daarmee heeft hij inderdaad de weg gebaand voor de latere gehele kunstvernieuwing, al moet men
ook weer erkennen, dat, op de keper beschouwd, Multatuli's
originele schrijftrant verscheidene romantische elementen in
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zich bevat, zoals het willekeurig verbrokkelde, ironische,
machtspreukige, heftig lyrische, al wat telkens vooral aan de
grote Duitse meesters doet denken.
Busken Huet was een gaps ander man, schoon ook in het
ethische en sociale de volslagen individualist. Maar hij was
geen romantische natuur, hij overdreef noch zijn eigen gevoelens, noch die van anderen, en bleef, naar zijn aard, gaarne
nuchter en critisch. Voorzover zijn gematigde natuur dat
verlangde, had hij zich los gemaakt van de algemene moraal
om in zijn leven eigen wegen te gaan. Doch hij verlangde in
het ethische niet van anderen, dat zij desgelijks zouden doen,
hij was minder een moralist, als wel litterair philosoof, die
het ethische, sociale en politieke enkel aangreep, als het toevallig van pas kwam. En dat was dan nog al vaak, omdat de
litteratuur van de dag gewoonlij k een belangrij k deel moraal
bevatte, waartegen Busken Huet dan op zijn kalme wijze als
persoonlijkheid stelling nam. Tenslotte blijkt hij op elk gebied van het geestelijk leven zo niet een revolutionnair, dan
toch een anarchist, een eigengerechtigde, die het oude en
overgeleverde verwerpt, zonder de pretentie te hebben jets
beters voor te stellen. Tenminste, indien men die beminlijke
maar zwakke pogingen ten bate der letterkundige kunst on
dernomen buiten rekening veil laten. Lidew/de heeft inderdaad de betekenis van een poging tot hervorming en verfrissing onzer toen zo tamme letteren en in De Brucee's blij kt hij
zelfs voor Zola en het naturalisme gevoeld te hebben, al was
hij dan ook geen kunstenaar genoeg, om hier die richting
daadwerkelijk te vestigen.
Intussen bewijzen deze niet sterke maar curieuze proeven
van romankunst, hoezeer Busken Huet een nieuw man was in
Holland en een volledige persoonlijkheid, zelfs in het aesthetische, dat hier het achterlijkst was. Want de prozakunst, die
bier tussen '6o en '8o «beoefend» werd en waarvoor Busken
Huet zeker geen overdreven eerbied had, was nog altijd de
flauw romantisch aangedane van twintig jaar geleden, uit de
Potgietertijd, maar sedert veel slapper geworden in stijl en
bedding, en even kleinburgerlijk van zedelijke levensbeschouwing. De Koetsvelds, De Veers, Cremers, Ten Brinks
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waren zeker nog geen echte individualisten, maar ook geen
sterke karakters, geen fanatieke voorstanders van de algemene moraal als Potgieter. Zij waren vrijwel slappe naturen,
minder dogmatisch gebonden in hun wijze van oordelen,
maar ganselijk zonder durf hiervan de consequenties te trekken. Zo worden hun concepties, hun personages, hun verwikkelingen en hun stij 1 gelij kelij k verwaterd en meestal volkomen onbelangrij k. Wat pier in de geest toen overal gaande
was, die opleving en verstrakking van het individuele, eigenlij k op elk gebied, vond in de litteratuur van de dag geen
weerklank, kan men zeggen, en voor en na produceert en
leest men bier dat zwakke burgerlijke romantisme, dat ook
nu nog aan het grootste deel van het publiek dierbaar is. De
litteraire kunst was blijkbaar door de nieuwe geest zo goed
als niet geraakt, teminder nu van de leiders de een toevallig
enkel critisch, de ander volmaakt romantisch was aangelegd.
Verhalend proza, dat op de hoogte van Huets critieken en
Multatuli's moralistische beschouwingen (in zijn Ideen) staat,
is in die tijd, zover ik weet, niet gemaakt.
Dat kwam eerst later met Marcellus Emants.
Hij werd in het jaar 2848 geboren en behoorde dus tot een
j ongere generatie, met Winkler Prins, Van Maurik, Van Nievelt, Schaepman, Van Loghem en Van Nouhuys, om maar
dezen te noemen. Enkel de eerste en de laatste zijn, met
Emants, voor de ontwikkeling onzer letteren van belang gebleken. Winkler Prins, als de openbaring ener vernieuwde
poezie, waarvan plastiek, ritme en klank weer de essentiele
factoren vormden; Van Nouhuis, als de nieuwe criticus, die
de moraal bij zijn oordelen nu ganselijk terzijde liet, om het
kunstwerk enkel naar zijn litteraire, zijn «vakwaarde », te
toetsen. En Marcellus Emants is tussen deze beiden de man
der nieuwe romankunst, veel meer dan van het nieuwe toneel.
Van hem, gelijk van de beide anderen, echter kan gezegd
worden, dat zij overgangsmensen waren, aan het oude ontgroeid, maar het daarom nog niet kwijt, in reactie er tegen,
maar er nog mee behept. Emants heeft het van zich zelve uitvoerig verteld, hoe hij zijn individualisme allereerst smartelij k ondervon.d als een anders-zijn, dat hem van de mensen
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vervreemdde. Juist als Multatuli en Huet. Maar de eerste had
van j ongsaf iets van de heerser en de apostel in zich. Zijn anders-zijn werd terstond tot een exaltatie en sublimering der
eigen persoonlijkheid, die zich triomfantelijk belijden kon.
En van de laatste was het gevoelselement zoveel minder en
het cerebrale zoveel meer, hij leefde zoveel beredeneerder
dan Emants, voelde zich daarbij zozeer aan de Franse geest
verwant, dat hem de scheiding van zijn landgenoten tenslotte
verbitterde noch versomberde. Doch Emants, veel minder
brilliant dan Multatuli, minder van huis uit apart dan Huet
en daarbij, door zijn afstamming, diep geworteld in het Hollands degelijk familiale, Emants, ten slotte ook een minder
oorspronkelijke geest dan die beiden, kon zich niet zo spoedig bevrijden. Tot de jaren van onderscheiding gekomen,
verbaasde, verontrustte, bedroefde hij zich over de zonderlinge maatschappij, waarin hij kwam te leven. Wat voor anderen van zelf sprak, bleef hem ten uiterste vreemd en weerzinnig. In al zijn werken eigenlijk heeft hij het telkens herhaald, hoe ver hem de mensen en hun Baden stonden, hoe
weinig hij hun roerselen meevoelde en hoezeer hij verachtte,
wat hij er van begreep. Of stelden zij geen normen op voor
hun gedragen, waarnaar zij openlijk voorgaven te handelen,
terwijl zij heimelijk heel anders deden, hun instinkten en be
langen volgden, maar intussen de naaste verketterden, van
wie dit bij ongeluk bleek? Waar bleven de Waarheid, de
Rechtvaardigheid, de Goedheid, de Schoonheid, beleden en
aangeprezen in het openbaar, maar geregeld verraden en gehoond in het geheim, als het er om Bing vooruit te komen of
zich gekend en gerespecteerd te zien? Wat was dan die wereld,
waarin hij gedwongen moest leven, wat moest hij er mee, hij
die in zich zo sterk het rechte, goede, ware voelde en niet
mee kon leven, waar dit niet erkend werd?
Jaren achtereen heeft Emants zo getobd, zijn critische zin
oefenend op de slechtheid, hardheid, leugenachtigheid der
wereld om hem heen, eer hij, voor zijn zelfbehoud, zich terug kon trekken in een wijsgerige leer, die van dat alles een
verlossende laatste verklaring gaf, het Schopenhauerse pessimisme. Hierdoor waren de mensen in elk geval grotendeels
van hun schuld ontheven; zij persoonlijk misdeden eigenlijk
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niet en zo kon hij ten minste met hen leven. Was hij van oorsprong niet zo zeer een der hunnen geweest, had hij, vanwege aard en omgeving, niet aanvankelij k zozeer tegen hen
opgezien, ware zijn moraal minder stug, zijn gevoel dieper,
zijn fantasie krachtiger geweest, hij zou zich zo niet gestoten
hebben aan hun verkeer. Maar dan had hij tot de volgende
generatie, die van '8o moeten behoren, die zich van de con
ventionele wereld niets meer aantrok, omdat zij weer primitief zinlij k leefde. Emants echter was een eenling in die overigens snel verouderende wereld der zestiger jaren van de
vorige eeuw, en wat hem zo eenzaam maakte, bleek haast
enkel te zijn een fij ner onderscheiding van morele waarden.
Zijn geest was niet soepel en ironisch als die van Huet, noch
brandend heftig als Dekkers romantisme, noch zintuiglij k
genietend en fantastisch als de poezie van Winkler Prins. Er
was iets zwaars en zelfs logs, lets vierkant onbewegelij ks in
die geest; tenslotte iets gedegen Hollands van onverzettelij kheid en humorloze ernst. Juist het tegendeel van het speelse,
lichte, gracieuse en ironische, dat Couperus kenmerkte.
Zo had Emants in zijn beperktheid het misschien meer benauwd dan een dezer anderen, namelijk eer hij zich van zij n
kunstenaarschap bewust werd. In zijn geval tenminste werd
dat kunstenaarschap—het vermogen zijn indrukken in fantasiebeelden om te zetten—tot de veiligheidsklep, die hem ontlastte van de overmatige druk der wereld op zijn zwaarmoedige ziel. Het is geen epische belangstelling in mens en leven,
geen overmaat van levenslust door de geluks- en schoonheidsprikkel zijner zinnen, die hem schrijven doen, doch de
behoefte de zwaarte van onrust en leed van zich te wentelen,
buiten zich te stellen in een fictieve wereld, waaraan de drang
om voor zijn medemensen te getuigen misschien niet Bans
vreemd is. Want Emants behoort ook in zover nog tot het
oudere geslacht, dat hij de kunst nooit geheel om de kunst bedrij ven wil. Hij was waarlijk niet als het vogeltje, dat zingt,
enkel wij 1 het het zingen niet laten kan. Gelij k levensonlust de
bron was waaruit zijn kunst opborrelde, zo was getuigenisgeven voor hem mede het doel, waartoe hij componeerde en
schreef. Reageren op de onnozele of echte levenslust zijner
medeschepselen, was hem ten alien tijde een behoefte. En
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die reactie mochten de schepselen dan gerust komen zien en
er hun voordeel mee doen.
Zo schreef Emants dan, ofschoon hij velerlei andere begaafdheid bezat voor kunst en wetenschap beide. Misschien
j uist daarom, — en ook nog om een andere reden — heeft de letterkundige kunst hem nooit gans bevredigd. Zeker voldeed
hem de fantazie-beelding zij ner levensaanvoeling en ervaring,
doch de vorm waarin dit gebeuren moest, de taaluitdrukking
zelf leek hem toch niet het meest eigen. Waarschijnlijk was
hij toch nog meer een dramaticus van aanleg, of tenminste een
dialecticus, die woord en weerwoord stelt en heeft hem het
beschrijvende en schilderende altijd veel moeite gekost.
Temeer, omdat ook bier zijn positie was die van een midden man tussen oud en nieuw. De groep van Potgieter, waaruit Emants onmiskenbaar stamde, redeneerde en disputeerde
in haar werken, zelfs met de lezer van persoon tot persoon.
Maar verder << schilderde» zij ook niet weinig, haar personages, gebeurtenissen en landschappen, met de <<verven >>, die
sedert lang gebruikelijk waren. Wel schreef men niet meer
van de morgenzon, dat < Aurora » met haar < rozevingers >>
de slapers het voorhoofd < beroerde >>, dock wet schreef men,
dat de << morgenzon de nevelsluiers, die de aarde bedekten
vaneen reet en tot zich trok ». Men schreef nog altij d van een
bos, dat <<de zonnestralen door het lover speelden>> en van
een rivier, dat haar golf j es << speels » kabbelden, of zelfs dat
zij << de zomen kusten ».
Kortom, men Zag niet, maar men mist de natuur, men
kende haar van buiten », en verhandelde verder over haar,
tot er geen spoor van natuurlijkheid meer over bleef. Doch
men deed dit in volle overtuiging, dat het zo goed was en
behoorde. De waarheid en eenvoud, waarop Potgieter en de
zijnen aandrongen, was bedoeld ter besnoeiing van de ergste
excessen ten gevolge van opgewondenheid en vals pathos a
la Helmers, terwijl het vanzelf sprak, dat ook alle misbruik
van mythologie diende to vervallen. Overigens echter had
men niets tegen de redelij ke conventie, de << geij kte uitdrukking >>, die niet met het verstand in strijd kwam, en zocht dan
de uiting zijner persoonlijkheid liever in de ritmering der
volzinnen op de paden der gedachte.
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Tot de verandering ook een meer persoonlijk voelen eiste. In
Hildebrands Camera en in Van Koetsvelds Pastorie van Mastland bleek dit al enigszins door het zeer eenvoudige en directe
ook in de natuurbeschrijvingen, en in Multatuli was alles
persoonlijk, zelfs daar waar hij met bedenkelijk pathos werkte. Multatuli was echter een romanticus: het lag in zijn natuur
niet eenvoudig natuurlijk te zijn en de dingen door een vermooiend of vergrotend waas te zien en rhetorisch te worden.
Het geslacht van Emants daarentegen was noch romantisch, noch conventioneel meer. Het was nuchter en begreep,
dat men de dingen der uiterlij ke wereld eerst moest leren
zien. En zette zich aan de arbeid en beyond de zaak moeilijk.
Want nu men niet meer van de natuur wilde en kon zeggen,
wat er altijd van gezegd was, nu bleek men er niets van te
weten en er eigenlijk ook geen indrukken van te ontvangen,
ook al omdat zij maar zwak interesseerde. Toch hoorde zij in
een beschrijving, vormde de lijst van een tafereel. Maar hoe?
Nu men de stoffelijke wereld al meer als een eigen grootheid
buiten zich begon te voelen, die aandacht eiste, veranderde
ook de plaats, welke zij tot nu toe in een verhaal innam, namelijk die van een soort uitwendige versterking der inwendige ethische strekking van het verhaal, parallel of contrast.
Het begon er nu op te lij ken, of die stoffelijke omgeving niet
alleen recht had op een eigen bestaan, doch zelfs de personages moest beinvloeden. Terwijl een conventioneel ethische
strekking nauwlij ks meer mogelij k scheen.
Maar hoe kon men nu dit alles terecht brengen, als in bijzonderheden de dingen zo weinig indruk maakten, terwijl
het toch juist op die bijzonderheden aankwam?
Emants heeft deze moeilijkheid zonder twijfel gevoeld en
is er op zijn manier aan tegemoet gekomen. Waar de uiterlij kheden hem te weinig impressioneerden en toch niet gemist
konden worden, heeft hij ze eenvoudig genoteerd, zorgvuldig
en nauwkeurig naast elkander gesteld, daarbij het voorbeeld
volgend van de vroegere schrijvers der historische romans,
die immers verplicht waren van hun nauwgezette studien te
doen blijken.
Aldus is bijvoorbeeld de beschrijving van de Juliochtend
in het begin der boerenhistorie, Juffroues Lina, een model van
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zorgvuldige notering van het uitzicht der dingen en het verloop der gebeurtenissen, zonder enige stemming of suggestie evenwel. Hier is een tekenend stukje er van:
«Hoewel het eerst Juli was, rweefde een dikke morgennevel
over de velden; het doffe groen van de omliggende weiden
smolt weg in het grijs van de mist. De lage woning met haar
twee logge hooibargen, Naar moestuin met drie reeksen grillig vertakte appelbomen, de aware massa der linden- en iepekruinen, en het dichte kreupelbosje naast de oprit, geleek in
de bleke damp een spookachtig eiland in een grijze Noordelij ke Zee. >> Ik cursiveerde wat mij in de eerste woorden ongevoeld of gebrekkig gevoeld leek: dat Ziveven en sine/ten en
die voor het beeld overbodige, dus schadelij ke, mededeling,
dat de mist te vroeg kwam. Terwijl de verdere uiterst zorgvuldige opsomming van de inventaris der boerderij, die dan
ook geen andere verdienste bezit, bedoeld is te culmineren
in dat ene beeld van een «spookachtig eiland >>, waartegen
juist de uitvoerigheid der opnoeming zich verzet. Voor zover
het echter gelukken zou het hele gedoe te zien als een spokig
donkere massa in de grauwe mist van een ijzige zee, is daarmee ook precies de indruk van een dampige Julimorgen, die
een hete dag vooraf gaat, verdreven en kan de ganse beschrijving enkel ter uiterlijke orientering dienen.
Jufrouw Lina, de enigszins barokke, maar toch wel zeer
karakteristieke verbeelding van een Hollandse boerin, werd
geschreven in 1888 en behoort dus tot het oudere werk van
Emants. Ziehier nu, ter vergelij king, een natuurbeschrij ving
uit het begin van Waan, een boekje dat in 1905 verscheen.
Wij zijn in Zwitserland. «Nu fletsen op de hoogste toppen
de laatste vlekken gloeiend goud. Snel als hittig koortsrood
onder kille vaalheid van de dood zwindt de zwijmende zonneglanzing onder 't opwaarts zwevend avondgrijs en dra
doorstrakt met donker blauwe doffing de brede, in sneeuw
geheven spitsenreeks het blekend hemelsblauw, zwak violet
doorgloord. Beneden grauwt in schemersmoring weg de
loodkleur van het meer en op de hellingen, die 't omstaan,
vernevelt blauw 't gebronsde bossegroen. In groezeling van
nacht vervagen op de helder groene oevers gelig-lichtende
huisjes en onder de scherp-omlijnde grijsheid van breed-op-
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murende Pilatus-rugverduistert tot dof-gore plekking Luzerns gewoel van kleuren fleurig fris.
De invloed van Tachtig op dit Emantse proza is onmiskenbaar en tevens blijkt hoe weinig die invloed op deze
oudere vermocht. De eenvoudig zorgvuldige opnoeming
der verschijnselen heeft plaats gemaakt voor een drukte van
woorden, die bedoelen beelden op te roepen, een gans proces van natuurgebeuren, voor ons innerlijk gezicht, maar
daar niet in slagen, omdat elk van hen te zwaar is (of toch
nog dood-conventioneel, als dat «opwaarts zwevende avondgrijs >>) in het gehele beeld, tegenover zijn voorgangers en
volgers. In Emants 'latere werken, als Liefdeleven en Mensen
komen dan natuurbeschrijvingen maar heel schaars en heel
kort voor. Al meer schijnt hij zich van deze dingen te desinteresseren. Alleen het menselijke gaat hem ten slotte aan,
en dat is ook een der redenen waarom hij zich zo gaarne -risschien wel het liefst—in dramavorm uitte. Als de andere,
nog meer doorslaande reden kan men opgeven dat Emants
eigenlijk geen prozaist was. Niet als Potgieter en Huet heeft
hij de wellust gekend der ontplooiing van het denken in de
golvende, zich in- en uitwikkelende perioden, noch als Multatuli het hete genot der door niets belemmerde, spontane zegging in korte, bijtende, brutaalgemeende zinnetjes, zo bekorend ongewoon in die tijd. Maar ook heeft hij niet gekend de
W/oordlunst der Tachtigers, de gans nieuwe, weer primitieve
expressie in het enkele woord, als zuiver equivalent van het
nieuwe gevoel. Men kan zeggen, hij stond te dicht bij het
leven en was ook te zelfbewust, om aan de rhetoriek Bier
ouderen te geloven en er genoeg aan te hebben, doch hij was
weer niet genoeg aan de dingen verwant om, naar zijn primaire klank en betekenis, het woord te kunnen voelen. Zo
bleef zijn uitdrukkingswijze stroef en hortend, onmuzikaal
en ongratieus. Zijn taal doet ons aan als nuchter en arm, maar
gaat recht op het doel af, en als Emants zich niet aan pathos
te buiten gaat—wat nog al eens voorkomt—heeft dat hard onverzettelijke van betoog, dat onbekoorlijk intransigence van
voorstelling, dat geen zachte val noch heftige stijging kent,
toch een zeer eigen accent van rauwe waarheid en zelfpij nende oprechtheid, dat ons terstond under de indruk brengt.
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Emants toont ons de mogelij kheid van voortreffelij ke auteurs (er zijn er meer in ons land) die niet dan bezwaarlijk en
soms gebrekkig styleren, en leert ons tevens, hoezeer ook een
lelijk prozageluid van waarde kan zijn, als het maar een eigen
geluid is.
Hoezeer Emants wortelde in het schrijversgeslacht van '6o,
dat zo bijzonder weinig kracht en karakter vertoonde, bleek
uit zij n eerste proza, dat om '8o verscheen. In die drie novellen en in de roman,Jong Holland treft, om te beginnen, nog
veel meer dan in het latere , juffrouw Lina, de conventionele
zwierigheid der natuur- en persoonsbeschrijvingen. Op de
bekende trans worden daar de jaargetijden verheven tot gehele allegorische voorstellingen, waarbij de Winter pleegt te
worstelen met de Lente en dergelijke, hetgeen dan aanleiding geeft tot bladzijden lange welsprekendheid, deels ook
van bespiegelende aard. Er is Kier nog geen spoor van persoonlij k-eigen natuursentiment te ontdekken, zelfs de behoefte daaraan ontbreekt, en zo blijkt Juffrouw Lina reeds in
dit opzicht een grote vooruitgang. Ook overigens heerst
over het geheel van zulk een boek als Jong Holland nog de
conventie, de alleruiterst gematigde, burgerlijk-morele romantiek van die jaren, toen Cremer een gevierd auteur was
en Justus van Maurik begon op te komen. Er is een bankier
in de roman, die op de bekende romantische wijze een sterke,
cynische persoonlijkheid wil zijn en allerlei verboden dingen
doet, om vervolgens door de wrekende machten der moraal,
die hem gewetenswroeging en nachtmerries bezorgen, onder
te gaan. Emants meende toen, dat het zo ging in de wereld
of achtte het tenrninste noodzakelij k voor het dramatisch
effekt te doen alsof hij zo meende. Een en ander bewees zijn
nog gebonden zijn in heersende moraal of dito kunstbegrip
of in beide.
Toch, geloof ik, dat reeds in deze roman de taferelen van
het gewone leven, de gewone omgang, de dagelijkse aspecten, een groter suggestieve kracht bezitten, dan men anders
in litteratuur van die tijd aantreft. Waarachtig realisme was
er al, bier en daar, ni. t de <<althergebrachte > voorstellingen
van burgerlijk leven. Maar het is nog vaag en zwak.
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Mij dunkt, eerst in Lilith en Godenschemering is Emants zich
bewust geworden van wat hij eigenlijk over leven en wereld
dacht, terwij 1 hij, vervolgens, in het toneelspel Fatsoen ook
zijn plaats bepaalde tegenover zijn medemensen. Het kan
wel zijn, dat ook het versgeluid van die dramatische gedichten anders, forser, zelfs harder, klonk dan men toen van poezie gewoon was, dock echte verzen in de zin der latere Tachtiger kunst, beeldend en < gevoelstrouw > door ritme en klank,
waren dit nog zeker niet. En de vernieuwende betekenis dezer werken ligt ongetwijfeld in hun pessimistische levensbeschouwing, die toen bovenal in poezie gewis iets ongehoords was. De mens, door oorspronkelij k goddelij ke schuld,
ten prooi aan hartstochten, lagere aardse begeerten, die hem
blind en rampzalig voortdrijven naar een nooit bereikbaar
doel, is de inhoud van het gedicht. Altijd weer begoocheld,
altijd weer teleurgesteld, heeft de mens noch het vermogen
zijn ideaal te benaderen, noch de kracht er van te laten, tot
een toevallige dood hem van zijn vruchteloos streven en
lijden verlost.
Dat zegt het gedicht Lilith. Maar het zegt nog iets meer,
dat voor Emants' ontwikkeling karakteristiek is, namelij k de
vijandschap der sexen. Adam heeft door Eva heen eigenlijk
Lilith lief, die dan hier zo iets betekent als het ideaal vrouwelijke, en Eva leerde door haar jaloezie, hoe de man met zijn
zinnen aan zich te binden. De oorspronkelij k bedoelde idealiteit, de rechtheid en oprechtheid der verhouding, werd terstond vertroebeld tot achterdocht en «lagere begeerten >>.
Elk van beiden wantrouwt de ander en had eigenlijk wat
anders gewenst en verwacht, en liefde blijkt op deze wijze
hoogstens een tij deli] ke waan, door de nuchterste, meest afstotende werkelijkheid gevolgd.
Aldus is Emants de verhouding van man en vrouw steeds
blijven zien: een korter of langer durige illusie, die ten slotte
met de ware werkelijkheid niets gemeen heeft.
In het gedicht Goden.schelnering bezag hij toen de zaak der
mensheid nog eens van een andere kant. De inhoud is het
bekende verhaal der Noorse << Edda's », dat ook Felix Dahn
ongeveer terzelfder tij d romantiseerde in <<Odin's Trost »,
een boek dat hier veel gelezen is. Men verneemt hoe de Asen
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de Reuzen overwinnen en hoe dan Loki, die van goden en
reuzen afstamt, uit wraakzucht, Balder, de lichtgod en godenlieveling, verraderlij k vermoordt.
Ongerust geworden door de mogelijkheid van zulk een
ten hemelschreiende en fatale misdaad, wil Odin, de oppergod, dan niet allereerst de misdadiger straffen, doch voor
alle dingen de toekomst van zijn geslacht doorgronden, hetgeen enkel kan geschieden in het duistere rij k van Hela, waar
bij de levensbron en de wereldes zich de noodlotszusters ophouden. Zelf in die bron het raadsel van worden en zijn aanschouwen wil hij en... volbrengt hij, zij het ten koste van het
halve gezichtsvermogen. Dan eerst volgt Balders plechtige
uitvaart en Loki's gruwelijke straf.
Zo is het verhaal, zowel bij Felix Dahn als bij Emants, en
bij alle twee ligt het culminatiepunt natuurlijk in die toekomstschouw, die dan toch niet zo heel veel oplevert, kan
men zeggen. Anders dan de nietigheid en ijle vlucht der verschij ningen tot in lengte van dagen, ziet Odin niet, noch bij
Dahn noch bij Emants. Wat bij de eerste ten slotte Odin
troost, is een hoge gelatenheid en een soort weldoen en niet
omzien. Maar bij de laatste ligt de nadruk op hetgeen ook
Loki, de lichtend Rede, van 's werelds bestel ten laatste begrepen heeft:

En:

... Het onrecht heerst in Asgaard en op aard',
En heersen dal 't, -Iolang er Asen Z#n !
0, blode mens door Odiens glans verb/id,
Die biddend voor hem buigt en bedelt on'
Erbarmen, voor de Zoon, die redding biedt
Uit all' ellende, slaat g angstig o
De vlucht.
Gedenk tvaar goden...
Eens leer '/e de mens...
Verlossing nit zily logenwaan to erlan en.

en ten slotte:

... U, onlveerstaanb're,
Onlereuleb're, blinde, rechtelole kracbt,
Die, sluim'rend onder 't eeuwenheugend slib,
Aan al ivat is het aan J n bebt geschon/een,
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Die levenloos des levens linen leidt
En doodt bet oog, dat tot u door wil dringen,
Uw einde i des vuurgods Zege !
Dit is dan Schopenhauers philosofie in 't kort verbeeld. De
blinde levenswil, die de rampzalige wereld baarde en ook het
ij del pronkbestaan der goden heeft gewekt, zal eens een einde
vinden door zijn eigen telg, de Rede, waarin hij zelf ziende
wordt en dan niet meer willen kan. De smartelijke absurditeit van het leven, dat is hier Emants' laatste woord.
Dit gewonnen algemeen wereldinzicht, dat er in die tij d zeker
frisser uitzag dan thans, toe te passen op de bij zondere levensgevallen, stelde zich Emants nu vervolgens tot taak. En men
moet zeggen, dat, mope dan zijn theoretische philosofie
Schopenhauer precies nalopen, hij in het opsporen en uitwerken der gevallen buitengemeen zichzelf geweest is. Hier
begrijpen en vinden kunstenaar en wij sgeer elkander volkomen en openbaart hij een gave van voorstellen, zo overtuigend levenswaar, dat de lezer telkens gevangen wordt en
moeite heeft de eigen levensaanschouwing te handhaven.
De bij Emants van alle romantiek ontdane mensheid schijnt
ten slotte een levende illustratie van de Schopenhauerse we
reldbegoocheling, die het leven enkel redeloos lijden heet,
door het inzicht voorlopig nog geenszins geholpen. Het is nu
de tijd van Emants in deze zin bewust geworden werken,
waartoe het «portret >> Juffrouw Lina ongeveer de overgang
vormt.
Emants had in die jaren van '8 5 tot '9 5 het Franse naturalisme leren kennen, dat zich met Zola en Huysmans zo bijzonder goed aansloot aan zijn Duits geformuleerd levenspessimisme, en hier was dan nu zo'n geval uit de werkelijkheid,
zonder vooroordeel, als nuchter wetenschappelij k aangezien,
hetgeen, volgens deze Fransen, de enig mogelijke nieuwe
kunst opleverde. Maar Emants kon de zaak toch nog niet geheel aan. Zijn romantische oorsprong belette hem het geval
geheel zuiver te behandelen, en zo krijgt men, naast een getrouwe notitie der boerenrealiteit en een als zeer levend aandoende ontwikkeling van Lina's zenuwzieke persoonlij k-
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heid, een plotseling hors d'ceuvre in de vorm van een verleidingshistorie, die het geval onnodig bezwaart, om tenslotte
in een onwaarschijnlijke en romantisch geformuleerde dubbele zelfmoord te eindigen.
Indien men deze zenuwziekte vergelijkt met het overeenkomstig geval in dat veel latere boek Liefdeleven, ziet men het
grote verschii in Emants' ontwikkeling. Elk spoor van romantische verhefling of beweging is in dat sombere latere
verhaal verdwenen, maar daarvoor is het dan ook wel eens
vervelend van pure troosteloze eentonigheid. Voor zo enkel
een schilderij in grijs, bleek Emants toch niet genoeg schakeringen te bezitten; hetgeen zeggen wil, dat hij de zinne
gevoeligheid en taalmacht daartoe miste. Zo lang echter er
nog wat leven in zijn beschreven levens was, zo lang er nog
jets in ((gebeurde >>, was dit gewone voor Holland toch wel
een openbaring. En dat dramatisch gebeuren vond dan, om
te beginnen, zijn piaats in de verhoudingen van man en
vrouw. De twee novellen, onder de gezamenlijke titel Dood
in 1892 verschenen, gaven een verrassend nieuw aspect aan
het anders toch zo versleten overspeithema. Vo oral het tweede
geval is merkwaardig. Een stijf, braaf ambtenaar, zo een die
als <<Heer >, in een zwarte jas, ter wereld gekomen schijnt,
verontrust zich over de verhouding van zijn wat ongedurige
jonge vrouw met een aanlokkelijke, hartstochtelijke jagerofhcier. Hij meent allengs de schuldige verhouding ten voile
begrepen te hebben en gaat dan, als een man van eer en actie,
recht op zijn doel af door de officier te sommeren het gehele
geval op te biechten. Dan biijkt echter, dat er tussen de men-sen ingewikkeider verhoudingen bestaan kunnen dan deze
ouderwetse man zich ooit verbeeld had. Er is geen zweem
van overspel in de conventionele zin tussen de beiden, al zou
men het in geesteiijke zin best zo kunnen noemen. Doch tot
het geestelijke reikt de conventie niet, zij heeft daar geen ver
stand van, zo min als de echtgenoot-ambtenaar, die echter nu
voor het eerst merkt, dat er in zijn huwelijk lacunes zijn,
waar hij nooit iets van merkte en bij zijn vrouw een geestes
ieven, waar hij buiten staat en iiefst maar buiten moet blijven
staan, naar hij met bitterheid toegeeft.
Ben voiledig beeld van totaai mislukt, bloot formeel sa-

-
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menleven en wanhopige toekomstloosheid heeft Emants in
dit eerder nuchtere verhaal blootgelegd, en men gevoelt, dat
dit geval er een uit talloos vele is, het banale levend en tragisch geworden, juist door zijn onontkoombare algemeenheid.
Op deze novellen volgen dan, tussen zijn grotere toneelspelen «Haar Zuster>> en « Fatsoen > door, Emants' voorname
prozawerken: Ben nagelaten bekentenis, Oj Zee, Vhf tig, Inw ding, en zij hand: len allemaal over geslachts- en huwelijksverhoudingen, waaraan dan telkens weer het Schopenhauers
pessimisme getoetst wordt en proefhoudend bevonden. Maar
eigenlijk was het de jonge individualist, die gaandeweg zijn
persoonlijkheid telkens weer van andere hem aanklevende
«algemeenheden» vrij schrijft, zich daarbij al of niet bewust,
hoezeer het leven, ook het als verachtelijk geziene gemeenschapsleven, hem boeien gaat, tot hij er als met zijn neus op
ligt, om het maar nauwkeurig te kunnen zien.
Ook aan Emants blij kt het weer, hoe individualisme eigenlij k zeggen wil: levensverwerping en levensbegeerte in enen,
een verhoogde belangstelling in alle verschijnselen afzonderlij k, bij een theoretische, synthetische levenswanhoop. Want
Emants, de moedeloze belijder der Schopenhauerse levensnegatie, blijkt een ongelofelijk levensvol man, als het er op
aan komt te zeggen, hoe abject wereld en mensen wel zijn.
Zo heeft hij 't gedaan in Ben nagelaten Bekentenis, waar hij
zich niet minder dan liefdevol verdiept in een onogelijk, miezerig, misdeeld mannetje, die echter een gewis niet conventioneel, hongerige en taaie wil tot leven en genieten in zich
draagt. Hoe die er toe komt, met ondergrondse en achterbakse
middelen, zich te bevrijden van wat de maatschappij hem in
huwelijksvorm opdwong, omdat dit hem verhindert uit te
leven het enige, dat hem leven doet: zij n zinlij ke genotzucht.
Het is weer het individu, dat zich vrij zoekt te maken, heimelij k en misdadig, omdat het openlijk niet durft, maar als het
voor zich het recht op eigen leven opeist, toch zeker sympathieen wekt in een tijd en mensheid, die van eenzelfde drang
doordrongen zij n. Hetboek zegt, met onbehagelijke oprechtheid, hoe wij alien, als het toeval onzer geboorte en de om-
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standigheden dat zo meebrachten, doen zouden als die ellendige moordenaar, en de qualificatiegoede en slechte mensen een
uiterste vage en uiterst wankele, d.w.z. tenslotte een onmogelijke onderscheiding is. Het is waar, dat niet alle ongeluk
kig getrouwde mannen per se hun vrouwen willen supprimeren, doch het is niet minder waar, dat zij er wel eens, of
vaak, aan denken, hoe verluchtend de dood dier vrouwen
zijn zou. En als dan bedoelde dames toch blijven leven, is dit
minder een teken, dat gezegde echtgenoten niet wi/len, dan
wel, dat zij niet durven doden, uit mensenvrees, uit gemis aan
actie, uit zwakheid in één woord, al welk negatiefs er dan in
hun gevoel wel als een positieve deugd zal uitzien.

Op Zee, dat enige jaren later verscheen, is niet een episch verhaal, maar een soort levensverslag en een belijdenis van een
fictieve persoonlijkheid, die heel sterk op Emants gelijkt.
Het zegt, in de vorm van meditaties, gedurende de rusteloos
stille vaart van een grote mailstomer, de lange klacht over
leven, mensen en maatschappij van de jeugd af tot de rijpe
leeftijd, en is daarom uiterst beiangrijk voor zelfkennis en
zelfbewustzijn van Emants, meer dan voor zijn litterair vet
mogen. Zijnfijnheidvanpsychologische onderscheiding, zijn
haast primitieve waarheidsliefde en harde oprechtheid, ook
zijn onomkoopbaar nuchter gezond verstand zijn hier echter, onvertroebeld door enige fictie, als in natuurstaat aanwezig. Hoe Emants zich zeif zag en ook hoeveel van die
zelf hij in vorige en volgende werken heeft gebruikt voor
zijn verb eeldingsmensen, kan men in dit boek nagaan, waar
bij het dan duidelijk wordt dat zijn levensinzicht in deze jaren
vrijwel het zelfde bleef. De man uit Ben nagelaIen Bekentenis
en die uit Inwjding betekenen een stuk verminderde en een
vervlakte Emants, niet twee phasen zijner eigen ontwikkeling. Maar wel is het merkwaardig, hoe hij zeif hier formuleert wat ik boven opmerkte over die vreemde dualiteit in de
individualist: zijn levensbelangstelling bij Ievensafkerigheid.
Emants zegt het zo:
<<Nooit had hij de zonderlinge tegenstrijdigheid te boven
kunnen komen tussen zijn behoefte aan een verkeer met mensen, aan het innernen van een plaats in de samenleving en zijn
-
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telkens weer groeiende afkeer van die omgang, zijn hang naar
eenzaamheid. Bijna altijd ging hij zijn kennissen uit de weg
en toch kon hij de sensatie niet velen van als een vreemdeling door de straten te gaan. >>
Overigens is het stuk blijkbaar vlak na en nog onder de
invloed van allerlei ramp en leed geschreven. Het klinkt door
en door verbitterd en volmaakt humorloos.
Dat die hartstochtelij kheid anders niet verhinderde, dat
Emants ook objectief bleef en werkelijke mensen schiep,
m.a.w. dat zijn kunstenaarschap vrijwat persoonlijke verbittering lij den kon, bewees de in het zelfde j aar als O0 Zee verschenen novelle Vfrftig. Het is wel mogelijk, dat het geval
hem persoonlijk tamelijk na stond; men ontkomt niet aan de
indruk, dat de schrijver zijn vrouwenfiguur allerminst genegen en zelfs vrijwel op haar verbitterd was, dat hier dus de
eerste eis aan een << beeldend >> kunstenaar te stellen, niet vervuld werd. En toch leeft de figuur uit al de vele kleine bijzonderheden, die Emants van haar vertelt en zien wij duidelijk het beeld, dat ook hij gezien heeft, blijkbaar eenzijdig,
maar fel en overtuigend.
Zelfs zien wij haar zo duidelijk, dat wij, om Emants' eenzij digheid heen, ook de andere zijde gewaar worden en neiging voelen haar te verdedigen. Deze volmaakt futiele mondaine, deze karakterloze geestelij ke snob kon het toch waarachtig niet helpen, dat die al oudere, ontgoochelde, maar
toch nog zo krampachtig aan het leven gehechte man er eigenlij k zo dom inliep. Hij nam haar voor haar uiterlij ke schijn,
niet wijl die schijn zo bedriegelijk was op zich zelf, als wel
omdat hij Wilde bedrogen worden, zich vastklampte aan de
overtuiging, dat hij nog Lang niet te oud was, om ook de
fijnste intellectuele jonge vrouw te kunnen boeien. Dat
Emants dit zelf ziet en zegt, naast de hatende beelding der
vrouwefiguur, strekt zijn kunstenaarschap tot eer en redt de
objectiviteit, waar zonder een episch verhaal, dat immers het
werkelijke leven beelden wil, niet bestaan kan. En redt aldus
ook de eindindruk, de bedoeld sombere gevoelsconclusie,
die het geval weer tot algemeenheid opheft: dat de mens
wanhopig begerig aan het leven blijft hangen, ook al moet
hij, ouderend, met de ergste surrogaten voor geluk genoe-
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gen nemen. Dat hij zo diep en schandelijk bedrogen werd,
bleek tenslotte des mans eigen schuld. Het was zijn dwaas
verlangen, ook in het ouder worden, naar de voiheid des
levens, welker onbereikbaarheid hij toch al in zijn jeugd er
kend had. Zo vermoeide zijn illusie haast willens en wetens
wat hij, minder zeif geInteresseerd, terstond in zijn aard erkend zou hebben en onverschillig langs hem laten gaan.
Wat zegt ons deze novelle flu weder aangaande Emants'
diepere geaardheid? Dat de levens- en mensenafkerige vol
angst de ouderdom voelt naderen en zich met de meest forse
middelen begoochelt, teneinde zeker te zijn, dat het leven
voor hem flog lang niet is uitgeput, dat hij nog krachten en
vermogens bezit als in zijn jonge tijd. Ook dit, die ouder
domsangst, is typisch voor de individualist, die zich een eigen,
volkomen afgescheiden wereld te verdedigen heeft. Zonder
verband met de overige wereld, is de dood hem een vreemde
aanrander van het eigene, wiens blijkbare overmacht hem afschuwelijk redeloos en misdadig toe schijnt. Dat het Al tot
Niet wordt, zal hem steeds een monsterachtige vergissing
lij ken, waar hij niet over heen komt. En verder is het weer
karakteristiek, dat het de Vrouw moet zijn, die de ouderenden illusionist zijn teleurstelling aandoet. In deze van oorsprong onmaatschappelijke mensen staat de liefde meest in
het midden hunner aandacht, als het belangrijkste van het
leven, als eigenlijk het enige, dat levenswaard is. En juist
die liefde brengt de meeste ontgoocheling, omdat de Vrouw
niet is die zij zijn moest. Even als bij Strindberg, wordt bij
Emants de vrouw nu bijna vergoddelijkt, dan weer verguisd
en gehoond. Hij verwacht te veel van haar idealisme en haar
aardse zinlijkheid beide. Hij zou eigenlijk Maria, de moeder
Gods en Maria van Magdala in e'en persoon wensen, om,
naar zijn stemming, als kind bij moeder te rusten en troost te
zoeken, of als man van zijn vrouw te genieten en over haar
als zijn slavin te heersen. En als de vrouw aan zijn verwachtingen niet beant\voordt, als zij hem het spel bederft, waarmede hij zich, in 't klein, tracht te troosten over het grote
raadsel en de schrijnende onvoldaanheid des levens, dan geeft
hij eenvoudigweg haar de schuld en stelt haar, zonder verder
onderzoek, aan al de overige duperie gelijk, waarmee de We-
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reldwil de mens er toe brengt de last van het bestaan te dragen. En haat haar, gelijk hij tevoren haar vergoodde.
Is de aanvankelijke individualist een vrouw, dan doer zich
het spel natuurlijk weer anders voor. Evenals de man, heeft
ook zij de neiging in de liefde het belang van het leven te
zoeken en zich daar schadeloos te stellen voor wat in het algemeen dat leven haar inspireert, maar onthoudt: de vervulling van haar eenheidsdrang. Doch ook de man blijkt niet te
zijn als hij behoorde. Hij is te gewillig of te grof heerserig. In
de eerste, de zwakke, kan zij niet momentaan haar persoonlij kheid verliezen, en de twede wil haar van haar gehele persoonlijkheid, haar bestaanswijze beroven. Zo is zij geneigd
beide soorten te verwerpen, de man in 't algemeen aansprakelij k te stellen voor het bankroet van het leven. Omdat hij
of het gehele spel niet begrijpt of van het ogenblikkelijke,
zonder onderscheiding, het durende wil maken, met andere
woorden: omdat hij grof primitief is of onnozel ethisch. En
zo is ook zij geneigd te haten wie zij niet vereren kan.
Twee j aar na dat in de vorm koud-harde, naar het wezen
hartstochtelijke episodeverhaal, dat Emants, precies volgens
zijn leeftijd, V ftig had genoemd, verscheen de grote roman
Inzvding, met de ondertitel Haags Leven.
Wat hij in Op Zee als een nauwelijks verholen persoonlijke
belijdenis gegeven had, werd hier nog eens gezegd, maar
thans in zuiver epische vorm, waarachter de nu complete
levensbeschouwing voelbaar is. Het is van compositie eigenlij k een tweeslachtig boek en van vorm ook nog ten dele een
drama, in zover de karakteristiek der personen voor het
grootste deel in indirecte rede wordt gegeven. Een jonge
man van middelmatige geest en talent stelt de schrijver aan
het begin van zijn «carriere >>. Hij zal zich gedragen als alle
andere niet ongewone jongelui, die de wereld en de samenleving beschouwen als een nauwlij ks vredige kampplaats,
waar echter prijzen voor ijver, goed gedrag, gemiddelde bekwaamheid en tact te behalen zijn, prijzen, die op de duur het
leven zeer aangenaam en gemakkelijk maken. Voor de competitie in deze arena is Emants' jongeling van goeden huize
wel toegerust, behalve dan, dat hij te goedhartig en ietwat te
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sensueel is. Deze laatste eigenschappen worden hem bijna
noodlottig, waar hij verliefd raakt op een vrouw uit de demimonde, en dan in haar persoonlijkheid en leven, als in een
spiegel, de voosheid en valsheid der society gewaar wordt. In
hoever dat mogelijk is bij zulk een jongeling, als Emants
hier bedoelt, kan men voor zijn verantwoording laten. Blijkbaar dient de ganse verhouding tot deze vrouw op zich zelf
als repoussoir tegen het wereldse milieu, terwijl hierdoor de
schrijver tevens gelegenheid krijgt zijn jongeman de dingen
te laten denken en zeggen, die hijzelf graag uiten wilde. Immers, wat de jeugdige eerzuchteling anders wellicht verborgen ware gebleven in het welgesloten systeem van wereldse
denkingen en gedragingen, wordt hem nu door deze onfatsoenlijke relatie in een <<lagere sfeer>> geopenbaard, juist op
de wijze als Emants dat wil. Gedrag, opinies, toestanden, bedoelt Emants, worden in society nooit naar hun ideele waarde
geoordeeld, doch naar het waar, wanneer en wie, in de meest
cynisch opportunistische zin. En wie in deze wereld lets bereiken wil van positie of rijkdom, moet aan die onoprechte
en schandelijke compromissen meedoen. Dat is de soort In1v yding, die de j ongeman ondergaat en waarbij hij als zedelij ke
persoonlijkheid vrijwel ten «ondergaat ».
Aldus klinkt zijn epiloog.
«En thans zijn toekomst zich uitbeeldend in talloze tafreeltjes van een-rol-spelen-in-de-maatschappij, van triomferendanderen-over-het-hoofdspringen, van gezag (zij 't schij ngezag) krij gen-onder-de-mensen en gezag-hebbend-onder-hen
rondgaan, van een-weloverwogen-huwelij k-doen en t'huiseen-rustig-aangenaam-bestaan-leiden... kreeg hij de ingenomenheid met zijn leven terug, onderscheidde hij weer een gebaand pad in het naar allerlei richtingen door- en uiteen lopend voetstappen-gewirwar, dat hem een pool in verwarring
had gebracht, slaagde hij er in alle aangehoorde paradoxale
opinies, alle eigen redeneringen over karakter, plicht, mensenmin, achting, liefde, zedelij kheid, waarheidszin, toerekenbaarheid enz. enz. waarin hij toch niet helder genoeg vermocht
te zien om er een eigen zedeleer, een eigen waarheid, een zelfstandige overtuiging uit te vormen, op zij te duwen als gevaarlij k voor de maatschappij en nog gevaarlijker voor hem zelf.
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En zo boog hij voor immer het hoofd tegenover 't geen de
meerderheid van het ogenblik decreteerde als te zijn de zedelij kheid, de waarheid, de leer.
Hetgeen voor deze jonkman, die waarlijk nog nauwlijks
de schets van een individualist te aanschouwen gaf, dan ook
verreweg het beste mocht heten.
Intussen gaf de education sentimentale van zijn held aan
Emants de gelegenheid ten voeten uit een vrouwenportret te
tekenen, dat wel niet volstrekt logisch in de compositie past,
maar verwonderlij k levend is en niet hatend eenzij dig aangezien. Tonia is de vrouw uit het yolk, die 't tot het twijfelachtig «damesschap» van een «maintenee» gebracht heeft en
zich in deze positie maar half op haar gemak gevoelt. Zij is
natuurlijk een snob, die de voornaamheid met fatsoen hevig
benijdt en haar eigen stand veracht, maar zij is ook een rechte
melancholisch hartstochtelijke natuur, die zich sterk hecht
aan wie zij eenmaal in haar genegenheid opnam. En dit
wordt, vanwege de zwaarmoedigheid, haar tot bitter lij den,
in buien van sombere achterdocht, als zij haar vriend van alle
mogelijke ontrouw en leugen verdenkt in een wereld, die
voor haar gesloten is. Dan is zij door niets te overtuigen en
blijft volmaakt redeloos wrokken tot de vlaag weer voorbij
is. Ten slotte benauwen deze onbegrijpelijke en onstilbare
uitbarstingen de jongeman zozeer, dat hij, in arren moede,
van haar heengaat, droevig verwonderd over dit woeden
tegen eigen geluk en vrede. De opzet en ontplooiing van
Tonia's natuur, de voorstelling van haar melancholische buien
zijn meesterlijk van suggestieve kracht, al is in het geheel van
de roman dit Tonia-geval vrijwel een hors d'ceuvre. Immers,
voor de plaats die het inneemt in de handeling was het geenszins nodig van Tonia een uitgesproken melancholica te maken, die haar vriend Theodoor het leven telkens vergalt. Zij
diende hoogstens een nalef, goed-menend kind te zijn, wier
liefde in alle opzichten tegen die van menig «fatsoenlij k meisje» opwoog, om reeds die achtergrond van natuurlijkheid en
oprechtheid te geven, die de schrijver als contrast tegen de
leugens der conventie nodig had. Intussen ware het ondankbaar niet te erkennen, dat juist deze ziektegeschiedenis, dit
tragisch geval het schoonst emotionele deel van het boek
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vormt en Emants gelegenheid schonk tenminste eens in zijn
schrijversbestaan zijn begripsvolle deernis te uiten ook voor
de vrouw in het liefdeleven. Want waar Tonia aan lijdt, buiten alle normale proportie aan lijdt, is dezelfde stemming van
onzekerheid en argwaan, als waarvan Emants' mannen telkens
blijk geven. Reeds Van Nouhuijs heeft het opgemerkt, hoe
in verschillende van Emant's verhalen de mannen bezocht en
ontrust worden door de twijfel aan de liefde van wie zij die
toch mogen verwachten, hun vrouwen of vriendinnen. En
hoe zij er alles op zetten die zekerheid te krijgen door de bekentenis uit de mond dier vrouwen zelve. En hoe er desondanks bij hen altijd nog een pathologisch-Strindbergse achterdocht overblijft.
Tonia nu vertoont diezelfde twijfel en lijdt er onder en gaat
er aan dood, zij, ongelukkiger dan een dier mannen, omdat
ten slotte alles haar argwaan schijnt te rechtvaardigen en zij
schier geen middel bezit om hier tot zekerheid te komen.
Nergens anders in zij n geschriften, zover ik weet, heeft Emants
zijn hart zo wijd geopend voor het vrouwelijk liefdeleed, dat
voor hem waarschijnlijk minder pathologisch was, dan het
ons in dat geval aandoet.
En ik denk haast, dat juist het feit, dat Tonia een demimondaine was, geplaatst in een door de «wereld» verachte
sfeer, haar in die mate Emants' medelij den verschaft heeft.
Hij was geneigd haar onfatsoen en verworpenheid terstond
als deugden te beschouwen en haar precies alles te vergeven,
wijl de maatschappij >> haar niets vergaf. Hetgeen dan weer
op zijn in de grond romantische aard is terug te brengen.
Tonia wend aldus de treffende realistische omwerking van
Margherite Gauthier, la dame aux camelias.
Zo compleet als in deze roman heeft Emants zich sedert niet
meer uitgesproken. Met de maatschappij en haar leugenachtig vertoon had hij in dit wrange boek voorgoed afgerekend.
Een paar jaar later, in 1905 volgde dat zonderling onvoldragen werkj e IVaan en eerst elf j aar verder weer het grote werk:
Liefdeleven, waarom toen zoveel te doen is geweest. In de tussentij d verschijnen enige novellen, een stuk of wat blij spelletj es, die Emants blijkbaar voor zijn dilettant-toneelvereni-
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ging schreef, en zijn grote toneelspel Dcmheidsrnacht (1907).
In al die werken is voortaan de Vrouw het probleem, de
Vrouw als draagster en dienaresse van de grillige, bedriege
lijke Levenswil, die de mannelijke rede en eenvoud het bestaan ondragelijk maakt door zijn bekoring en verbijsterende
inconsequentie. Maar tevens blijkt hoe Emants zich al meet
verdiepte, en zelfs verwarde, in twee vragen, die men wij 5gerige sloppen zou kunnen noemen.
De eerste komt al in Inw/ding naar voren, waar Emants
haar als volgt formuleert.
<<Hij beseft best, dat hij aldus zou handelen, omdat zulk
een berusten bij het zijnde hem voortaan voor zich zeif het
doelmatigst lijkt; maar zijn-niet-berustend optreden voor de
socialist, zijn de-heersende-moraal-trotserende liefde voor
Tonia... sproten die ook niet voort uit een toegeven aan
eigen lusten?>>
Het is de eeuwige historie van het ego- en altruIsme en dat
het precies hetzelfde zou zijn of men iemand met gevaar van
zijn eigen leven uit het water haalt of dat men op de kant
blijft en de evennaaste laat verdrinken. Hetzelfde edelU1e ge
sproken, voor de drenkeling natuurlijk niet. Want, redeneert
Emants, in beide gevallen handelt men slechts naar eigen lust
en drang, die de een voorschrijven liever het vege lijf te be
houden, gelijk zij de ander decreteren het desnoods te vetliezen. Waar blijft dan het onderscheid, vroeg Emants en
bleef hij vragen.
En daar romans en novellen geen wijsgerige of ethische
artikelen zijn, die polemiek plegen uit te lokken, ontmoette
hij blijkbaar nooit iemand, die hem zei, dat weliswaar ieder
zijn drang volgt, doende wat hij niet laten kan, doch de drang
des enen op zelf-behoud, die des anderen op zelfofferen gericht is en aan dit onderscheid net al onze moraal vastzit. Namelijk de individueel christelijke, niet zozeer de maatschappelijke, die gaarne verenigt wat voor behoud van individu
en samenleving beide voordelig is.
Als drogreden van de jonge heer Theodoor schijnt in Inwi/ding de theorie van gelijkelijk egoiste drang, die enkel van
object verschilt, wel juist aangebracht, doch de zaak is, dat
wij ook van vroegere werken weten, hoe Emants zeif in
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deze strikken gevangen zat en Theodoor dus zei wat zijn
schepper meende en de lezer waar wilde maken.
In iVaan verschijnt dan de andere filosofische puzzle, waar-

van de titel reeds gewaagt. Het boekje begint met een zeer
zorgvuldig geboetseerd beeldje ener jonge vrouw, een weer
voornamelijk uit de dialoog opgebouwd treffend levend per
soontje, een hyper nerveus jongmeisje, dat men vroeger een
moeilijk karakter>> noemde, omdat bet tot zijn evenwicht
sterkere prikkels behoefde dan de gemiddelde mensen. En
deze prikkels zoekt in wrijving met zijn omgeving door hu
meurigheid, grillen, onhandelbaarheid en hoe dat verder genoemd wordt. Daar dit onbeheerste en onberekenbare in een
vrouw aanvankelijk meest een grote bekoring bezit voor de
man, die er bet zwakke en kinderlij ke in ziet, dat zijn beschermersinstinkten opwekt, vindt ook Emants' meisje in Waan
spoedig de oudere man, die bereid is haar gewillig werktuig
te worden. En die dan ook door haar naar hartelust en levensbehoefte gekweld wordt, in een spel als van kat met muis,
niet wiji zij dat zo graag wil, maar eenvoudig omdat zij niet
anders kan. Juist gelijk Tonia niet anders kon. En wij zien
met bezorgdheid tegemoet wat dit bandeloze, stuurloze leven
van de trouwbartige echtgenoot maken zal. Maar ziet, bet
lijkt wel of de schrijver ineens genoeg krijgt van zijn werk
en zich afvraagt wat hem eigenlijk de heleboel schelen kan.
Hij laat in bet huwelijk bet jonge vrouwtje tot rust komen
- wat zeker niet onmogelijkis—enverklaartdan dat alles went
en de hele zaak per slot niet belangrijk was. Want ook het
ergste, als 't maar duurt, wordt eindelijk gewoon, en wie de
dingen dezer wereld van boven kan zien, maakt zich niet
warm of koud meer. Alles komt terecht, omdat alles voorbij
gaat en bet ongewone is niets dan waan, die enkel dient om in
de eentonigheid van ons bestaan wat afwisseling te brengen.
Welbeschouwd is in bet leven niets de moeite waard en bet
leven hopeloos <<ordinair >>.
Zo, gewoon, <<ordinairx is bet eens zo bekorend raadselachtige vrouwtje geworden, zo heeft zij ook haar man leren
zien, zo is bun huwelijksleven geworden, goed-ordinair, zo
is tenslotte elk doen, elk streven en zo zijn all .--- <<grote man,
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nen >>. Het is alles maar << een kwestie van perspectief>> of wij
het gewone ongewoon zullen vinden.
<<Bismarck's, Shakespeare's, Napoleon's, Socratessen
van elke soort zullen er wel honderden zijn geweest en nog
bestaan; maar alleen het éne bekende exemplaar heeft om
zich heen de gunstige omstandigheden gevonden, die hem
gedragen hebben in het grote licht, waar iedereen hem moest
zien blinken. En zelfs toen zagen de veraf staanden nog maar
alleen zijn éne belichte kant, terwiji ze niets van de andere
zijde afwisten, waardoor ook die grote man voor de dichter
bijstaanden weer was... ordinair.
<< En nu is 't Hendrik ook, of hij er vrede mee krijgt zo ordinair te wezen, zich zo ordinair te weten en zo ordinair te
leven. Wat geeft het schijnbaar-buitengewone je anders dan
onrust en lastige opwinding?>>
Behalve misschien wat onrust, zal de << ordinaire >> lezer van
deze betogen allicht een beetje kriebelig worden. Wat drom
mel, denkt hij, wat heeft Emants mij dan eerst 200 pagina's
te laten lezen, als hij aan het slot verklaart, dat het niet de
moeite waard was. En waarom zou hij dan eerst zeif al die
blaadjes geschreven hebben? 1k wil wel tot inzicht gebracht
worden van de ijdelheid en huiverige hoiheid dezer wereld,
maar niet op deze goedkope redenerende wijze. Stap voor
stap, of desnoods ineens, maar in elk geval beeldend mag de
kunstenaar mij van het aanvankelijk schrikbarende en gru
welijke of radeloos smartelijke het verbijsterend nietige doen
beseffen, maar ik moet het ontdekken en wil de draden niet
zien, die h/ in de hand houdt.
Zo als Emants hier echter te werk gaat, betekent het alleenlijk zijn eigen gebrek aan levende belangstelling, een plotselinge inzinking der vitaliteit, die zijn interesse wegtrekt van
een geval, dat hem eerst geboeid had. Niet om het tenslotte
onbelangrijke, het op zich zelf huiveringwekkend, ontzag
lijk tragisch-ephemere van al 't werelds gebeuren, werd immers dit verhaal begonnen, maar wel degelijk om de ergheid
van het geval, zoals wij onder mensen dat gevoelen, als wij
nog enigszins levend zijn. En dan past het niet na een poosje
van het enkele zo maar naar het algemene over te wippen
door te verkiaren, dat de wereld, wat er ook gebeure, toch
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wel draaien blijft. Want dit weten wij ook wel, maar daar
ging het flu niet om.
En verder is het de moeite waard op te merken, dat deze
gezindheid tot verwaarlozing van al het bijzondere precies
vierkant tegenovergesteld is aan de Tachtiger geest, die ook
bet minste levensverschijnsel opmerkenswaard achtte vanwege zijn verhoogde levensontvankelij kheid.
Echter, ook Emants heeft niet voihard in deze stemming van
wijsgerige onverschilligheid, die de dingen in hun verband
aanvaardt en met rust laat. Zo min toen hij in Dornheidsmachi het kleindenkende, ijdele egoisme demonstreerde, als
later in de roman Liefdeleven, waar hij de ongedurigheid der
vrouw na haar huwelijk niet tot rust doet komen, doch zich
ontwikkelen in vele pijnlijke trappen tot blijkbare waanzin,
heeft hij een pose van gelatenheid aangenomen of betoogd,
dat toch eigenlijk de sop de kool niet waard was. Integendeel, zou men zeggen, tenminste wat de roman aangaat. Het
blijft daar zelfs twijfelachtig of hij erkent, dat de vrouw zielsziek is en hij niet ten minste een deel van haar grilligheid en
uitzinnige daden toeschrijft aan de bekende algemene <<onbetrouwbaarheid>> der Vrouw, die immers bij uitstek de bedriegelijke Levenswil dient ter continuatie van de zware last
des levens. Onderwiji evenwel volgt hij met inderdaad naturalistische, ja zelfs medische belangstelling dat ziekteproces
van een geest en onthoudt zich ten slotte van alle conclusie.
Ten blijke hoe de kunstenaar het deze keer tenminste weer
van de wijsgeer heeft gewonnen en hij althans dit abnormale
leven hogeiijk de moeite van het bezien waard acht.
Maar bij het vorderen der jaren, toen de levensontvankelij kheid minder werd, kwam de <<wij sgeer>> toch weer opzetten en kreeg de overhand over de kunstenaar. Niet de afzonderlij ke levensverschij nselen interesseerden Emants meer,
doch alleen nog de zin des levens, die hij vroeger al ampel geduid had, zou men zeggen. Maar nu gaf hij nog eens de kleine
munt van dat grote geld in een reeks verhalen, die hij Mensen
noemde en die in 1920 uitkwamen.
De plastische kunstenaar Emants verloochent zich ook bier
niet in de telkens karakteristieke details, die hij van een situa
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tie of een persoonlijkheid geeft, en zijn ondoofbaar realisme
weet voor ons een stemming, een moment treffend waar te
maken. Doch als geheel genomen, zijn al deze grotere en
kleinere verhalen eigenlijk verholen essays over 's levens hopeloze ontoereikendheid. Dat wil zeggen: de grondgedachte
maakt zich niet, als van zeif, uit de handeling en de personen
los, maar is er duidelijk in of op gelegd, zo, dat die personen
zijn als spelers van rollen in een klaarblijkeiijk tendensstuk.
De valse schijn der liefde, het comediespel van ons verkeer,
vooral met het ander geslacht, het bedriegelijke der hoop,
die ons <quand même>> leven doet, de vage verwachting en
het verlangen naar jets van een wonder in ons dor bestaan,
die beide allengs redeloos en ongegrond blijken, dat zijn de
thema's dezer ten slotte meer lyrische dan epische verhalen,
die echter de ganse zware ernst en degelijkheid van Emants'
werk bezitten. Telkens weer sleept de uiterlijkheid van het
werkelijk leven hem mee, kan hij niet laten zijn aandacht te
doen verwijlen en te beelden, wat hij voor zich ziet. Zo innig
en duidelijk vaak, dat men er om vergeten zou, hoe weinig
bestand van werkelijkheid zijn figuren eigenlijk bezitten, hoe
blijkbaar zij enkel de spreekbuizen zijn van de Emantse le
vensbeschouwing. Maar op de duur, bij het nadenken, laat
zich dat besef niet afwijzen en begrijpt men, dat de artiest
Emants zijn beste werk gedaan had.
En dat de filosoof Emants toch niet heel veel belangrijks
te vertellen heeft, niet meer dan Schopenhauer—of wil men
liever Hollancise namen: dan Busken Huet en Multatuli—al
lang gezegd hadden. Opnieuw wordt dan zijn plaats, de ge
hele betekenis van zijn verschijning, in het Hollands kunstleven ons duidelijk. Namelijk als de strldende individualist,
de nieuwe persoonlijkheid, die zijn plaats nog veroveren
moet en voorlopig enkel in de oppositie is. Gelijk Huet was
in de letterkundige critiek en Douwes Dekker in de moraal.
Maar Emants was meer kunstenaar dan die beiden en, naast
zijn pessimisme, had hij zijn levensbelangstelling te belijden,
op de wijze, die hem, kind van zijn tijd, bekoord had: de realistische. Door dit realisme, dat met de Tachtigers hoegenaamd niets gemeen had, werd zijn vroegere, aanvankelijke
romantische weekheid verdrongen, doch het is de vraag of
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niet Emants' objectiefnuchter hard pessimisme tot het einde
toe meer zelfbeklag en spijtige ontgoocheling bevatte dan
beredeneerde overtuiging uit nadenken verkregen. Hetgeen
trouwens van alle levensbeschouwingen wel gezegd kan
worden: dat zij drie delen gevoel zijn bij één deel redelijk
heid.
Hoe weinig Emants een Tachtiger was, hoe dicht hij stond
bij het oudere geslacht, de Schimmels, de Bosboorns, toont
zijn neiging naar het dramatische. Eigenlijk had het toneel al
zijn liefde en voorkeur, en schreef hij rnaar proza bij gebrek
aan beter. Zijn leven lang heeft hij zich voor toneelzaken
druk gemaakt, dilettanten geleid, zeif comedie gespeeld en
voor dat toneel blijspelen geschreven. Maar voor het grote,
het heuse toneel schreef hij zijn ernstige stukken: Artiest,
Fatsoen, Domheidsrnacht, Geuren enz. waarvan eigenlij k enkel
Domheidsrnacht gelukt mag heten. In die streng gebonden
vorm van bet toneel kon hij toch zijn realisme niet goed onderbrengen. Zijn kunst was niet groot-geestelijk genoeg orn
aan de dialoog genoeg te hebben voor haar werking. Zij leefde ten slotte toch van de kleine stoffelijke en geestelijke onsamenhangendheidj es des gewonenlevens en had geen nieuwe
geestelijke waarden te ontdekken. Zo bleefer in die kunst iets
halfslachtigs: zijn toneelspelen hadden waarschijnlijk beter
romans kunnen zijn en de romans werken vooral als dialogen.
Gelijk ook zijn persoonlijkheid het tegenstrijdige vertoonde van de leven- en mensenverachter, die aan dat leven zijn
onverpoosde aandacht schonk en hunkerde naar der mensen
erkenning en vriendschap.
1923-1924
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Ben Stlidie

Wie over August Strindberg spreken wil als een levensverschijnsel, dus niet uitsluitend uit een aesthetisch, ethisch of
maatschappelij k oogpunt, met andere woorden: wie hem als
uitdrukking van de tijdgeest wenst te zien en aldus in zijn
ontwikkeling te volgen—Strindberg als factor van, in verband met zijn omgeving en tegenover het alomvattende leven—ik herhaal: wie Strindberg zó wenst te beschouwen, die
zal een zeer bezwaarlijke taak hebben. Men kan een Ibsen,
een Hebbel, een Goethe oneindig gemakkelijker historisch
zien en begrijpen dan Strindberg. Want die anderen leidden,
duidelijk onderscheiden, twee levens. Een persoonlijk bijzonder, hun leven in de gewone werkelijkheid, dat soms heel
weinig interessant is, (als bij Ibsen) en een droomleven, een
leven in verbeeldingen, die in tijd en ruimte boven de eigen
persoonlijkheid uitgaan. Beide bestaansferen hebben dan hun
contact, meer of min, al naarmate de persoonlijkheid een
hartstochtelijk levend mens en daarnaast een kunstenaar is,
en het hangt er in het leven van zulke geesten vanaf, waar
het zwaartepunt ligt: in de werkelijkheid of in de droom. Bij
Ibsen en Hebbel is het droombestaan verreweg het belangrij kste voor ons en voor de dichter zelf, bij Goethe is het
misschien ongeveer in evenwicht. Doch bij Strindberg overweegt stellig de werkelijkheid zijner bijzondere lotgevallen,
en dat is, begrijpelij kerwij s, minder of tenminste anders belangwekkend.
Want wat ons Kier in de kunstuitingen dier groten interesseert, dat is juist het contact met het Eeuwige en voor zover
dat contact bestaat, m.a.w. wij zoeken in elke kunst de per
soonlij ke uitdrukking van de algemene, universele ontwikkeling van de Geest, de algemene Geest, die de bijzondere individuen tot organen heeft. \X/ij alien eigenlijk zijn de organen van de Geest, maar de Geest gebruikt de meesten onzer
niet, of maar zelden. Zeer tot ons geluk, al menen wij dat wel
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eens anders. Doch de grote dichters gebruikt hij, ook niet
aanhoudend, maar in hun uren van inspiratie, en wat er dan
uit hen komt, is telkens de evolutie van het universeel denken en gevoelen in beelden neergesteld. De dichter, zolang
hij zeif zich ontwikkelen blijft, is dus een drager van de
Geest, en wij leren iets van de wereld, van het leven, van de
mensheid, in laatste instantie van ons zeif, waar wij trachten
zijn dichterlijke ontwikkeling te begrijpen. Hoe minder nu
des dichters gewone leven en handelen daar in zich mengen
des te zuiverder schouwen wij het wezenlijk eeuwige, de zigzaglijn, die zich in stelling en tegenstelling beweegt. Zo was
het bij Ibsen en Hebbel. Hun geestelijke ontwikkeling in een
reeks van dramatische verb eeldingen had in directe zin niets
te maken met hun persoonlijke belevingen. Zij waren een
dubbelpersoonlijkheid en de een scheen van de ander nauwelijks te weten. Hun leven en werken zijn het overtuigende
bewijs, dat de kunst niet zo maar, zonder meer,passie is, ge
lijk de Tachtigers wel beweerden, niet zo maar gevoelsbevinding direct op papier gebracht. Al wat zij tot het niet enkel
jets persoonlijks, iets persoonlijk-toevalligs werkelijk beleefden, werd verhelderd en verheven (of veralgemeend), maar
een zuiver verbj/onderde algerneenheid, de noodzakelij ke, uitsluitend passende uitdrukking in bet bfronder van het menselijkalgemene, en daardoor belangrijk voor allen en daardoor
kiassieke kunst, geldend voor lange tijden.
Strindberg nu is maar in sommige momenten zulk een man
geweest, dunkt mij.
Zijn leven was zelden los van zijn kunst. Integendeel lijkt
zijn kunst bijna doorlopend een illustratie van zijn leven, hebeleefde emoties en gedachten, zo maar rauw>> in beelden omen dan niet verder strekkend dan het beleefde geval en
de levende persoonlijkheid. Gaat men dus bij hem er op uit
de algemene evolutie van de Geest te zoeken, wil men het
onpersoonlijke uit hem horen spreken, dan moet men het
misschien eerder in zijn leven zeif beluisteren, want daar
openbaart hij bet, hem onbewust, méér dan in zijn kunst.
Nu kan men zeggen, dat wij bet, onbewust, allen in onze
levens openbaren, voor wie bet zien kan. En dat is onbetwij -
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felbaar. Uit de duizende kleine persoonlijkheden, de verenkelde gevallen, toevallen, van bet algemene, dat algemene
weer op te bouwen, is echter aan niemand gegeven, zeker
niet in de eigen tijd. En zo helpt het niet veel of men er op
wijst, dat alle mensen evenzeer de letters vormen, die het
weZenl ke woord samenstellen. Die letters zijn zo nonchalant
en kriebelig neergeschreven, kan men zeggen, dat het maar
tij dverlies en oogbederven zou zij n er met zulke verheven be
doelingen op te liggen turen. Dat doet dan ook niemand,
zelfs de z.g. realisten en naturalisten niet, al ligt, soms hun
zelven ternauwernood bewust, wel een dergelijke bedoeling
aan hun belangstelling ten grondslag, en al is die onbewuste
bedoeling in zekere zin ook de rechtvaardiging en veredeling van hun werken. De goeden onder hen tenminste, de
groten, zochten altijd door hun verdiepte studien van de
werkelij kheid, van de sch4in der werkelij kheid, het weZen te he
naderen, al bleven zij onderweg dan ook wel eens aan die schij n
hangen en gaven niet meer dan uiterlijkheden.
Dit echter maar terloops. Wat ik zeggen wilde, is dat wij
alien tezamen wel het wezen der wereld symboliseren, doch
dat niemand daar iets aan heeft, omdat onze levens zo weinig
betekenende, zo weinig duidelijke symbolen zijn. En... omdat in de gewone mensen zich wel bet geestesleven uitspreekt,
beeldend uitspreekt, zoals het in gang is, maar niet het ivordende leven, bet uiterste van gedachte en gevoel, dat in de toekomst ook voor de massa gewone werkelijkheid worden zal.
Om al deze redenen hebben wij aan de middelsoort mensen
niet veel: hun belevingen zijn niet gevarieerd en niet sprekend genoeg.
Maar Strindberg was geen gewoon mens, doch een van
veel grotere afmetingen. Hij was een hartstochtelij k man met
een groot verstand en hij - beleefde enorm veel en velerlei;
hetgeen betekent, dat zijn persoonlijkheid veelzijdig was, indrukken opving van allerlei geestelijke stromingen en zo in
zijn reacties een spiegelbeeld oplevert van zijn tijd.
Niet dus de leomende tij d, de latere werkelij kheid voor alien,
die voorlopig nog maar als uiterste gedachten en gevoelens
bestaat in enkelen, kan men bij Strindberg vinden, meen ik,
maar wel een zeer compleet, zeer fijn onderscheiden beeld
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van de geestelijke wereld, als die was en voor ons nog ten
dele is. Dat lijkt dan wel niet zo belangrijk als in de toekomst
zien en een overzicht krijgen van wat het heden beduidt.
Want ook dat moet men bij Strindberg niet zoeken: een
overzicht, een synthese. Hij beleefde het leven gewoonweg,
als een der levenden, en zijn gedachten hebben het nooit
meet dan zeer gedeeltelij k kunnen omvatten, saamvatten tot
een vereenvoudigd hoger inzicht. Strindbergs kunst—nogmaals—was meet de illustratie van zijn lotgevallen, dan de
beelding van een onpersoonlijke geestesontwikkeling, als bij
Ibsen, bij Hebbel, bij Goethe.
1k zal nu in 't kort zijn leven vertellen, voornamelijk met behuip van zijn eigen nauwgezette biografieen. Zelden heeft
een dichter zo zorgvuldig en zo lang van zich zeif boekgehouden als Strindberg, teken dat hij zijn bijzondere lotgevallen niet jets bijkomstigs, maar vrijwel het belangrijkste
aan zich vond. Wat dan weer een uitvloeisel van zijn vooral
Iyrische natuur was.
Niet minder dan vijf autobiografische boekdelen heeft de
dichter in een kleine 20 jaar uitgegeven. Het eerste, met de
veelbetekende titel De Zoon van een Meid, verscheen in 1886.
Dan volgt De Ontwi/ekeling ener Ziel, ook in '86 geschreven,
maar eerst in 1909 geheel uitgegeven, waarom weet ik eigen
lijk niet. Het derde deel is de ook hier te lande zeer bekende
Biecht van een divaas, Strindbergs eerste huwelijksellende. Hij
was toen in 1889 veertig jaar oud en had plan zich te doden,
omdat het leven hem niets meet hood. Hij deed 't echter niet
en leefde verder in de schrikkelijke jaren, die volgden en hem
een heel eind vet in het land van de waanzin voerden, in de
Hel van de waanzin, noemde hij het zelf in dat deel levensge
schiedenis, dat Ifenrno heet. Toen bleek hij al weer zo vet bevrijd, dat hij zijn gruwzame ervaringen van zich af kon schrijyen. Hij was intussen nog eens in 't huwelijk getreden en dat
huwelijk werd eveneens een mislukking. Een jaar of vier,
vijf later, in 1902, 1903 vertelt hij ook daarvan, in een eli
de deel biografie, dat hij Verdeeld heette. En van zijn leven
vervolgens, zijn leven in eenzaamheid, Eenaam, tussen de
mensen.
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Ook zijn romans De Rode Karner, De Gothische Karner en Zwarte Vlaggen bevatten zoveel persoonlijke en directe inlichting
dat men ze haast even goed tot de zelfbiografie kan rekenen.
Dus bronnen te over, om te weten, hoe Strindberg zijn
leven en ontwikkeling zeif zag en hoe ook dat rien zich ontwikkelde. Het is over het geheel geen erg verkwikkelijke lectuur, omdat Strindberg—die ontzaglijk levendige mens, een
mens als een prisma of als een veelsnarig klankbord, of als
een orgel met talloze registers—omdat die Strindberg op zo
verbijsterend veel van het leven reageerde, maar nooit er in
slaagde al die indrukken te schiften en saam te vatten tot een
hogere eenheid. Omdat deze veelzijdige persoonlijkheid
nooit tot een harmonische persoonlijkheid werd.
En alleen dezulken kennen de humor, de godlij ken lach,
half spot half vertedering, om het eigen gewurm en getob,
die tenslotte verheft boven het klein persoonlijke, boven
haat en nijd en wraak, boven voorkeur en partijschap, en
door begrijpen leert berusten en vergeven.
Maar bij Strindberg is men nog midden in 't gewoel van
de strijd; er worden slagen gegeven en ontvangen en er is
zelden inzicht en vertedering. Dat maakt dan de atmosfeer
benauwd en heet, dor en branderig. Het altijd maar door
redeneren om gelijk te krijgen, persoonlijk gelijk te krijgen,
werkt bij uitstek vermoeiend en verdacht. En zo ontberen die
dikke boeken wat juist andere biografien dikwijls zo aan
trekkelij k maakt: de aardige persoonsbeschrijvingen, de zedebeeldjes, brokjes historie door een ooggetuige, geestige
ouderwetse wijzigheden, en oud modisch vernuft.
Bij Strindberg lij ken het altijd min of meer schandaalbrochures in de hitte van de strijd met een venijnige pen geschreven en voornamelijk historisch in de kwaadaardige toon,
die Strindberg wel niet alleen gevoerd zal hebben.
Wat ik nu als blote feiten uit die boeken kon samenbrengen
zal ik hier weergeven.
In 1849 werd August Strindberg geboren, in Stockholm,
- drie trappen hoog, zegt hij zeif, maar zijn oudste broer,
Axel, zegt: één trap hoog—als de zoon van een dienstmeid en
een koopman, die toen in geldelijke moeilijkheden verkeerde

AUGUST STRINDBERG

277

vanwege zijn faillissement. Het jaar was onrustig en verward,
en het familieleven desgelijks. De vader niet vrolijk, eerder
prikkelbaar, veel uit huis, met zijn ganse kracht gespannen
op zijn herstel in nieuwe zaken. En de moeder lag bijna altijd
te bed, na een bevalling of in afwachting van een volgende
bevalling. Vandaar veel kinderen, te veel kinderen—overbe
volking, noemt het Strindberg—die herrie en onrust gaven,
ook nog als ze doodgingen en begraven moesten worden,
veel geldzorgen, onverschilligheid, verwaarlozing, kortom
een ellendig kille, roezemoezige atmosfeer, onverschillig, onpersoonlijk, waarin dit uiterst gevoelige, niet sterke kind,
met zijn allereerst aanhankelijke, afhankelij ke natuur, leven
moest. Zijn moeder,—de <<meid>> zoals hij telkens met emphase verkondigt—was niet kwaad, maar karakterloos, onbeduidend. En zij was er bovendien zo zelden voor 't zoon
tje, dat vrijwel overgelaten werd aan bedienden, aan buren
en buurkinderen. Zijn vader kende hij alleen als de boeman,
die strafte voor begane misdrijven.
Zo ontwikkelde zich in die vrij ruwe en onverschillige
sfeer bij het teerhartige ventje vooral de vrees, de angst voor
alles en alien, in een zwakheid van geest, van ziel en hart, die
hem bij alle grote gelegenheden van zijn leven, in conflicten
met de maatschappij, in zijn familie- en vriendenverhoudingen, zelfs in de liefde, eerst vreesachtig deed bukken en toetoegeven. Maar vervolgens—de andere kant van zijn aard—verhij zich weer, wrokkend of kiagend, gedeemoedigd of
razend, en begon opnieuw woedend om het geleden onrecht
en ook wel over eigen zwakte.
Het kleine jongetje August werd in die sfeer niet werkelijk slecht behandeld, maar gewoon nonchalant en dat gewone was voor zijn tedere natuur al het slechte.
In die jaren vijftig der ie eeuw waren de schooltoestanden in Stockholm blijkbaar nog Middeleeuws, met veel Latijn en altijd door slaag. De kleine August wisselde nogal
eens van school, om financiële redenen of omdat het familiewoonhuis in een andere voorstad te liggen kwam. Hij zat
met beter- en minder-stands-kinderen tezamen, maar al wat
op openbare school, staat- of gemeenteschool was, bleek van
dezelfde soort. Tot hij, zo tegen de gymnasium-tijd, in een
-
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privaatinrichting eindelij k eens menselij ker werd opgevoed
en ook in het onderwijs meer zin kreeg. Hij leerde toen al
vijf talen, behalve zijn moedertaal.
Tegen die tijd, toen het de familie al weer veel beter ging,
stierf de moeder en de vader hertrouwde binnen het jaar met
de kinderjuffrouw. Hij had het oprechte gevoel zijn jonge
kinderen weer een verzorgster te moeten geven, rnaar de op
groeiende kinderen, ook Agust, zagen die nieuwe mama natuurlijk met lede ogen. 't Wekte bij August een wrok, alsof
hem persoonlijk onrecht geschiedde, het maakte hem koppig
stil, met een zelfmeelijdend gevoel van terugzetting, nog te
meer, omdat hij, als te jong, niet naar het gymnasium mocht,
ofschoon hij er voor klaar was.
In deze tijd werd er veel en hardnekkig,—naar Strindbergs
eigen bewering, ook kwaadwillig—aan de jongen opgevoed
Door toedoen van de stiefmoeder, beweert hij. Maar waarschijnlijk vooral, omdat hij een vreemd kind was, onbegrijpelijk en niet als de andere, gemakkelijker kinderen. Een
stug, stil jongetje, hevig prikkelbaar soms en soms pedant en
eigenwijs, wiens zwijgzaamheid ook wel de indruk van trots
maakte, die weer tot verzet prikkelde. Met dat air van zich
afzijdig en superieur te voelen, met die onberekenbare gedweeheid en lijdzaamheid, bij even onberekenbare drift en
op s tandigheid, had hij eigenlijk de hele familie—en niet alleen
deze—tegen zich.
Dit alles betekent, dat hij meerzijdig was, een gevoeliger,
rijker natuur dan de anderen en dat hij dit zeif ook wel wist.
En ook dat hij nog gans ongevormd was, als een hemel
lichaam in staat van wording: àl vuur en vloeiing van hartstochten.
Hij was toen het pietisme reeds te boven, dat hij aangehangen had, gelij k zoveel hevige kinderen vroom worden:
uit idealisme, uit gewetensangst, uit ontzetting en onbegrip
van het leven, dat hun persoonl//k bovenmenselijke eisen
schijnt te stellen. En ook een beetje om tegen zijn stiefmoeder op te bieden. Het pietisme zat toen in Zweden trouwens
in de lucht.
Maar bij zijn student-worden was dat al achter de rug en
neigde Strindberg naar de vrijdenker, de rationalist. Hij ging
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nu naar Upsala, de universiteitsstad, maar voor zijn eigen uit
privaatlessen overgespaarde geld, waarmee hij 't een trimester uit kon zingen. Waarom ondersteunde zijn vader hem
niet? Dat blijkt niet. Wel, dat hij telkens weer voor korter of
langer tijd in 't ouderlijk huis terugkomt. Allicht begon het
daarmee, dat hij met zijn vader ruzie kreeg en onafhankelijk
deed. Om dan, als hij bleek niet op eigen benen te kunnen
staan, toch weer steun aan te nemen. Mogelijk viel er ook
inderdaad, vanwege de vele kinderen, niet veel steun meer af,
niet meet dan dek en voedsel in de tussenpozen, dat de jonge
Strindberg zeif niet verdiende.
Die studententijd is nu heel karakteristiek voor Strindberg's karakter geworden. Voor 't eerst stond hij volkomen
onathankelijk en aan de sterke invloeden van het studentenleven bloot. En nu ziet men de moeite, die hij heeft om zijn
weg te vinden.
Dat eerste trimester in Upsala is ellendig voor hem. Hij
kan zich niet aanpassen, noch aan de professoren en de leergang, noch aan zijn kameraden, en de verdere studentenwereid, noch aan de stad en het land rondom. Hij probeert allerlei, en als 't hem telkens mislukt, is hij ongelukkig, in zijn
trots gewond, en zegt, dat het niets betekent. Wanneer zijn
geld op is, komt hij weer thuis en wordt volksonderwijzer,
een hard, tamelijk ruw, uitkomstloos baantje. Maar Strindberg kon het, onder critiek en protest, toch aan. De druk
kon hij verdragen, de volkomen vrijheid niet. Wel had hij in
deze tijd een uiterst bezet, sjouwerig leven met zijn yolksschool, zijn privaatlessen en eigen studie, en gevoelde hij
zich diep gedrukt. Zijn melancholie vond toen in Karl von
Moor, uit Schillers Räuber en in Byrons Manfred een innige
verwantschap en haast volkomen uitdrukking, wat toch wel
zijn romantische aard betekent, ofschoon de eeuw al zestig
jaar oud geworden was. En een romantische aard, dat wil
zeer globaai zeggen: gevoelsopstandigheid tegen het maatschappelijke, onevenredigheid, onevenwichtigheid van het
individu tegenover de wereld; onvrede met de eigen per
soon, evenzeer als met de samenleving, de mensen in hun
maatschappelijk denken en doen.
Juist toen werden Strindbergs materiële omstandigheden
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wat lichter. Een vriend, een joodse dokter, stelde hem voor
zijn kinderen les te geven en in zijn huis te wonen. Hij kon
dan tegelijk studeren voor dokter.
Een Dokter, helper en trooster der mensheid, tegelij k practisch verstandelijk en humanitair, dat scheen toen voor
Strindberg het hoogste ! En hij begon met zijn gewone ijver.
Maar de dokter was tevens een kunstzinnig man, die omging met musici, schilders en acteurs. Ook was er een bibliotheek van belletristische en dramatische werken in zijn huis,
die de jonge student aan- en van zijn werk af-trokken.
Daar lag toch blijkbaar hetgeen hem meer verwant was,
dan de griezelige medische oefeningen, al had hij reeds vrijwat vooral in de chemie gewerkt. Maar toen nu een eerste
voorbereidend examen mislukte, was 't ook gedaan met zijn
begeerte naar de medicijnkunst, en wilde hij pardoes acteur
worden, natuurlijk om Karl von Moor te kunnen spelen. Hij
oefende zich nu eerst een tijdlang zelf en ging zich vervolgens aanmelden aan het voornaamste theater in Stockholm,
waar hij ontvangen werd als dat gebruikelijk is en hijzelf zo
geestig in < De Rode Kamer>> heeft beschreven. Zij zeiden
hem, dat hij eerst moest leren en gebruikten, onder dat voorwendsel, hem voorlopig als figurant, waar ze hem maar nodig hadden. Hij kreeg wel een rolletje voor zijn debuut, maar
dat werd uitgesteld, tot hij zolang achter de schermen gekeken had, dat hij dit leven volledig zat was. Toen speelde hij
op proef, en die proef mislukte. Hij moest maar eleve van de
toneelschool worden, luidde het oordeel, waarop hij naar
huis ging en opium nam om zich te doden. Maar de opium
werkte niet en hij dronk zich een roes, wat zeker beter was.
En schreef in de dagen, die volgden, zijn eerste toneelstuk,
ook in een roes, in een koorts van scheppingsdrang.
Zo begon zijn dramatische loopbaan en zo vond Strindberg eindelijk zijn weg.
Hij ging nu weer naar Upsala terug, innerlij k bemoedigd,
om zijn studie te hervatten. Dit was hem geraden en hij had
bemerkt, dat hem nog een paar honderd kronen toekwamen
van zijn moederlijk erfdeel. Dat hij dat nu eerst bemerkte, is
karakteristiek voor hem, voor zijn onwereldse argeloosheid
en onbaatzuchtigheid. Maar toen hij 't dan ook wist, ging hij
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't geld van zijn vader opeisen, zonder omwegen en er kwam
een heftige ruzie van, wat ook weer karakteristiek voor
Strindberg is. In Upsala leidde hij nu vervolgens een bohe-meleven. Er werd een vereniging gesticht, veel gedebatteerd,
veel gedronken, heel onregelmatig geleefd. En Strindberg
tobde en peinsde, maar schreef meerdere stukken, waarvan
een eenacter aangenomen en gespeeld werd. Toen kreeg hij,
volmaakt onverwacht, een koninklijke subsidie, om zijn studien te voltooien, meende hij, dus een jaarl/lase som. Maar
dat bleek toch de bedoeling niet. In het volgend jaar hield de
uitkering op en daar Strindberg niet verder gekomen was
dan uitgebreide voorbereidende aesthetische studies, besloot
hij naar Stockholm terug te gaan en daar van zijn pen te leven.
Hij was intussen weer zowat met de familie verzoend en had
zijn vacanties thuis doorgebracht.
In het jaar'72 vangt nu te Stockholm Strindbergs schrijversleven aan. Hij was wel gedwongen, om geld te verdienen in
de journalistiek te gaan en schreef van allerlei in een damesblad en ook kunstcritiek voor een grote courant. Verkeren
deed hij in de bohemekringen, die hij in «De Rode Kamer >> be
schreven heeft. Dat was natuurlij k een uiterst radicale kring,
zeer opstandig in kunst en politiek, zeer negatief, zeer afbrekend. En zo was nu ook Strindberg; zo had zich de idealist
en romanticus, enigszins gewelddadig, omgevormd tot bijna een materialist, maar al meer een rationalistisch twijfelaar
en pessimist. Uit die stemming kwam toen «Meester Olof»,
zijn grote drama, voort. En intussen was zijn uiterlijk leven
voortdurend heftig bewogen. Hij was redacteur geworden
van een finantieel zeer twijfelachtige courant, waar hij niet
zonder kleerscheuren weer afkwam. Hij had allerlei geldelij ke moeilijkheden met borgtochten, verwarde zich toen
nog in een liefdesgeschiedenis met razend jaloerse afloop en
werd ongeveer gek.
Men zou 't van minder geworden zij n.
Eerst tehuis en later onder zijn vrienden, de eilanders in
de bocht voor Stockholm, waar hij zoveel vacanties had door
gebracht, kwam hij weer tot zich zelf. Werd in dat stille
milieu zelfs zeer gezond toen hij er de nederige betrekking
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van telegrafist bij de toldienst ging vervullen. Maar dat was
natuurlijk niet meer dan een intermezzo. Hij geraakte gaandeweg toch weer in de journalistiek, eerst als parlementsverslaggever, vervolgens als gewoon versiaggever. Voor welke
beide functies hij ongeschikt bleek. Hij kon 't niet laten in
dividuele critiek te oefenen. Hij was flu eenmaal niet maatschappelijk geboren en aanvaardde de maatschappij niet als
vanzelfsprekend. Hij stond altijd persoonlijk critisch tegenover de dingen, en dat deugt voor een versiaggever niet, die
de stem der menigte behoort te zijn, zal hij kunnen bestaan.
Zo was ook deze betrekking kort van duur en zou 't er
weer dreigend hebben uitgezien, als Strindberg niet tot as
sistent aan de Kon. Bibliotheek benoemd was. Dat bleek
meer stabiel en gaf hem gelegenheid te tonen welke voortreffelijke hersens en enorme werkkracht hij bezat. Hij leerde
chinees, gaf verhandelingen uit, die zijn reputatie als Sino
bog in heel Europa vestigden, en schreef onderwiji ook
weer voor couranten.
In die tijd valt zijn kennismaking met zijn latere eerste
vrouw, in wier huis hij twee jaar lang een slepende huwe
lij ksmisère meemaakte, daarmee eindigend, dat hij zich met
de vrouw verloofde. Na een verblijf in Parijs, waar 't hem
niet overmatig beviel, is hij toen in 1877 getrouwd. En dan
begint voor Strindberg een zo bewogen, zo gecompliceerd,
zo zorgelijk en emotioneel leven, dat hij over dat tijdvak van
77 tot '83, '84, zelfs twee parallelle geschiedenissen kon
schrijven. De geschiedenis van zijn openbaar schrijvers-leven
in <<De Ontwikkeling ener ziel>> en die van zijn huwelijk in
de bekende <<Biecht van een Dwaas >>. En beide die boeken
zijn zo vol lotgevallen, rampen, hoogten en laagten, cata
strophen en angstige stilten, dat een gewoon mens zeker niet
een tiende deel van al die commotie zou hebben verdragen
zonder te verdwazen. Strindberg is dan ook gek geworden,
maar toch eerst veel later en na nóg zo'n huwelijk.
Wat zijn maatschappelijke positie betreft, ging het hem
vooreerst niet kwaad, door weer een van die plotselinge gelukkige wendingen, waar zijn leven vol van is. Een paar hoeken en drama's waren verschenen, waarover critiek en publiek, omdat zij ten dele directe satire bevatten, heftig te keer
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gingen. Strindberg kreeg dan geregeld het gevoel, dat er
niets van hem overbleef, of hij sociaal, moreel en aesthetisch
vernietigd was. Terwiji hij in alle eenvoud gedacht had de
mensen wel te doen. En als er dan, in eigen ogen, niets meer
van hem over is—hij kent trouwens voortdurend geldzorgen—komt ineens de omkeer. Zo flu met de opvoering en het
succes van zijn grote jeugddrama, xMeester Olof>>, dat eerst
jarenlang geweigerd of terzijde gelegd, nu een geweldige bij
val vindt. Dat geeft hem dan weer moed en 2elfvertrouwen,
hij kan dan weer werken, en is in zo'n periode bijzonder
vruchtbaar. Maar ongelukkig schreef hij nu weer veel maatschappelijke satire en daarnaast een stuk, bedoeld als een
soort contrast tegenover Ibsens <<Nora>>, dat toen juist ontzaglijke opgang maakte in Zweden. Dientengevolge vielen
zij toen weer alleniaal over hem heen, als een vijand van de
vrouwenemancipatie, die zeif zijn vrouw tyranniseerde...
Strindberg werd toen weer zó ongelukkig en in zijn openbaar en in zijn huiselijk leven, dat hij er maar voor een tijd
uittrok, naar Parijs eerst, naar Zwitserland vervolgens.
Frankrijk heeft hem toen heel goed ontvangen. Zijn medewerking werd gevraagd voor de <<Nouvelle Revue>>, het
'xthéatre libre>> en <<L' CEuvre> namen zijn eenacters aan, hij
leerde Björnson kennen en Jonas Lie en nog andere min of
meer bekende Noren en Zweden.
Maar Strindberg was geen man voor omgang; al die diverse geesten verwarden de zijne en hij onttrok zich aan dat
merkwaardige en bonte gezelschap door naar Zwitserland te
gaan, waar intussen ook zijn vrouw gekomen was. Daar
schreef hij toen, in een pension met 25 dames, zijn beroemde
bundel <Huwelij ken >>, het bock dat hem de dodelijke vijand
schap van de hele Zweedse vrouwenwereld en bovendien
nog een proces wegens aanranding van de godsdienst op de
hals haalde.
Maar tegelijkertijd bestudeerde hij het socialisme, om te
weten wat hij persoonlijk er eigenlijk aan had. Jarenlang was
hij een soort revolutionair geweest en zowat als hoofd be
schouwd van de j onge kunstenaarsbent, die met de arbeidersbeweging hevig sympathiseerde. Nu begreep hij echter, dat
ook deze oppositie van hem eerder negatief was, tegen de ge-
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arriveerden, tegen de rij ken, tegen de standsbevoorrechten, en
wilde hij zich dieper in de zaak van 't socialisme inwerken.
Een bundel socialistische tendenz-novellen, die maatschappelij ke verbeteringen voorsloegen, was vrucht van die studie.
In deze tijd, niet heel lang, is Strindberg ook een complete
atheist. Hij heeft eindelijk bemerkt, dat God zich met zijn
particuliere zaken niet inlaat en niets voor hem doet, zelfs
niet als 't hoog nodig is. Dus zweert hij Hem af en zweert
alle moraal af. De wereld is een chaotische massa egoisme,
elk mens op zich zelf aangewezen, om zich zo goed, dat is zo
brutaal, mogelij k staande te houden. Weg met de idealistische
illusie, dat men voor de mensheid behoort of zelfs kan arbeiden. Laten wij maar onszelf te goed doen en op onszelf passen, op onszelf vertrouwen, dat is de ware levenswijsheid.
Het kan echter gebeuren, dat men in enkele occasies, b.v. bij
plotseling doodsgevaar van een geliefd kind, onder invloed
van de vrouw en moeder en van de nachtstilte, weer aan het
bidden slaat, al is men atheist... Dat is Strindberg overkomen... Maar hij heeft er terstond berouw over gehad. Het
bidden scheen te helpen, maar dat kon toch weer het bidden
niet geweest zij n. Hij wil en kan het niet geloven en prij st des
atheisten geloofsvrij e staat als de beste voor hem, omdat hij
nu alleen op eigen kracht vertrouwt en alle kinderlijk dreinende en dwingende, zegge romantische, zwakheid heeft afgelegd.
Dat alles geschiedde ongeveer in 't jaar i886, in Strindbergs 36e levensjaar. Hij was toen al van zijn eerste vrouw
gescheiden, na een eindeloze, beide mensen degraderende
ellende.
Een paar jaar later heeft hij in Kopenhagen zijn latere
tweede vrouw ontmoet en is spoedig daarop getrouwd. Om
dezelfde misere, maar op een andere wijze, nog eens te ondergaan; nu met minder weerstandsvermogen, zou men zeggen.
In het jaar '94 is dat huwelijk nog in stand, maar Strindberg leeft in Parij s en zijn vrouw is naar Zweden vertrokken.
En hij is blij, dat hij haar kwijt is. Meine schone Gefangenwarterin die Tag and Nacht meine Seele belauerte, meine geheime Gedanken ahnte, den Flug meiner Ideeen bewachte,
auf mein Forschen im U.lnbekannte eifersiichtig war....
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Zijn literaire loopbaan is volkomen geslaagd. Hij heeft verkregen, wat nauwelijks één vreemde kunstenaar in Frankrijk gelukt is. Zijn drama's worden in Parijs gespeeld. Maar
it kan hem niets meer schelen, hij heeft de kunst afgezworen
en verdiept zich in chemische proeven met zwavel, notabene
op een pensionkamer, met uiterst gebrekkige middelen en
zonder geld. Het gevolg is dat hij zijn handen verbrandt en
doodziek wordt. Ook kon hij de hoteirekening niet betalen.
Dan overreedt men hem zich in een hospitaal te laten verplegen, waar hij echter zijn onderzoekingen voortzet, flu in een
laboratorium van de Sorbonne, en grote resultaten verkrijgt,
volgens zijn eigen zeggen. Intussen echter is hij in een aller
bedenkelijkste overspannen toestand, ver over de grenzen
van vervolgingswaanzin. Hij ziet allerlei tekenen, zijn doen
en laten worden op bovennatuurlijke wijze gericht. Als hij
kwaad doet, wordt dat schrikkelijk aan hem gewroken en
zijn goede daden worden beloond. Hij heeft voortdurend gewetensangsten, omdat hij zijn plichten jegens vrouw en kind
niet vervult, omdat hij een ongeoorloofde verbintenis met
een fatsoenlijk meisje wil aanknopen enz.
En het wordt al erger. Er komen veelvuldige dwangideeen,
die zich aan bepaalde namen hechten, die hij overal vindt, en
waarachter zich altijd weer dezelfde geheimzinnige vervolger verbergt. Hij studeert occultisme, ontdekt Swedenborg
en vindt diepgaande verwantschap, zonder dat dit hem noemenswaard schijnt te helpen. Zo zwerft hij in Parijs, in de
Franse provincie, in Zweden en Bohemen om, voortdurend
bezeten en omringd door geesten, meest boze, die hem op 't
onverwachtst overvallen en zijn leven ondragelij k maken
van helse benauwenis. In dat merkwaardige boek <<Inferno>
heeft hij dat, van binnenuit, of ook van midden in, heel nauw
keurig beschreven, als het noteren van de waanzin door een
waanzinnige. Hoe de wereld er voor zo een uitziet, hoe hij
altijd in twee sferen leeft, de gewone, gestadig doorbroken
van de buitengewone, de helse, is daar haast van dag tot dag
opgetekend. En hoe zijn geestesleven op die dubbeltoestand
gestemd is, hoe hij per slot dat buitengewone, onzinnige zeif
heel gewoon en begrijpelijk vindt, als van een mens in de
macht van helse wezens, omdat hij zoveel kwaad heeft ge
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daan en gedacht, omdat hij zo'n schuldig verleden heeft. Allicht ook, omdat de God dezer wereld tenslotte een God des
kwaads, een Duivel blijkt te zijn.
Die toestand, dat lijden duurt tot ongeveer 1877. Dan
schijnt hij, doodmoe en af, weer allengs tot zichzelf te komen. Hij is nu nog eens gescheiden en opnieuw alleen, algeheel eenaam zoals hij 't zelf noemt in het laatste deel van zijn
biografie, in i 904 geschreven. Na zoveel omzwervingen, na
zoveel bittere lotgevallen, is hij nu tenminste weer tot rust
en gelatenheid gekomen, eenzaam, omdat hij blijkbaar niet
anders kan zijn. Hij woont weer in Stockholm, werkt er hard
en bezoekt allengs niemand meer. Zijn religieuse crisis, die
hem bijna in een rooms katholiek klooster had doen belanden, is ten dele uitgebrand, al heeft zijn atheIsme hem ook
definitief verlaten. Hij is nu een man van in de vijftig en werkelijk rustiger geworden. Voor zijn kunst komen nu de
vruchtbaarste jaren, kan men zeggen, de jaren van zijn meest
verhevene productie, zijn koningsdrama's, zijn minst per
soonlijke werken. Daarop volgen dan wel weer die beide
romans « Gothische Kamers » en « Zwarte vlaggen >>, waarin
opnieuw de onmaatschappelijk eenzame zijn bitterheid over
't leven en zijn wrok tegen de maatschappij uitzegt. De golven mogen misschien minder hoog gaan, dat betekent blij kbaar alleen, dat alle twijfel nu geweken is en voortaan Strindbergs oordeel over mensen en wereld onwrikbaar vaststaat.
Een weinig later is hij Coen ten derde male getrouwd, om
spoedig, zij het ook nogal in der minne, weer te scheiden.
Feitelijk heeft hij zijn laatste jaren alleen in Stockholm geleefd en is er, geenszins ongeeerd, in 1912 nog rustig en kalm
gestorven.
-

Bij het overzicht van Strindbergs reuvre, dat nu volgt, is het
practisch te beginnen met die werken, die het dichtst bij zijn
dagelij kse persoon staan, die, om zo te zeggen, monentverbeel
dingen zijn van zijn stemmingen, lyrische reacties tegen gebeurtenissen, toestanden en personen.
Om dan, de kring verwijdende, over te gaan tot het meer
epische, de meer objectieve verbeeldingen van Strindbergs
wereld, vrijwel los van zijn persoon.
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Ten laatste hoop ik dan zijn eigenlijke dramatiek te tonen,
weer het persoonlijke, maar op een hoger plan, de algemene,
de wereldgedachte, gelijk zij in Strindberg tot uiting kwam
en objectieve gestalte kregen. Dit laatste alleen heeft voor ons
wezenlijk belang. Het eerste is meer merkwaardig en van
klein anecdotieke aard, ten slotte op een lager plan ook wel
amusant en interessant.

II
Na het wel zeer kort en beknopt verhaal van Strindbergs on
gelooflijk bewogen leven, komen wij nu tot zijn werken. Allereerst tot de biografieen, waarin de bijzonderheden van dat
leven zijn neergelegd. Want de boeken, die ik nu behandelen zal, zeggen niet anders dan zijn aard en de omstandigheden, waaronder die geworden is, zijn afkomst, tijd en
milieu.
Niet als Ibsen, ging zijn eigen, bijzonder leven hem nauwelijks aan. Dat eigen leven ging hem juist bijzonder, bijna
alleen aan. Hij reageerde sterk op allerlei stromingen en dan
interesseerde het hem weer hoe dat toeging. Het is misschien
een subtiel onderscheid van geestelijk leven tussen zulke
mensen als Hebbel en Ibsen ter ene zijde en Strindberg ter
andere, maar de uitkomsten in hun werken—daarin kan men
zich niet vergissen— zijn zeer verschillend. Hoe het echter
aanving in de geest, waar precies het karakteristieke onderscheid ligt in bet aanvoelen en bewust worden van bet 1k
tegenover de Wereld, dat is niet te onderkennen.
Bij Ibsen, zou men zeggen, hebben bet uiterlijk leven, de
toevallige gebeurtenissen, waarin hij meer of minder geluk
kig betrokken is, geen vat op hem. De indrukken daarvan
gaan niet diep, de reacties zijn sterk of langdurig, omdat zijn
aandacht altij d binnenwaarts gewend schij nt, vastgehouden
door problemen en vragen, die wel uit bet omringende leven
- maar niet alleen uit bet hem persoonlMk aan<gaande—in hem ge
wekt worden en hem geen rust laten. Hij is, eenvoudig uitgedrukt, voortdurend absent, afgetrokken van bet dagelijks
reële, omdat bet leven in zijn algemeenheid hem gestadig die

-88

F RAN S COE N ,N

vragen stelt en hij niet antwoorden kan. Op de duur heeft hij
echter geleerd wat hem van die druk bevrijdt. Niet het trachten naar oplossing en antwoord, doch de begrenzing, de verwerkel ding van zo een vraag in een b under levensgeval. Hij
moet de vraag gaan verbeelden om rust te krijgen, de vraag en
het antwoord, alle mogelijke antwoorden tot personen maken,
die tot elkaar brengen en zien wat dat proces oplevert, volgens de straffe noodzakelijkheid van het hun ingeblazen leven, niet naar zijn eigen wens of voorkeur.
Maar dat bewerkt dan ook, dat hij tegenover die zelfgeschapen werkelijkheid haast objectief te staan komt, en als 't
spel ten einde is, de oplossing of niet-oplossing van het gedachteprobleem aanvaardt, als ware die er ganselijk buiten
hem om gekomen.
Doch dan bemerkt hij al gauw, dat deze oplossing hem
maar een ogenblik bevredigt en rust geeft. Uit de verkregen
oplossing, maakt zich een nieuwe levensvraag los, die op
haar beurt hem begint te benauwen, tot zij op de duur ook
weer rijp is om in beelden te worden omgezet. En zo vervolgens.
Het ganse lange kunstenaarsleven van Ibsen is, op deze
wijze, een serie van opvolgende vraagverbeeldingen, algemene levensvragen tot bijzondere gevallen afgegrensd. Daarnaast is zijn persoonlijk leven onbetekenend en te verwaarlozen. Die van zijn euvre kennis neemt, vindt een gaaf, een
gesloten geheel, aanschouwt de ontwikkeling der Gedachte
in stelling en tegenstelling, en weet waar de Geest des tijds
aan toe is, tot welk uiterste de ethische gedachte door en in
de enkeling Ibsen steeg en begrijpt, dat dit van algemeen
belang is, van belang voor elk onzer, omdat in ons dezelfde
Geest opereert, van welke Ibsens moreel wijsgerig denken
enkel een verdere ontwikkeling is.
Maar nu tegenover Ibsen Strindberg.
Strindberg is een, in de eenvoudige en directe zin van het
woord, oppervlakkig man, met zenuwen Fleur de peau, als de
Fransen zeggen. Hij heeft het ook druk met het leven, maar
met zijn eigen dagelijks leven. Zelden maar laat dat hem rust
genoeg, om de vragende stemmen te horen, die uit het geheel
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der wereldse dingen tot hem opstijgen. Of... dat kan men
niet eens zo zeggen! Die vragen hoort hij ook, juist als Ibsen,
maar hij beluistert ze niet, als 't ware, objectief, als een onpartijdig, schoon belangstellend toehoorder. Die vragen
kan men nog beter zeggen—drukken hem niet enkel als vragen, om 't benauwend mysterie van 't leven in 't algemeen,
maar hij wil weten, wat zij, vat hun oplossing voor zijn eigen
leven betekent. Dat is 't, wat Ibsen koud laat en wat Strindberg brandend interesseert. Die voelt altijd fel de persoonlfke
betrekking. De vraag, zou men haast zeggen, kan hem alleen
schelen voor over 't hem zeif betreft. Wat moet er van hem
worden, hoe zal h kunnen leven, als de oplossing van de
vraag uitblijft of niet naar zijn behoefte uitvalt? Hijzelf voelde zich middenpunt en doel van het heelal, en begreep niet
wat men met hem voorhad, en achtte 's werelds opzet vrijwel mislukt, nu h! voortdurend op dwaalwegen belandde en,
trots goede wil, nergens een veilig standpunt vond. Een passage in zijn boek Inferno illustreert heel goed dat individualistisch aanmatigende, dat halfwassen individualisme, dat wel
zijn eigen losheid van anderen heeft erkend, maar tegen zijn
hogere afhankelij kheid zich verzet, zich groot voelt boven
de mensen, maar niet klein voor God, om 't met een ouderwetse term uit to drukken. De volgroeide Individualist—als
er zo een is— kent zijn nietigheid en afhankelijkheid als een
tij delij ke toevallige openbaring van het al, maar weet zich
ook los van andere mensen, zijn eigen richter en eigen rechter,
zijn eigen God. Doch het is juist het eigenaardige der romantische geesten dat zij enkel die ene karat der bevrijding, die
van de mensen, hadden doorgemaakt, maar zich speciaal
Gods kinderen voelen. En waar dit in de werkelijkheid niet
bleek, zich verongelijkt en misdeeld achtten, woest opstandig of doodongelukkig. Daarvan spreekt die passage uit Inf erno, waar Strindberg in 't kort zijn leven nagaat. Hij gevoelt
zich blij kbaar het voorwerp van de aanhoudende aandacht
der Voorzienigheid, hetzij ten goede of ten kwade. Waarop
zou de wereld anders zijn aangelegd als het niet op August
Strindberg was! Daarom zijn zijn gevoelens ook van direct
belang voor de hemelse machten.
Bij Strindberg werd die romantische mentaliteit dan nog
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meer vergiftigd, omdat hij van de boom der moderne wetenschap gegeten had.
Jung war ich aufrichtig fromm and Ihr habt ein Freidenker aus mir gemacht. » < Ihr» — de Goden, of God zegt Strindberg. De omstandigheden, zeggen wij, de reactie op de omgeving. Strindberg's geest nl. gaat niet zich ontwikkelende,
maar in reacties, die voor ons vrijwel een kringloop vormen.
Zijn biografieen vangen aan bij dat boek met die tegelij k
spijtige en uitdagende titel: De Zoon van een Meid. Hij schreef
het, toen hij juist ontdekt had, dat er geen God bestaat, en
ieder het maar voor zich zelf uitvechten moet. Met de verdere conclusie, dat dan ook egoisme van alles de drijfveer is.
Hij Wilde nu op die basis zijn leven opnieuw grondvesten
en begon zijn verleden na te gaan, om te zien of de nieuwe
formule daar opging. Die rationalistisch harde stemming
waarschijnlijk maakt het boek zo droog en kunstloos, zou ik
zeggen. Er is nergens zachtheid in. Strindberg tracht oprecht
anderer egoisme te rechtvaardigen en vooral egoisme te constateren. Maar het zijne heeft daarnaast dan ook alle rechten
en hij is vol meelij voor dat schuchtere, fijngevoelige kind,
dat hij was, en dat in een vreemde, onbegrijpelij ke en niet begrijpende omgeving alles te lijden kreeg. Strindberg streeft
nergens, zover ik zie, naar een visie voor anderen van dat j eugdleven, hij wil niet schilderen terwille der schildering, alleen
maar noteren, en dat juist maakt alles zo grauw en dor. Daar
komt nog bij die eigenaardigheid om bijzaken, tenminste
schijnbare onbeduidendheden, naar voren te brengen, breed
te vertellen en dan weer hele tij dvakken over te springen.
Wat in ons hoofd zo'n disharmonie teweeg brengt, zo'n verwarde indruk, dat het boek er griezelig onsympathiek door
wordt,ondoorzichtig en onoverzichtelijk. Enkel grauw, vervaarlijk grauw, met ook iets kijverigs en schelderigs, iets van
ophitsing en teveel aan zelfbeklag. En alles onduidelijk, troebel in veel te veel woorden.
De Zoon van de Meid brengt Strindberg van klein kind of tot
het eindigen van zijn studentenloopbaan, als hij zich in Stockholm definitief als journalist en toneelschrijver vestigt.
In De Ontwikkeling ener Ziel komt dan het relaas voorname-
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lijk van zijn volgende betrekkingen, bezigheden en werken.
Het is een heel curieus boek voor Strindbergs meningen over
alles en nog wat. Bijna al zijn opvolgende voorkeuren en
kleinere bevliegingen staan er in beschreven en beredeneerd.
En heel merkwaardig is het hem zelf over zijn werken te horen. Hier is de toon wel lichter dan in De Zoon van de Meid,
maar het zich zelfvergoelijken, zijn doen goedpraten is er
even sterk, zo niet sterker. En sterker is zeker het gevoel van
omringende vijandschap en vervolging, dat hier wordt uitgedrukt, tegelij k met 't gevoel van eigen martelaarschap.
Van Strindbergs eerste huwelij k, dat in deze tij d valt, wordt
maar terloops melding gemaakt, omdat hij daaraan een ander
deel gewijd heeft, het boek dat hier een der meest bekende
van Strindberg geworden is: De Biecht van een Dwaas. Dat
boek handelt alleen over zijn huwelijk, hoe 't begon, hoe 't
werd, hoe 't eindigde. Het loopt ongeveer parallel met De
Ontwikkeling ener Ziel, maar blij ft eenzij dig binnen die kring
van de huwelij ksgebeurtenis sen, wat al dadelijk de benauwende indruk geeft, of die man nooit iets anders te doen had
dan te ruzieen of zich te verzoenen, jaloers te zijn of berouw
te hebben. Hier is weer dat brokkelige, ondoorzichtige, dat
opgaan in bijzonderheden, dat Strindbergs werken vaak eigen
is. Hier helpt dat trouwens de benauwende atmosfeer nog
merkelijk benauwder maken. De ervaring door hem in dit
huwelijk, met deze vrouw opgedaan, bepaalde zijn verdere
beschouwing en waardering van de Vrouw en het Huwelij k,
zijn ganse leven door. En hij had er ook voor zijn hele leven
copy aan, kan men zeggen. Die eerste vrouw komt telkens in
zijn werken terug, en dit heuse huwelijk wordt het type,
waarnaar ettelij ke van zij n dramatische huwelij ken gevormd
worden.
Hoe was dan dit huwelijk en hoe was die vrouw?
De Biecht tracht het ons te zeggen, die zelfde droog zakelijke of wel heftige toon zonder humor, met vele bijzonderheden en boordevol zelfbeklag, waarin de eerste biografieen
gehouden zijn, en die tot resultant heeft, dat men de schrijver voorlopig niet geloven wil. Maar De Biecht is daarom
niet minder een heel bijzondere, en als hij niet zo lang en eentonig was-zelfs spannende zedenschildering van de Stock-
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holmer zg. <<beschaafde>> kringen in de 70 jaren der vorige
eeuw. Het ziet er niet bepaald degelijk of zeer beschaafd uit.
Net als bier, denk ik eigenlijk.
Door een ietwat twijfelachtige vriendin, tot wie Strindberg in een zeer twijfelachtige verhouding stond, maakt hij
in '75 kennis met een adellijk echtpaar: een baron, kapitein
bij de garde, diens vrouw en een kindje. Strindberg is dan al
een bekende, zelfs slecht bekende, interessante jonge man,
een dichter en geestelij ke revolutionnair. Het echtpaar neemt
hem als met open armen aan en hij, de arme, miskende boheme, valt in dit voorname, comfortable milieu als in een
zacht bed. Hij wordt erkend, geeerd, gestreeld, en merkt ineens, dat hij niets tegen de adel heeft. Terwijl hij nog «mijnheer» en «mevrouw de barones >> zegt, brengt hij halve dagen
van 3 tot 10 bij hen door. Zij musiceren, declameren en ontdekken elkaars innigst geestes- en zieleleven.
Zo ziet dat samenleven er uit als een idylle, maar de j onge
man vraagt zich toch al gauw af, of er niet iets ontbreekt aan
dit geluk. Waarom wonen zij zo ver weg in een voorstad,
waarom wordt hij zo vaak gevraagd, alsof zij maar weinig
kennissen hadden? Er blijkt op de duur dat er geldzorgen
zijn, dat de baron zeer aangetrokken wordt tot een nichtje
van zijn vrouw; dat de barones niet erg jaloers is, maar wel
zich ongelukkig voelt, ook omdat zij niet aan het toneel kan
gaan. Per slot verveelden die mensen zich en elkander thuis.
Het waren alles behalve diepe naturen, een oppervlakkig officiersgezin, en juist daarom hadden zij prikkels nodig, die
het leven hun niet bood. Want zij bezaten te weinig inkomsten en konden om deze, of ook nog andere redenen, weinig
in < de Wereld >> verkeren. Zo was dan een j onge kunstenaar,
een dramaschrijver, niet 't minst aan de vrouw bijzonder welkom.
Maar al had ook dit huwelijksleven geen dieper fonds dan
de behoefte aan plezier en verandering, toch, of j uist daarom,
waren zij gewoon alles uit een situatie te halen wat er inzat
aan emotionaliteit. En Strindberg deed daar, zonder lachen,
aan mee. Als mevrouw de barones voor een tijdje naar haar
familie in Finland gaat, doen de beide mannen haar op de
boot uitgeleide en wenen vervolgens in elkanders armen, als
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hadden zij haar begrafenis bijgewoond. En thuis gekomen,
huilen zij weer en blijft Strindberg in het verlaten huis slapen
op een divan. Wat niet belet, dat de bedroefde gade, als hij
een paar dagen later met zijn vriend gaat eten, zich lustig be
drinkt en vervolgens met voorstellen komt, die de jeugdige
idealist doen gruwen. Deze begrijpt 't niet, bemerkt wel, dat
zijn nieuwe vriend erg licht bewogen en erg voor invloeden
vatbaar is. En dat ook de vrouw dat is. Zij komt terug, gaat
weer op reis, komt weer terug, is ongedurig, verlangt Strindberg telkens bij zich, zucht, is droefgeestig en kij kt hem veelbetekenend aan. En hij heeft echt medelijden, omdat zij ongelukkig is door haar huwelijk en haar gemiste roeping.
Nu is van dit alles een beetje waar en een heleboel onwaar.
Het zijn, moet men bedenken, oppervlakkige zielen, dit echtpaar, met absoluut geen zelfbesef. Oppervlakkig, worden zij
licht geroerd en geloven dan altijd, dat zij diep geroerd zijn
en gevoelen zich prikkelend leven op die manier, maar weten
dan ook heel niet meer de volgende dag, dat zij de vorige der
wanhoop ten prooi waxen. Voor zulke geesten en zulk leven,
was een frisse, naleve jonge man, die dit alles dieper en gemeender meeleefde, precies als een gangmaker bij een wedren. Hij gaf hun leven een veel grotere schijn van echtheid,
hij maakte het echter, door zijn eigen gevoel en zijn geloof in
het hunne, en verdreef alle verveling. En intussen merkte hij,
argeloze, niet, dat hi) bezig was met hart en ziel in een volkomen melodrama mee to doen.
Want wat komen moest, kwam met fatale onafwendbaarheid. En alle drie wisten zij het en wachten er op: op de zondeval, de schuldige liefde van de Vrouw en de Huisvriend.
De jonge Strindberg deed werkelijk heel echt mee. I Iij hield
zich voor, dat de Reinheid der Vrouw, het Geluk der Familie, de Eer des Mans eisten, dat hij alle betrekkingen afbrak.
Onder deze drie leuzen streed in hem de maatschappelijke
mens met die andere, de romantische en individualistische,
die zinnen had, maar ook ridderlijkheid en een vrouw niet
kon zien lijden. De uitkomst van die strijd was niet twijfelachtig, ook voor hemzelf niet. Hij wend telkens weer gehaald
als hij wegbleef, en liet zich halen.
Toen speelde hij, altijd volmaakt ter goeder trouw, de gro-
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te scene. Hij moest zijn schuldige passie ontvluchten, verweg
om een ramp te voorkomen! En besloot naar Parijs te gaan,
waar hij toen juist lets te doen had in verband met zijn wetenschappelij k werk. Natuurlij k maakte men van die aanstaande
scheiding wat er van te maken viel, met afscheidsdiners en
vele tranen. Het echtpaar begeleidde de Vriend een groot
eindweegs op de boot, waar hij de enige passagier zou zijn
tot Havre toe. Nog een laatste, roerende scene en de wrede
scheiding was voltrokken.
Maar toen Strindberg voor goed alleen bleef, kreeg hij 't
zo benauwd, ineens zo ellendig benauwd in zijn isolement,
als hij 't later in erger tijden dikwijls had. En eiste met de
loods weer aan land gezet te worden. De kapitein dacht met
een gek te doen te hebben en liet hem haastiglijk gaan. En
daar stond hij dan, op een van de vele eilandjes in de Stockholmer bocht. Maar nu begreep hij te moeten sterven. Hij
kon niet meer terug en hij kon niet weg. Dus ging hij eerst
zwemmen, 't was laat in de herfst, tot hij moe en bezweet
was, zette zich toen moedernaakt op een rots in de gure wind,
om waardig de dood te ontvangen. Toen hij genoegzaam bevroren was, ging hij naar 't dorp, naar een logement en legde
zich te bed om te sterven.
Dit gebeurde echter nog niet zo direct en Strindberg stuurde om de dokter en een geestelijke. Er was geen dokter in 't
dorp, wel een predikant, een brave boerendominee. Die kwam
haastelijk en begon de blijkbaar stervende de troost van het
Evangelie aan te bieden, en sprak zolang tot de patient rustig
insliep, aangenaam gewiegd door dat eentonig woordgemurmel. Toen hij wakker werd, was dominee weg, maar een
dienstmeisje bracht van de apotheker een slaapmiddel, dat
vooral niet ineens mocht genomen worden. Wat Strindberg
natuurlijk wet deed.
En toen viel hij nog eens in slaap, werd verkwikt wakker
en besloot toen maar te blijven leven. Hij telegrafeerde aan
zijn vrienden en was na een paar dagen weer te Stockholm.
Dit alles wordt zonder een zweem van lack verteld en is
daarom zo karakteristiek voor Strindberg en voor het hele
milieu. Hij zelf vond niets komisch in deze kromme sprongen en zijn vrienden blijkbaar ook niet. Ondertussen nam
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onder deze bedrijven het noodlot onverbiddelijk zijn loop
en de twee vielen thans onafwendbaar der zonde ten prooi.
Maar bij etappes, heel geleidelijk, druppel voor druppel.
Strindbergs ietwat opzichtige deugd verdedigt elke duim
gronds. Als de jonge vrouw aan de gloeiende jongeling eindelij k het geheim zijner liefde ontlokt heeft, (overigens in
ruil voor 't hare) zegt hij aan haar zijde te zullen leven, doch
in kuisheid. Als zij ook maar door een gebaar toenadering
betoont, zal hij subiet alles aan haar man zeggen.
Dat is dan de laatste verschansing. Tenslotte wordt het
hem duidelijk, dat hij evengoed toe kan geven aan zijn neiging, want dat de ganse romantische poespas van Eer, Geluk, Reinheid, Zonde en Schuld zich, nuchter bezien, in weinig eerbiedwaardige maatschappelijke gevoelens oplost.
In het hele kapittel Liefde en al zijn betrekkingen tot de
vrouw wisselen trouwens in Strindberg telkens de dwepende
idealist en de cynische wetenschapnaturalist. Dan verdwijnt
voor hem de Reine Engel en verheven Moeder en ziet hij enkel het wijfje, dat bronstig is, juist als een kuddedier. Dat
zegt hij dan telkens ook heel openhartig. En later, in zijn
strijd tegen de vrouwenbeweging, blijft zelfs enkel de cynische beschouwing, die de vrouw vrijwel tot geslachtsorgaan reduceert en die hij trouw door zijn dokterfiguren laat
verkondigen. Maar dan heeft hij ook al twee mislukte huwelij ken achter zich.
Als nu de j onge vrouw bij hem komt op zij n kamer, wordt
het noodlot vervuld. Hij eist, dat zij haar man de waarheid
zeggen zal, en dan begint voor hem 't tegendeel van een romantische gelukstijd. Na de schriklijke ontdekking heeft de
baron hem « wenend >> ontvangen. «Maak haar gelukkiger
dan ik heb gekund >>. Maar als tot scheiding besloten is, gaan
de moeder van de barones en de baron en zijn familie elkaar
heftig te lijf over 't familiegeld, dat de barones behoort, maar
door de moeder beheerd wordt.
Eindelijk, als de wettelijke stappen gedaan zijn, voelen
zich de gelieven een paar dagen gelukkig. Dan reist de jonge
vrouw naar Kopenhagen, om van daar als gescheidene terug
te keren. De avond voor de afreis is weer ontroerend voor alle
partijen. Maar de eerste grote twist tussen Strindberg en zijn
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toekomstige vrouw komt toch al voor de afreis. H# heeft
natuurlijk gelijk, maar hij geeft toe.
In de korte periode van haar verblijf buiten Stockholm
wordt zijn jaloesie al gewekt door haar brieven. Ze coquetteert blijkbaar met jongelui en de dolverliefde Strindberg
vindt dat onduldbaar. Hij begrijpt niet, dat zij hem heel anders en minder liefheeft dan hij haar. Zij hield niet van de
baron, haar man. Zij was door haar moeder tot dat voorname
huwelij k gebracht: een baron en een officier, een mooie man
en een «standing >> in de wereld, dat was alles niet te versmaden. En zij leeft zich in haar positie in, waardeert die ten slotte, met haar baron incluis. Maar vervullen doet dit levee haar
niet. Zij smacht naar emotie, naar vertier, naar meer opmerkzaamheid. Dat hele milieu wordt op de duur veel te lauw. Zij
is niet verliefd en niet jaloers, tenslotte maar weinig hartstochtelij k. De blijkbare echtbreuk van haar man laat haar
hart koud, ook wat haar sociale rechten betreft. Maar in
Strindberg, die echte, vurige aanbidder, wil zij zich toch
schadeloos stellen. Gewoon aan een nuchtere, materiele, lauwe omgeving, verwarmt zij zich allereerst aan zijn liefde en
wordt er mooier en echter door. Maar haar wedergevoel
voor hem is niet exclusief, en hij merkt het, als zij nu met
andere mannen in aanraking komt. Er verdwijnt niets in haar
genegenheid of waardering voor Strindberg, haar minnaar,
maar die anderen kunnen heel goed er naast bestaan. Strindberg bezit al haar liefde, maar 't is jammer, dat zij zo weinig
te geven heeft.
Terug in Stockholm, woont zij bij haar moeder in en worden beide gelieven door die teleurgestelde en verbitterde
oude dame zeer slecht bejegend. En heel het kleinsteedse
Stockholm kent het paar en ziet het met de nek aan. En zij
lijden er bitter onder, zitten soms wenend onder die smaad
der «wereld >. Dan sterft het dochtertje van het gescheiden
echtpaar en een ganse maand van «tranen, verwijten en gew etensknagingen >> — wij weten nu wel, dat deze mensen gewoon zijn elk emotieb outj e tot op 't been of to knagen — breekt
aan. Die treurige gebeurtenis brengt de vroegere echtgenoten
weer intiem samen. Veel te intiem, voor de nieuwe echtge-
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noot, die na jaren zeker gelooft, dat zijn vrouw hem toen al
met de eerste man bedroog. Wat weer tot scenes leidt natuurlij k. Maar eindelijk zal de jonge vrouw nu als toneelspeelster
optreden, haar hartewens. En het wordt eerst een succes.
Maar bij een volgende rol blijkt al, dat zij geen eigenlijk
talent bezit en het gevolg is minder bijval. Dat is een enorme
desillusie, zij krijgt geen noemenswaardige rollen meer en
leidt het leven van actrice zonder emplooi. D.w.z. al de uiterlijke accessoires van het beroep zijn er: de vrijheid, de collega's, de nonchalante sfeer, maar innerlijk is er niets. Geen
werk, geen huis, geen vervulling en armoe met een man,
wiens heftigheid, wier levendigheid, haar nu beginnen te be
nauwen. Vanzelf neemt zij, tot zijn ontsteltenis, de allures
van haar omgeving en beroep aan. Al haar fijnheid is verdwenen, haar vrouwelijke ingetogenheid, ook het echt, zuivere, dat zij onder de verwarming van zijn liefde kreeg. Zij
wordt, nu zij van Strindberg meer en meer vervreemdt, weer
wat de omgeving haar maakt, omdat zij geen persoonlij kheid bezit. Tenslotte, onder de invloed van een vriendin, eist
zij van Strindberg, dat hij haar beter zal onderhouden. Dat,
op de toon van een cocotte tot haar mainteneur, is de genadeslag voor zijn liefde.
Hij ontvlucht naar Parijs, om bij te komen en kwikt daar
weer op. Maar als zij hem schrijft zwanger te zijn en het huwelijk vraagt tot redding van haar eer, snelt hij ridderlijk terug om te trouwen, j uist op 't moment, dat de liefde zo goed
als verdwenen is. Want ook bij hem is er van het grote vereringsgevoel niets meer over. Met het huwelijk begint dan
de ellende eerst goed. Daar is allereerst een hondje, dat de
man verafschuwt en de vrouw vergoodt. Strindberg hield
nooit van dieren. En van een andere vriendin, die de vrouw
tegen de man heet op te zetten en op haar rechten wij st. Maar
de diepere waarheid is, dat de vrouw weer begon zich te vervelen en eigenlijk genoeg had van de man, die zij nu kende
en bij wie haar wankelheid geen steun vond. Want hij keel
wel, maar hij was niet consequent en gestadig, begreep ook
niets van haar, maakte zich zwak en gaf zich veel te veel over.
In zijn strijd met allerlei maatschappelijke factoren, kiest
zijn vrouw nu vanzelf partij tegen hem. Dat brengt ten eerste
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tegenwicht in hun verhouding, en dan kan zij ook niet geloven, dat de man, die zij immers kent, nog andere haar onbekende waardeerbare qualiteiten zou hebben. Haar man
moet zijn, zoals zij hem ziet en zij verdraagt niet, dat de
wereld hem anders ziet. Dat is in huwelij ken een zeer vaak
voorkomende toestand.
Snel gaat nu hun verstandhouding achteruit. Ofschoon
Strindberg enige stukken, o.a. Vrouw Margaret, speciaal voor
zijn vrouw schrijft, kan hij haar toch niet op het toneel handhaven. Zij verveelt zich, zij voelt zich déclassé, is ongedurig
en jaloers op zijn werk, zij doet aan vrouwenemancipatie,
declameert vrouwerechten en verzorgt haar huis heel slecht.
Aileen in de zwangerschappen heeft hij rust, beweert hij. An
ders leeft hij gestadig in onrust, in angst en zelfs afschuw. Zo
slepen zij hun uitgeteerd huwelijk eerst naar Parijs, dan naar
Zwitserland en Duitsland. De vrouw maakt nu wel de in
druk van een zwaar zenuwzieke, zij schijnt radeloos naar
levensvulling te zoeken en als zij die absoluut niet vindt,
tergt zij haar man.
Met hem is 't erger nog. Half en half door haar toedoen,
door haar geprikkeld, begint nu zijn ijverzucht tot een
dwanggedachte te worden. Hij speurt nu overal ontrouw,
geeft telkens meer van zijn tijd en kracht om de meest ingewikkelde nasporingen te doen en zijn vrouw te betrappen.
Hij is jaloers op het heden en sleept haar van pension tot pension, om zijn <<eer>> te redden, als 't heet. Maar hij is ook
jaloers op haar verleden, op haar vroegere man vooral. Zover is 't nu met hem gekomen, dat hij in Ibsens De iVilde
.Fend de duidelijke aanwijzingen vindt voor zijn vroegere
eigen smaad. Het is zijn geschiedenis, die daar verteld wordt.
Hij is de fotograaf Eckdal en de vrouw Gina is zijn vrouw!
En hij tracht haar te overreden een proces wegens laster te
beginnen of hem haar schuld te bekennen. Dat zij 't laatste
niet doet, brengt hem tot razernij, de razernij van de redeloze twijfel, de argwaan, die nooit meer te verdrijven is.
Met deze argwaan is al het begin van Strindbergs latere
waanzin gegeven. Dat hij 't nog van 1888 tot 1894—'90 uitgehouden heeft, bewijst hoe sterk zijn geest was.
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Het eerste huwelijk van Strindberg had toch nog een 15 jaar
geduurd. Het tweede kwam en verging in sneller tempo. Hij
was ouder geworden, minder fris en krachtig, minder naief
en dwepend tot lij den geneigd, al meer de cynische naturalist geworden. Zijn komende geestesverwarring maakte hem
ook ruwer, korter aangebonden en soms roekeloos grillig.
Maar ook, de tweede vrouw was antlers, minder week, meer
zelfbewust, intelligenter en zelfstandiger. Zo duurde deze
echt maar twee jaren. Toen kwam de scheiding, later rechtelij k. Strindbergs ziekte valt daartussen.
Evenals bij 't eerste huwelijk was eigenlijk h het, die genomen werd en zich eerst heftig te weer stelde. In Berlijn gebeurde dat, in z 892. Z was een j onge j ournaliste, een van de
snort zeer onafhankelijke vrouwen, die er toen in 't Noorden
waren en zij hadden elkaar in een kring van kennissen, artiesten en journalisten, ontmoet. En waren 't in een paar dagen
eens » geworden, zoals dat heet. En werden het toen weer
oneens en zo vervolgens. Zijn amoureuze natuur voelde zich
tot haar aangetrokken, zij was heel mooi en de wetenschap
van haar neiging richtte zijn zelfgevoel weer op, wat hij na
de vorige proef hoog nodig had. Of hij haar evenwel liefhad
Hij wist 't niet, dacht soms van wel, maar voelde met angst
zij n duurgekochte vrij heid in gevaar. En zij wist 't eigenlij k
ook niet zeker, wist vooral niet wat zij aan hem had.
Toen dreef << de wereld » hen tenslotte tot elkaar. Hun verloving stond in de couranten! Intussen was zij op refs geweest en had hij vaak een ander meisje, een schilderesje, gezelschap gehouden. Maar toen zij terugkeerde en weer bezit
van hem nam, bood hij geen tegenstand. Nadat de verloving
publiek was geworden, eisten haar ouders, dat er dadelijk
getrouwd zou worden. Dat moest op Helgoland, d.w.z. in
Engeland gebeuren, want zij mocht, als Katholieke, niet met
een gescheiden man trouwen, Wiens vrouw nog leefde. Na
de trouw zijn zij dan gelukkig, te gelukkig voor melancholische naturen, en gaan zij naar Londen en daar begint al het
ongeluk. Zij zijn teveel samen, er komt armoe en met de
armoe de ruzies.
Na een verzoening reist Strindberg af. Eerst naar Hamburg, dan naar Rugen. En hij is doodongelukkig, bijna zon-
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der middelen, met mensen samen, die hem niet goedgezind
zijn. Er is bovendien cholera in Hamburg en op Rugen was
't te heet en te zandig en het eten slecht. Daarbij kwamen uit
Londen van zijn vrouw allerlei grillige brieven, die zich altijd
kruisten met &n brieven, zodat de een nooit op de ander
sloeg. Dat duurde zo een maand lang. Toen werd hij bij de
schoonouders genodigd, die hem de mantel uitveegden en
na enige dagen weer buiten de deur zetten. En 't duurt door
allerlei misverstand nog een hele tijd voor hij zijn vrouw uit
Londen terug ziet. In die dagen heeft hij al het gevoel, dat
het met hem niet natuurlij k toegaat, dat hier meer in 't spel
is dan misverstand en toevallig ongeluk. Toch volgen nu
twee maanden van onvertroebeld geluk. Daarop begint de
ellende weer: onenigheid, waarom weten hij noch zij precies.
Zijn vrouw wordt zwanger en gaat van hem weg. Later
komen zij weer vertederd samen en daar de nood dringt, gaan
zij wonen bij de ouders van zijn schoonmoeder, ergens in
Jutland, die hen uitgenodigd hebben. Daar komt 't kind en
wordt tevens, en door de oudelui en door allerlei kleinigheden, hun twisten chronisch. Tot hij besluit naar Parij s te
gaan, waar zij hem later volgen zal.
En daarmee is ook dit huwelijk feitelijk ten einde, nu niet
als de eerste keer door zulke grove oorzaken als zijn razende jalousie en het nerveuze geplaag van de vrouw, maar
vrijwel tengevolge van enkel incompatibilite d'humeur. Zij
waren beiden onbeheerste naturen, hij 't meest, en zij waren
veel te veel samen en onder de macht en de werking van
anderen.
En ook zijn geestesverwarring moet toen al van invloed
geweest zijn, al merkt men dat in dit geschrift nog enkel aan
zijn prikkelbaarheid.
Wat gaat Strindberg in Parijs doen? Hij is er een bekend
en gevierd dramatisch auteur, maar hij wil niets meer weten
van de litteratuur en de roem. Hij wil chemische onderzoekingen doen, zwavel analyseren en liefst goud maken. Zijn
vrouw komt, maar gaat weer gauw van hem weg, omdat hun
kind ziek geworden is in Denemarken, naar 't heet. Maar zij
zijn beiden blij, dat het samenzijn ten einde is.
Daarmee begint het boek Inferno, de geschiedenis van
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Strindbergs waanzin. Wat later schrijft hij dan feitelijk zijn
vrouw af.
Men hoort de te hooggespannen, schelle toon, die eigenaardig is voor het ganse boek. Het zijn de korte, ademloze
zinnen, de grote, schetterende woorden, de uittartende of
verslagen houding, die hier de koortsige gespannenheid verraden. Inferno is tegelijk een afschuwelijk en een knap boek.
Het moet de auteur veel gekost hebben nog eens in die hel
af te dalen en te reconstrueren, wat hij toen in die crisis voelde, met zijn dagboek als huip. Maar misschien schreef hij
ook de ellende zo van zich af.
Aldus is in 't kort het verloop. Koppig zet Strindberg zijn
onderzoekingen met zwavel en j odium voort. Maar daarboven en daaromheen is nu altijd de gedachte aan een macht,
die zijn lotgevallen beinvloedt, soms een ten goede, maar
meest een kwade. In 't algemeen heeft hij van de beginne het
besef, dat zijn fouten bestraft worden, zodra hij er een begaat,
en dat door de zonderlingste toevalligheden en strafmiddelen, met letters, die telkens terugkeren, met vreemde vormsels van de kachelkolen enz. Dat alles geeft hem drukkende
voorgevoelens, die vorm aannemen als hij hoort, dat een
doodsvijand van hem, een Pool, uit Berlijn aangekomen is.
Die man wil hem zeker vermoorden, en hij vlucht uit zijnpension naar een ander bij de Jardin des Plantes. Even blijft het
daar rustig, maar dan begint hij 't complot weer te merken.
Hij is blijkbaar ter dood veroordeeld, al weet hij niet door
wie, en bereidt zich te sterven. Na een schriklijke angstnacht,
slaagt hij er in te vluchten, naar vrienden te Dieppe, maar 't
helpt niet. Hij wordt vervolgd door vijanden, die electrische
stromen op hem loslaten. Dat begint 's avonds tegen donker.
De wanden van zijn kamer laten de benauwing los, hij zou
zich willen weren, maar weet niet tegen wie? Dan houdt hij
't in bed niet meer uit, rent de trap af, overal, tot in de uiterste
hoeken vervolgd door die wrede stromen, die zijn Borst en
hart indrukken. Zo gaat het, als hij naar een vriend in Zweden, een zenuwarts, is gevlucht. In diens inrichting wordt 't
al erger. En het ergst is, dat de vriend medeplichtig blijkt.
Omgekocht waarschij nlij k. Nauwelijks ontkomt hij ook dit
gevaar. Over Berlijn reist hij naar de verwanten van zijn
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vrouw, die hem gevraagd hebben bij hen te komen wonen,
ergens aan de Donau. Zijn vrouw—ik weet niet juist of zij
wettelijk gescheiden zij n — woont bij haar getrouwde zuster
en Strindberg zal met zijn kind bij zijn schoonmoeder en
haar zuster intrekken.
Hij wordt er hartelij k ontvangen en is aanvankelij k gelukkig met zijn dochtertje, dat nu twee jaar is geworden. Sedert
de geboorte had hij 't kind niet gezien. De beide vrouwen,
bij wie hij inwoont, zijn geboren katholiek en doen bovendien veel aan occultisme, zij zijn overtuigd, dat hun schoonzoon en neef hetzelfde doormaakt als zij doorgemaakt hebben. Zo krijgt Strindberg Swedenborg te lezen en vindt daar
precies zijn lijden beschreven. De vrouwen raden hem het
kathoheke geloof aan te nemen, want 't schijnt erg met hem
gesteld. Hij moet wel een verdoemde zijn, de aanvallen, die
zij meemaken, zijn gruwelijk en er gebeuren bovendien in de
natuur allerlei schrikbare tekenen. Eindelijk wordt het zelfs
deze medelij dende zielen te bang. Zij achten het beter, dat hij
maar weg gaat. << Ga liever weg, mijn kind >>, zegt de schoonmoeder, <ik heb genoeg van deze helle-atmosfeer ».
En Strindberg gaat weer naar Zweden, om weer doktoren
te raadplegen, en zich neer te zetten in de stad, die hij het
sterkst verafschuwt. Daartoe hebben << de Machten > hem gedoemd, zegt hij in het i 4e hoofdstuk van Inferno. Maar in het
i 6e heten die << Machten » reeds << mij zelf > en dat is het eerste
teken van beterschap, al sluit het boek met een poging in een
klooster te gaan.
Doch de Epiloog stelt alweer de bekende vraag: <<Waar
om is de schrijver van dit boek op zo buitengewone manier
gestraft geworden? » Zijn rede werkt weer, zij 't op romantische wijze. Hij begrijpt inderdaad niets van het wereldbestel en kan geen berouw hebben, als hij het besef heeft door
God geleid te zijn. Tenzij er twee Goden zijn: God en Lucifer, lets wat zeer wel mogelij k en ook al vroeger geopperd is.
-

Een jaar later, in 1899, zit hij weer in Stockholm. Hij is vrijwel genezen, de uitzonderlijke verschijnselen, zowel in als
buiten hem, hebben opgehouden, zijn nachten zijn rustig en
alleen de achtermiddagen en avonden vallen lang, want wer-
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ken doet hij enkel 's morgens. In 't algemeen schij nt hij nog
wat zwak. Er is een portret van hem op zijn 5 oe verjaardag,
dat er wel enigszins jammerhartig burgerlijk uitziet: Strindberg met de hand in de borst van een lange jas, met witte das
en een grote bloem in zijn knoopsgat, de vingers der andere
hand wijd gespreid op de leuning van een fraaie salonstoel.
Aan zijn zijde staat een palm in een pot op een tafeltje met
een befranjed kleedj e ... Maar zijn kop is wonderlijk, vermagerd de gladgeschoren wangen, de blik der ogen onder het
hoge voorhoofd smartelijk gelaten, het geheel een zielig stijve pose van een pas herstelde zieke. Maar rustig. Zo is dit portret al een grote vooruitgang op dat andere van een paar jaar
vroeger, waar de holle ogen koortsig gloeien in de ontvleesde,
ascetische kop met de uitstekende jukbeenderen. Dat geeft de
waanzinnige, de profeet, de godsdienstige fanaticus in ene.
Het is of men het branden van zijn hersenen voelt, en hoe
zijn borst en hals naar adem hijgen onder de omlaaggerukte
boord.
Maar nu is hij rustig en eenzaam, zoals hij 't zelf schrijft in
dat laatste deel biografie.
De oude kennissen, die hij terug vond, zeggen hem niets
meer, de verhoudingen zijn al te zeer verworden. Zo trekt hij
zich al meer terug en tracht zich aan het alleenzijn te gewennen. Maar al wil hij ze niet spreken, hij wil de mensen wel
zien en nagaan en beschrijft allerlei korte episodes en lotgevallen in het leven van zijn buren; of kijkjes in de stad of
door een venster in een vreemd interieur. Meer contact wenst
hij niet, omdat hij niet meer de mensen verstaat.
Doch het leven is weer een genot voor hem. Er ligt over
dit hele boek een stilglanzende levensblijheid, een nog wat
zwakke tevredenheid om de teruggewonnen vrijheid van
geest. Er is nog wel hier en daar een navrante passage. Zo,
waar hij meent, dat zijn zoon uit het eerste huwelijk hem bezoeken wil, zijn hulp wil inroepen, nu hij niet geslaagd is.
Maar dit zijn toch enkel bitterheden uit het verleden. Spoken
van vroegere gebeurtenissen, die hem bezoeken.
Zijn heden is rustig en licht. En het boek eindigt zo, in gelaten kalmte, niet zonder weemoed, maar ook niet zonder
levenslust. Van de latere huwelij ken staat er niets in vermeld.
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Hiermee zijn dan de zelfbiografieen geeindigd.
Strindberg, die ergens in een vroeger boek zegt: <<nooit afrekenen, nooit terugzien, maar verder gaan >>, heeft als haast
geen ander << teruggezien >>. Dat is een van zijn vele tegenstrij digheden, zijn lyrisch-melancholische natuur in strijd
met zijn vitale verstandsnatuur. Hij zag zich zelf altij d als het
middelpunt der wereld, gelijk wij gezien hebben, niet een
van haar ontelbare organen voelde hij zich, maar de wereld
was voor hem alleen, was voor hem verantwoordelijk, voor
zijn rede en gevoel en daden, voor zijn succes en zijn rampen. Dat betekent de man van geloof en niet van rede, en zo
is de houding aller grote romantici geweest. Zij voelden zich
Gods kinderen, maar als God zich niet altijd met hen bemoeide en hun pad effende, vonden zij zich Gods stiefkinderen en klaagden bitter. Strindbergs klachten zijn echter ook
de uiting van zijn artisticiteit. Schrijvende, zet hij de ellende
buiten zich, bevrijdt hij zich van zich zelve. Men moet dus
die klachten niet zwaarder opnemen, dan ze bedoeld waren.
Was 't boek af, dan bleek de bitterheid ook grotendeels vergaan. Toch niet gans en al. Soms moet er nog een sterkere
lating geschieden om de lijder koortsvrij to maken. Dan
schrijft hij nog een tweede boek, parallel met zijn zelfbiografie, en laat hij zichzelf en zijn vijanden een verdicht spel spelen, waarin zij 't heel onplezierig hebben. Dat zou men dan
wrok- en wraakkunst kunnen noemen.
De bundel Damascus is er een voorbeeld van en de Jahresfestspiele en 't toneelstuk Rausch. Kunst kan men die uitingen,
naar mij voorkomt, maar aarzelend noemen, eerder verdichte biografie. De band met het direct persoonlij ke is hier al lets
losser. Daarop volgen dan de meer epische satiren en romans,
vervolgens de eenacters, als Freule Julie. En eindelijk de drama's, als Meester 0/of, werkelijke dramatiek, waar lets als een
wereldgedachte heerst, los van het persoonlijk wel en wee
van de dichter.
Over de wraakleunst zullen wij dan eerst spreken.
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III
Aan de hand van Strindbergs autobiografieen, hebben wij nu
zij n leven gezien, dat lij den was en zij n eerste huwelij ken verteld, die ook lij den waren. Hoe hij, hartstochtelijke, in uitersten levende natuur, gebroken door de tegenstrijdigheden
van zijn tij d— romantische religiositeit, nationalisme, wetenschapsscepsis —hoe hij in 't huwelij k, in de betrekking tot de
Vrouw, de uiterste consequenties van zijn eigen aard beleefde, de verbijstering over de wereld en zijn eigen ik. In die
huwelij ken kwam het tussen hem en de wereld tot de hevigste
botsing. Het naieve egocentrische van hem werd er telkens
in berouw op zichzelf terug geworpen. Hij had altijd gelijk
en ongelijk, en begreep dat niet. Hij moest pijn doen tot eigen
verweer en leed dan zelf niet minder pijn. En als hij zich
gaf, werd hij geknecht en gehoond.
Tot bespoediging van zijn latere waanzin heeft dit alles
zeker bi j gedragen.
Van verre en objectief gezien, zoals wij nu kunnen doen,
wordt het ons wel duidelijk, waarom die huwelij ken zo jammerlijk mislukken moesten. Strindbergs eigen natuur zou elk
samenleven op de duur onmogelijk hebben gemaakt. Maar
dat hij daarbij nog zo voor hem ongeschikte vrouwen trot,
was een Coeval, dat mede zijn houding tegenover de vrouw
en het vrouwenvraagstuk bepaald heeft. Wij hebben gezien,
hoe 't eerste huwelij k aanving en hoe 't eindigde. Strindberg
was te egoist, te hevig, te zwaar, voor 't hele geval. Het zuivere en echte, dat hem eerst voor die nogal flutterige Stockholmse mensen zo boeiend en begeerlij k maakte, werd na het
huwelij k, voor de uit Naar milieu gerukte vrouw, die hem
niet volgen kon, een ondraaglijk gewicht van zware ernst en
veeleisendheid. Zij voelde zich klein, afgezet, ontgoocheld,
verveeld. Zij kon waarlijk geen kunstenaarsvrouw zijn, zoals dat voor een man als Strindberg nodig ware geweest: een
soort van stille martelares, die al zijn zonden op zich nam,
alle moeilij kheden voor hem effende, hem alle triomfen gunde. Zij was zelf zwak en verwend. Zij wou zelf middenpunt
en voorwerp van zorg en aanbidding zijn.
Zij kon hem ook niets vergeven terwille van een talent,
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dat zij niet begreep en niet achtte. Zij zag een onhandelbaar
egoiste man en een poseur, een kribbebijter en een kruidj eroer-me-niet, die altijd de hele wereld tegen zich maakte, en
haar in armoe liet. Dit laatste was misschien het ergst. Hij
had alle pretenties en kon haar niet eens onderhouden... Zo
stelde zich allengs haar oordeel over hem vast, als een hoogmoedige gek, ongeschikt voor alles, laf onderworpen of tyranniek, sentimenteel en cynisch. Hij gaf haar geen steun, hij
wilde bij gelegenheid tot haar opzien en zo—daar zij niet alleen staan kon—moest zij wel aanleunen waar zij kon: bij een
dierbare vriendin, bij een twijfelachtige kring van kennissen,
bij de stroming voor vrouwenrechten en vrouwenemancipatie. Tot zij zichzelf nauw meer terugvond in al die onzekerheid en verwarring, en hem haten ging om alles wat zij niet
van hem begreep en in hem miste.
Gelijk hij haar, omdat hij van een ideaalbeeld was uitgegaan, waarvan hij zijn eigen beter-ik wilde maken en ten slotte een klein mens vond, met veel minder redelijkheid en consequentie, daartegen veel meer grillen, dan hij verwachtte en
gepast vond. En daar toch telkens zijn heftige zinnelijkheid
overwoog, bleven bun naturen tegen elkander botsen tot er
geen gave kant meer aan was, en scheidden zij verbitterd en
ontzenuwd.
Strindbergs tweede huwelijk had beter kunnen uitvallen,
omdat toen de partijen meer gepaard schenen. Zij was veel
meer een persoonlijkheid als de eerste vrouw en zij kon zijn
talent waarderen. Zelfs begreep zij tendele zijn kunstenaarsonmacht en hulpeloosheid in 't practische leven. Maar zij was
een onafhankelijke vrouw, jaloers op haar vrijheid, in principe achterdochtig tegen de Man, vol deernis met haar eigen
verdrukt geslacht. En h/ had in die tijd het feminisme zien
opkomen en leren haten, omdat hij 't, oak al in die eerste
vrouw, aan den lijve gevoeld had, om zo to zeggen. Daarbij
kwam toen weer de armoe, het geldgebrek, dat alle verhoudingen en omstandigheden nog zoveel erger maakt, omdat 't
demoraliseert. Zij moesten bij verwanten genadebrood eten.
De vrouw werd beklaagd, voelde zich inz n ongeluk meegetrokken, zag daarbij zijn onredelijkheid en dwaze hoogmoed. En had er spoedig genoeg van, schijnt het. Z? ging
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van hem weg en de twee zijn, geloof ik, nooit meer samen geweest. Het was in dit huwelij k, veel meer dan in 't eerste, een
algemene geestesontstemming, een onmogelijkheid van samenleven, vooral van Strindbergs kant. M.a.w. hij was toen
al ziek en kon 't bij niemand uithouden.
Toen volgden de donkere jaren van zijn waanzin, zijn radeloze omzwervingen als vervolgde en verdoemde door geheimzinnige machten. Al zijn rede, al zijn hoogmoedige wetenschappelij ke scepsis werden in die crisis neergeslagen. Hij
kan niet, maar wordt allengs gedwongen te geloven aan een bovenmenselijke macht, die de hoogmoed des stervelings bestraft. En natuurlijk bestaat die hoogmoed grotendeels in de
redelijkheid, die niet aflaten wil naar het waarom der dingen
te vragen. Maar ook in het zich verongelijkt voelen en Godaanklagen, wat niet to pas komt. Met ramp op ramp wordt
hij vervolgd, en al meer voelt hij, hoe hier niet een toeval,
maar opzet in 't spel is. Het is blijkbaar straf voor zijn zonden, die hem treft, en het ongeloof en de opstandigheid zijn de
ergste zonden. Zo, als Saulus op de weg naar Damascus,
wordt hij tot geloven gedwongen. Maar nauwlijks hersteld,
komt in hem de kunstenaar boven. Door die verschrikkingen buiten zich te stellen, zich te objectiveren, zal hij zijn beterschap voltooien, gevoelt hij.
En nog, als 't ware, trillende van ontzetting en ellende,
schrijft hij dat sombere boek Nach Damascus, een serie taferelen in dialoog-vorm, de dichterlijke keerzij van zijn werkelij ke misere : een cirkelgang in de nevel. Duidelijker nog dan
in zijn autobiografieen, ziet men hier omvang en inhoud van
zijn lijden, al wat hem in die duistere jaren door het hoofd
heeft gespookt, en begrijpt, hoezeer zijn huwelijksellende
hierin gemengd was, zodat het de voornaamste plaats in zijn
visioenen en dwanggedachten innam.
Want het gaat hier bijna alles over zijn tweede huwelijk,
waar dan het eerste doorheen speelt. Maar zelden wordt ook
van zijn chemische werken, zijn poging tot goudmaken gesproken. Een enkele maal ook van zijn dichterschap.
Maar zijn geldnood en zijn mislukte huwelijk, die zijn de
voornaamste elementen van dit zonderlinge boek, waar hij
ook bij gelegenheid strafgericht houdt over de mensen, die
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hem gehinderd hebben. Zo wordt van de grootmoeder van
zijn vrouw, bij wie hij immers een tijdlang gewoond had,
een allerkwaadaardigst portret geleverd, onder het masker
van een «schoonmoeder ». En zijn vriend, de zenuwarts, die
Strindberg bij zich verzorgd heeft, komt hier voor als de
eerste man van zijn vrouw en moet mede alle helse kwalen
lij den. Maar verreweg 't ergst wordt in de eerste delen die
tweede vrouw zelf voorgesteld. Dat lijkt werkelijk op een
wraakoefening zonder genade, op een schotschrift in comedievorm, enkel wrok en haat, gal en vuur. Damascus I en II
doen aan pare dromen denken, zware nachtmerries, met gruwelij k kil belichte landschappen, waarin verdoemde zielen
dwalen, die naar eigen wil menen te doen, maar door een
kwade macht al maar omgedreven worden, tot zonde en weerstand verlokt en eindelijk, hatelijk langzaam, in de helse afgrond gedreven. Al wat Strindberg werkelijk doorleefde,
komt hier terug, maar verwrongen, verergerd, tot een vreemd
verband verbonden, alsof hier een bovenmenselijke bedoeling heerste. Men kan de inhoud van die verhalen niet juist
weergeven. Het zijn feitelijk de dingen, die Strindberg beleefde, maar in het valse licht van een verschoven wereldaspect gesteld, kan men zeggen. Het doet tevens aan als een
koortsig heet gefluister, als van een ijlende. Het is niet machtig beeldend, niet diepzinnig en wordt gauw eentonig. Daarbij logisch onklaar. Tenminste een zuiver redelijke of aesthetische of zedelijke ontwikkeling heb ik niet kunnen ontdekken. Wat er dan voor redelijke zin in steekt, zou ik zo willen
resumeren.
Weest niet hoogmoedig verstandig, niet eigenwij s. Gelooft
niet bij voorkeur het slechte uit angst «er in te lopen >>, want
dat is enkel ijdelheid. En als de dingen slecht gaan, weest dan
niet grimmig verheugd, omdat gij u over de hogere machten
beklagen kunt, en trots zij t op uw ongeluk. Dat is zondig pessimisme. Geen eisen stellen, zich niet beklagen, het leven
meeleven en aanvaarden, zoals het zich opdoet in dwaasheid
en goedheid, niet weigeren «'s levens nar te zijn ». En trachten to geloven.
Ziedaar juist alles wat Strindberg zelf wenste, maar niet
kon. Damascus II is dan nog veel bitterder en verbitterder.
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De zondaar, die hoogmoedig was, eisen stelde, zich als uitzondering beschouwde, is aan de hogere machten vervallen,
die nu hun spel met hem drijven. Hij zal nu enkel het Bo,e
ontmoeten en aan het Boze geloven, omdat hij het goede niet
heeft willen zien en erkennen. In zijn huwelijksbetrekking
heerst enkel kwaadaardigheid, de lust tot plagen, te mishan-delen, te vernederen, en als hij zich onttrekken wil, vervalt
hij in akelige waanvoorstellingen, hoe hij als geleerde uitvinder gehuldigd, maar eigenlij k gehoond wordt. Zijn kind,
dat geboren wordt, mag hij eerst niet en kan hij vervolgens
niet zien. De eerste man van zijn vrouw volgt hem overal,
tot hij eigen ellende nauwlijks van die des anderen onderscheiden kan. Daarna gaat alles te gronde, zijn hele leven
blijkt een bankroet en hij wil zich uit de wereld terugtrekken. Maar nog altijd hoogmoedig, niet gelaten of deemoedig.
Ziedaar wat in die eerste gedeelten van Damascus te lezen
staat. Maar enkel bij benadering, zo ongeveer, want alles is
brokkelig, grillig, uiterst onzeker en vaag. Zondige hoogmoed schijnt tegenover geloof en deemoed te staan. De rampzalige mens schijnt die rampen als straf te lijden voor eigendunk, hoogmoed en pessimisme. Maar de rede vraagt telkens
of reeds niet de zonde zelf een straf is, waarop geen nieuwe
straf behoorde te volgen.
En beide delen zeggen telkens weer, dat Strindberg van de
vrouw en van de liefde niets begrijpt, en dat hij in 't algemeen
van het leven niets begrijpt.
In 1898 schreef hij de beide eerste delen. Enige jaren later,
in zgoz, het grote derde deel.
Hij is dan verder gekomen, wijzer geworden, maar niet
veel wijzer. Op 't einde van Damascus II zocht hij de kloosterrust, als een ten dode gejaagd dier eindelijk willens in de
val loopt, om een eind aan het lijden te maken. Maar nu is er
meer kalmte gekomen. De jacht is voorbij, de koorts is of en
hij is doodmoe. Van het leven echter begrijpt hij daarom niet
meer dan vroeger, al maakt hij er zich minder moeilijk over.
Het is misschien toch maar 't beste to geloven, als men niet
zveten kan. Hij denkt nu echter milder over zijn vrouw. Zij
bedoelde het tenslotte niet slecht met hem en het was dik-
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wijls zijn lelijke achterdocht, zijn kwaaddenkende, pessimistische aard, die dit niet erkennen wilde.
Maar dan komt weer de koude rede en zegt hem, dat hij
toch zo ongelij k niet had en dat hij zich niet moet exalteren.
Het huwelij k, de wereld, het mensdom Jn waarlij k onbegrijpelij k en slecht. Hij verbeeldt zich opnieuw zijn huwelijksleven, nu zij beiden toch meer bewust en zachtmoedig
zijn. Maar hij ziet het toch weer mislukken. Uiteraard is de
liefde een tegenstrijdigheid en het samenleven van man en
vrouw onhoudbaar. Zij moeten elkaar begeren, maar mogen
elkaar niet houden. Zij haten elkaar, omdat zij elkaar liethebben, haat en liefde zijn elkaars onvermij delij ke complementen.
Dan, in het klooster eindelijk aangekomen, leert hij nog
deze wijsheden. Dat het onrecht, dat men schijnbaar lij dt, altij d straf blij kt voor 't onrecht dat men zelf eens deed. Dat de
wereld dus toch wel een zedelij ke wereld is, als men 't maar
goed inziet en ver ziet. Dat het menselij k begrip van de wereld wel stadig wisselt, maar daarom nog niet helderder wordt
of vooruitgaat. En ten slotte, dat men, met Hegel, niet tot ja
of neen, maar tot ja en neen moet besluiten. Dat wereldontwikkeling groei is, waarbij alle dingen mogelijk zijn en dus
waar kunnen worden. Alles aanvaarden in alomvattende mesenliefde, dat is de eindelij ke wijsheid. Maar 't beste is, er
maar niet verder over te praten, want 't is toch niet te begrijpen.
En dit is dan 't slotwoord van Nach Damascus, waarvan
niemand zal beweren, dat het zeer diep of zeer hoog staat.
Om wijsheid, wijsgerig inzicht moet men dit boek blijkbaar
niet lezen. Maar wat hier het merkwaardige, het bijzondere is,
dat zijn Strindbergs uitingen, zijn theorie over de vrouw en
de liefde, die men vrij wel compleet hier vindt. Ziehier in 't
kort en ongeveer wat die zegt.
Man en vrouw zijn antipoden, of wel vuur en water, immer elkaars natuurlijke verdelgers. ]omen zij nu elkaar in
de liefde nader, dan begint er dit spel. Aanvankeli j k vloeien
zij samen, als twee waterdroppels, zodanig dat zij innerlijk
ophouden twee te zijn. Zij weten onuitgesproken elkaars gedachten, voelen elkaars gevoelens. En de een weet nauw waar
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hij zelf ophoudt en de andere begint, zo innig is de vermenging, tot in het fysieke toe.
Maar dan komt de vrees voor de algehele oplossing der
persoonlijkheid, het instinkt van zelfbehoud, en nu beginnen beiden elkaar allengs te haten, meer naarmate zij elkaar
meer liefhadden. Zij verwijten elkander de absorptie van hun
persoonlijkheid, meer nog de drang en band hunner zinlij kheid.
Zo is het inderdaad de strijd der geslachten, de aantrekking, die afstoting wekt, de tegenstrijdigheid, de gebrokenheid der wereld in haar sterkste, meest sprekende vormen.
En veel van wat in de liefde de vrouw voor grillig onberekenbaars, leugenachtigs, redeloos, zelfs misdadigs openbaart, is aan de vrouwelijke aard in wezen eigen. De vrouw
is een kind en toch geen kind, dus een wens met enkel lelijke
en lage kinderlij kheden.
Was ist das Weib? vraagt Strindberg in Damascus, en hij
weet niet wat de vrouw is, maar geeft hier, bij wijze van gissing, te verstaan, dat alleen de man door de liefde veredeld
wordt, gelijk de schoonheid der vrouw misschien een weerschijn van de goedheid des mans, des minnaars is.
Maar dan toch ook weer droomt hij, zelfs hier nog, van de
verzoening der mensheid door de vrouw, op de wijze van de
Faust. Maar de vrouw wilde die verzoening nooit op .Z n wijze tot stand brengen. Daarom haatte hij haar, ofschoon dat
noch in zijn bedoeling noch in zijn natuur lag, meende hij.
Tenslotte is het alles niet de schuld der vrouw, maar van het
leven zelf, dat zo raadselig is en waarin wij toch maar geboren worden. Zou het kunnen zijn, dat wij toch schuldig geboren werden?
Ziedaar dan wat het leven tot nog toe aan Strindberg geleerd
had. Dat het leven een warboel was, waarover alle meningen
mogelijk zijn. En dat de liefde een verwoede strijd om het
bestaan is tussen de geslachten. Het Geloof, dat hierop zich
gronden kon, moest wel een bittere bij smack bezitten. En dat
had 't ook. Strindbergs gelatenheid aan het einde van het
3 e deel lij kt meer op de onaandoenlij kheid van de afgetobde
lij der, wie het denken zowel als 't voelen te veel geworden is,

312

FRANS COENEN

dan op innig, actief geloof, een bezielende innerlijke zekerheid.
Laat ons maar niet praten meer, niet vragen meer, enkel
uitrusten, en dan verdergaan, zoals hij 't in een later drama
gezegd heeft.
Natuurlijk is die stemming van hopeloze resignatie een man
als Strindberg niet lang bijgebleven. Strindberg was als 't leven zelf, even levendig en een vat vol tegenstrijdigheden, vol
tegendelen, die nergens en nooit tot eenheid kwamen. Een
ogenblik schijnt het of hij in zoveel tegenstrijdigheid niet
meer leven kan. Maar daarna vervloeit weer het heftig gevoel en wordt zijn aandacht elders heen getrokken. Dan vergeet hij het eerste probleem voor een ander, en is weer ongelukkig, maar anders. En altijd volmaakt levend in die zonderlinge halftoestanden, die schemeringen tussen doelbewuste leiding van een «hogere macht >> en een zuiver materialistische, mechanistische wereldopvatting. Zet hij die stemmingen en ervaringen dan in kunst om, dan komen er zulke producten, als b.v. Een Roes, dat ook uit deze jaren dateert.
Het is de historie van een jonge dichter, die in de trots en
exaltatie van zij n eerste dramatisch succes een feller, hoger liefdeleven, een verfijndere, meer verwikkelde vrouw begeert
dan zijn gewone, dagelijkse, die maar een eenvoudig modistetje is. Dat begeren schijnt dan al zijn tragische schuld,
die hem tot een andere, grotere voert: Jn kind, dat een hindernis voor een nieuw, vrij kunstenaarsleven beduidt, weg
te wensen. En die misdaad—in Strindbergs ogen—brengt onmiddellij k een ganse reeks rampen mee, die het bestaan van
de jonge man—en van zijn medeplichtige—tot de rand der
vernietiging brengen. Maar verder willen de «Hogere Machten >> ook niet gaan. Het geheel vormde maar een waarschuwing tegen die roes van hoogmoed door succes, en alles eindigt weer goed, nu de man berouwvol tot zijn dagelijkse
trouwe gezellin en kind wederkeert.
Wij herkennen hier Strindbergs mentaliteit uit de tijden
van Inferno en Damascus. Het donker besef vervolgd te worden, misschien om bestwil. Maar op het toneel doet dit als
een vulgair melodrama aan. Wat het dan feitelij k ook is. Want
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ook het melodrama is de uitdrukking van het besef ener
zedelijke wereldorde, die de Boze straft en de Goede be
loont. En de onvoorzichtige bij gelegenheid hardhandig
waarschuwt.
Evenwel, dwars door dit melodrama van een zondewrekende Voorzienigheid, loopt, ter onzer verwarring, een dikwijis haarfijne psychologische ontwikkeling, a la Dostojewski. Hoe hartstochtelijke, impulsieve mensen gedegradeerd
kunnen worden door het ongeluk en hun schuldbesef, welk
een zedelijke verwoester het geweten kan zijn, voerend tot
waanzin en dood, wordt hier in enige werkelijk schitterende
taferelen ons gedemonstreerd.
Overigens menen wij in dit geniis aan klaarheid, aan die
zwoele somberheid, dit raadselig op en naast elkander van redenering, gevoel, mystiek en twijfel, de Strindberg van omstreeks 1900 wel te herkennen. Hij was toen zo een chaos,
naar 't ons voorkomt. De meeste rechtlijnigheid en eenvoud,
tenminste in de motieven, betracht hij nog, waar hij, door
middel van de «kunst », enkele wraak oefent, als in 't eerste
deel van Damascus en in het eerste van zijn Jaarfeestspelen, dat
Advent heet. Daar treden een Rechter en Rechtersvrouw op
en worden ten verderve gevoerd om hun slechtheid. Zij zijn
welvarende, invloedrijke lieden, maar aan 't eind van het spel
zitten zij, als Job, naakt op de puinhopen hunner levens met
maar een heel kleine kans er weer boven op te komen.
Die Rechter en zijn vrouw vertonen de trekken der grootouders van zijn tweede vrouw, bij wie Strindberg enige tijd
heeft ingewoond, als wij weten, en over welke hij zich bitter
beklaagde. Dientengevolge worden zij dan ook in dit stuk
geexecuteerd, waarschij nlij k tot aanmerkelijke voldoening
der auteur. Maar wij vinden toch deze kunst, die overigens
zo weinig beeldend is, wat erg direct en persoonlijk, wat erg
op de man >> af. En niet zonder een zeer comische kant, trots
de tragische bedoeling.
In Pasen, het tweede stuk der Jaarfeestspelen, klinkt dan
het motief aan, dat wij ook in Damascus zo vaak vonden. Het
dementi van de melancholische pessimist. De wereld is toch
soms beter dan men wel meent, de dingen, de omstandigheden hebben soms gunstige kanten, die men eerst nader-
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hand erkent. En het is evenzeer schuldige hoogmoed alles
van de slechtste zij de te bezien en te verklaren.
Een gezin scheen bier van alle zij den met ongeluk bedreigd.
De verstandigsten konden de omstandigheden niet anders
dan hoogst ongelukkig duiden. Hen dreigend noodlot scheen
hen alien te vervolgen. Doch een enkel intultieve, niet redenerende onder hen, heeft gelij k gehad in haar blind vertrouwen, en het leven wendt zich ten goede op onverwachte manier, ten bewijze, dat pessimisme guand-mime ongepaste eigen
wijsheid kan zijn.
Dit alles is eigenlijk niet interessant, noch ethisch, noch
aesthetisch, noch wijsgerig. Men speurt onder deze nauwlij ks visionnaire kunst al te zeer het rauwe, onverteerde leven van de auteur zelf en wie enkel Strindbergs kunst wil leren kennen, kan deze en dergelij ke uitingen wel overslaan.
Zij zijn voor Strindbergs leven belangrijk, maareen eigen leven, een zelfstandig bestaan hebben zij niet. Zij zijn geen
kunstwerken, met andere woorden, en de dichter Strindberg
is hier niet. Daarvoor zijn het te zeer de klachten en kreten
van zijn lijden, zondermeer, al bedoelen zij te zijn objectivatie van dat lij den in een eigen geschapen verbeeldingswereld. Maar juist die verbeelding en die eigen wereld bereikt
hij niet.
Van deze lyriek onder allerlei vormen, komen wij nu tot het
meer epische van Strindbergs werk, dat altij d nog zeer lyrisch
blijft, tot de geschriften in romanvorm, waarvan de eerste,
De Rode Kanner, in z 8 79, verscheen. Dat eerste lij kt dan inderdaad ook het meest episch en het meest om zelfswil geschreven. Het is de schildering van Strindbergs Stockholmer boheme-wereld in de 70 jaren der eeuw. Hoe die jonge schilders, dichters, j ournalisten en geleerden trachten te leven,
staat hier humoristisch uitgebeeld. Het doet aan Merger's
Vie de bohe'me denken, vooral ook door het verschil in toon
en in geest. Bij Murger is alles dolle grappenmakerij, met
wat dierbare sentimentaliteit gemengd. Bij de latere schrijver
voegt zich dadelijk al bitterheid in het geestige. Het wordt
terstond maatschappelijke satire en soms heel scherpe. Bij
Murger is nauwelijks een achtergrond tegen dat boheme
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leven. Bij Strindberg is de achtergrond van flusters, snobs en
cynische arrives vooral niet minder belangrij k dan de boheme zelve. De kringen van de ambtenaren, van de pers, van
de of ciele kunst, van de politiek, van de geldmensen, van de
gezeten burgerstand en zijn gezelschapsleven worden er soms
luchtig bespot, soms bitter gehoond. Er is hier bijna voortdurend een idealist aan 't woord, die de samenleving telkens
ziet te kort schieten, als 't er op aan komt te verwerkelij ken,
wat openlijk wordt beleden. De Rode Kamer is een j ong, geestig en geestdriftig boek, met hier en daar een tikje pathos en
altijd nog meer vrolijke spotternij dan sarcasme. Wat te be
wonderen is, omdat de schrijver in deze zelfde molen, die hij
bier beschrijft, jarenlang gemalen werd.
Maar als hij dan, na jaren (in '84) zij n prozapen weer opvat, is zijn schriftuur veel droger en heter geworden. Er is
ook veel gebeurd met de auteur. Hij is getrouwd en wij weten
wat dat zeggen wilde. Hij heeft al vechtende een schrijverspositie veroverd, maat staat met de hele wereld op gespannen voet. Het is nu niet meer het algemeen idealisme der
jeugd, dat uit hem spreekt, het idealisme, dat namens zijn genereusen zelf de ganse wereld in staat van beschuldiging
stelt. Strindberg heeft nu vaste ideen, onwrikbare inzichten
over allerlei dingen. Om te beginnen over het huwelij k, waar
hij zelf diep inzit. Zo schrijft hij dan zijn opinie en zijn ellende uit in een bundel met ongelukkige huwelij ken, wel twintig!, die geweldig veel stof opjaagt.
Hij heeft ook stellige meningen over de oorlog, en over 't
vrouwenvraagstuk, over het socialisme en de verbetering on
zer maatschappij. Die schrijft hij uit in enige Zwitserse novellen. En 't klinkt naturalistisch breedsprakig en gedetailleerd. Er is geen atmosfeer in zijn schilderijen en de personen
zijn maar zwak getekend. En van humor is nu geen sprake
meer. Ret is alles bloedige ernst geworden. Voorzichtigheidshalve moet ik er bijvoegen dat de Duitse vertaling van
Schering hier wel schuld kan hebben. Sommigen vinden
haar, al is zij de geautoriseerde, heel slecht.
Maar als Strindberg er toe komt ontendentieuse litteratuur te maken, een romantische beschrijving om zelfswil-l'art pour fart, als hij zelf zegt— dan klinkt het, zelfs in verta-
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ling, wel heel soliede. Dan worden de figuren stevig gepland
in een weer op naturalistische wijze beschreven weids decor;
dan is er een koele, rustige afzijdigheid in de beschrijving,
die recht uit de Franse school der Goncourts en Zola stamt.
Tk bedoel Strindbergs geschiedenissen van die boeren op de
eilanden bij Stockholm. Dat is degelijke, voor ons al wat
machtige, bekomzame lectuur. Maar hier is ongetwijfeld de
kunstenaar Strindberg aan 't woord.
flat men van een volgende roman Aan de Open Zee, niet
geheel meer zeggen kan. Die spiegelt weer te direct de ogenblikkelijke staat van zijn gemoed, zoals de Zwitserse novellen en de Huwelijksnovellen deden.
Strindberg was nu geen socialist meer, al bleef hij zich gelijk in zijn gevoel voor de vrouw. Hij was nu individualist en
nationalist geworden, hij meende zichzelf genoeg te zijn in
eigen hoogheid en de mensen niet meer nodig te hebben.
Dat was echter voor hem een onnatuurlijke toestand en hij
voelde wel, dat het zo niet blijven kon. Die onafhankelijke
houding was hem opgedrongen door het succes ter ene en de
algemene afval ter andere zij de. Dat wierp hem op zich zelf
terug, als eenzame grootheid. En zo schreef hij deze roman,
in verbittering over de wereld, in trots om eigen voortreffelijkheid en de onaantastbare geestelijke fljnheid van zijn materialistische levensbeschouwing. Hij stelde een j onge geleerde tussen het vrijwel barbaarse vissersvolk van de Stockholmer scheren, als ambtenaar of inspecteur ter verbetering van
de visvangst. Deze jonge man wil, volgens ambtsplicht en
ook uit meelij, die onbeschaafde mensen leren en weldoen,
maar zij willen niet, zij wantrouwen zijn ongenaakbare, koude hoogheid, zijn nuchtere wijsheid.
En hij is te hooghartig zich daarover te verwonderen of te
klagen. Dan komt er nog een liefdesgeschiedenis en een vetloving bij, naar 't model van Strindbergs eigen belevingen,
en daarmee is 't lot van deze verfij nde jonge geleerde beslecht. Hij gaat onder door vereenzaming, door mensenhaat,
door vrouwenboosheid. Hij wordt krankzinnig op de wijze,
die Strindberg al wel kende, schijnt het, alles ten bewijze dat
het individu, hoe in zich zelf schijnbaar compleet, toch niet
in volkomen isolatie kan bestaan.
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Kort daarop gaf hij zelf het bewijs daarvan. Aan de Open Zee
is van 1890. Tussen'90 en i boo valt zijn verstandscrisis, waarvan Inferno en Legenden de angstwekkende spiegeling zijn,
in '97 en '98 geschreven. Het boek .,e'enaam, uit 1903, toont
nog lets van gelaten zwakte en een vrees al te dicht aan de
mensen te naderen. Maar een jaar later, als hij weer proza
schrijft, blijkt hij al zijn fighting power herkregen te hebben.
Dan verschijnen slag op slag de Gotbische Kamers en Zwarte
Viaggen, twee grote, als romans ingerichte schrifturen, die bij
nader inzien eigenlijk strijdschriften, een soort uitgebreide
pamfletten, blij ken te zij n. In deze twee duistere boeken, stelt
Strindberg een tafereel op van en geeft tegelijk zijn oordeel
over de kunstenaars- en journalistenkringen in Stockholm.
Ongeveer zoals hij het in De Rode Kamer gedaan had, waarvan
de GothischeKarners blij kbaar als tegenhanger bedoeld is. Maar
wat voor tegenhanger is dit geworden! Alle vrolijkheid, zelfs
alle satire, is bier ver. Cook alle kunstenaarslust aan het geval,
zou men zeggen, al wat men objectiviteit noemt. Geen enkele
passage, geen enkele schildering schijnt bier enkel en zuiver
om zelfs wil, maar alles persoonlij k, onmiddellij k van het model wraakzuchtig afgeschreven, om het verbitterd gemoed te
ontlasten, in elk geval om de ander te kwetsen en te beledigen door de schildering. Het zijn boeken van haat geworden,
waarin, door Strindbergs genadeloos oordeel over anderen,
zijn eigen meningen nu duidelijk en onveranderlijk vast komen te staan.
Dezelfde personen als in De Rode Kamer komen ook hierin
voor, en het schijnt, evenals daar, een strijd van idealisme
tegen practisch maatschappelijk verraad. De arrives, die aan
bun idealen ontrouw werden, stelt de schrijver vol verachting tegenover de enkele principiele mannen. En dat principiele blijkt dan vooral te zijn, dat zij pal staan in de vrouwenvraag en daarom te lij den hebben. De vrouw, de liefde, het
huwelijk, de vrouwenemancipatie, dat blijkt voornamelijk
de inhoud van die beide boeken. En voor 't overige Strindbergs verkregen overtuiging op het stuk van occultisme en
mystiek, zijn politieke en sociale overtuigingen en zelfs zijn
chemische overtuigingen. Dat ziet men alles bier weer voorbij trekken.
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Maar het voornaamste zijn toch ongelukkige huwelijken,
vervolgde mannen en emancipatie-malloten. Twee echtverenigingen worden uitgebreid beschreven, die als perpetuele
slachtvelden zijn, waar de man altijd de nederlaag lij dt. Gustav Borg, de redacteur, is getrouwd met een altijd schrijvende en vergaderende feministe, die van haar man verder niet
weten wil en hem bewust aldus tot overspel drijft. Om hem
vervolgens op grond van dat overspel aan te klagen.
En Doctor Borg is getrouwd met een feeks, die tegen hem
schrijft in vrouwenbladen, die zo'n beetje drinkt, die haar
man openlij k berispt, die zich met vriendinnen te buiten gaat,
tot hij in razernij haar te lijf wil. Dan scheiden zij. Dit is dan
alles tamelijk excessief zonder verdere kunstverdienste. De
bedoeling ligt er dik bovenop en de wrok en haat, die hier
tot uiting komen, hebben niets ongemeens. Het is de blinde
partijdigheid, zou men zeggen, de tot het uiterste gebrachte,
ten dode gejaagde persoonlijkheid, die als een dier in een
hoek kruipt en blaast en zijn tanden laat zien. Er zit een ontzaglij ke som aan wrok, tandenknarsende verbittering in die
voorstellingen, maar beeldend zijn ze niet, levend zijn ze niet,
terwijl men moet bedenken, dat het hier alles portretten betreft, waarvan ieder in Stockholm de originelen kon aanwijzen.
Gewoonlijk gaat het er zo toe, dat de vrouwen verklaren
hun eigen leven te willen leven en uithuizig zijn, overdag en
's avonds en desnoods ook 's nachts. Het huishouden komt
dan in verval en de man zit met zijn werk alleen. Om haar
dan tot huiselijkheid te nopen, breekt hij zijn gelofte en dan
moet er een kind komen, tot enorme woede van de vrouw,
die haar vrijheid bedreigd ziet. Maar als het kind er is, gaat
al de liefde der vrouw op het kind over en laat niets voor de
man. En zo jaloers is dan de vrouw op dat kinderbezit, dat
zij de man zelfs geen klein deel daarvan gunt.
Als hij mocht blij k geven van 't kind to houden of zijn medezeggingschap wil doen gelden, deinst zij er zelfs niet voor
terug hem aan zijn vaderschap te doen twijfelen. Juist zoals
dat met Strindberg in zijn eerste huwelijk het geval was, toen
zijn geest door zulke kwaadaardig gewekte twijfelingen zo
goed als vergiftigd werd.
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Dat alles, zeg ik nog eens, is erg, maar vrij grof. Doch verfijnd, hatelijk fijn onderscheiden, geniaal lelijk gezien is de
verhouding van die jongere mensen Max en Esther in dit
boek. Esther is het in de vrouwenbeweging ontstane type
van het ongeveer geslachtloze meisje, dat studeert, medicij nen studeert. Zij is alle vrouwelijkheid te boven en te buiten, verkeert als man onder haar mannelij ke kameraden en
wenst niets liever. Tot zij, bij gelegenheid, tegenover een
jongmens bemerkt, tot haar schrik en spijt, dat zij ook nog
een vrouw is en naar liefde verlangt. Het komt tussen de
twee tot een verklaring, het rationalistische nuchtere meisje
en de mystiek aangelegde gevoelsman, en een liefdesverhouding is het gevolg er van. Hierzijn nu twee sympathieke mensen bijeen. Want het meisje is hartelijk, zachtaardig, echt en
eenvoudig. En de man is ruimvoelend, verstandig, idealistisch en fijn beschaafd. Dat het nu ook tussen dee beiden ten
slotte toch niet gaat, is lets dat ons veel meer aandoet, dan
het geval, zoals Strindberg gewoonlijk beschrijft, tussen een
stumperd of een bruut ter ene en een feeks of zottin ter andere zij de.
Maar het gaat ook bier niet.
Deze mensen, die elkaar hartelijk gezind zijn, die intelectueel en moreel elkaar nauw verwant zijn, bemerken, juist
door hun gescherpt onderscheidingsvermogen, hoe hun passionele gevoelens de dubbele strekking hebben hen tot elkaar
te trekken, maar ook hevig of te stoten. Als hun liefde zich
sterk openbaart en de uiterste vervulling eist, voelen zij zich
tegenover elkaar staan als twee blazende katten. De volkomen natuurstaat, waarbij het wij f j e instinctief de man afweert, omdat zijn scheppingsdrang voor haar smartelijke gevolgen heeft en haar vrijheid vernietigt. Zo voelen deze twee
de primitieve mens in zich opstaan, zodra zij het zachte en
zoete van hun verhouding willen genieten. En toch kunnen
zij van elkaar niet laten, van die wederzij dse aantrekking niet
loskomen, die in volkomen disharmonie staat tot hun hoger
geestesleven. Want hun sferen blij ken op de duur toch te verschillend, al is hun vriendschap groot. Vanzelf komen zij telkens weer saam, worden tot elkaar gedreven, maar onweerstaanbaar dringt ook telkens de vervreemding tussen hen,
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worden hun geesten elkaar vijandig en moeten zij van elkaar
gaan. Er is voor hen noch in elkaar noch buiten elkaar geluk
te vinden, en zo wil het 't leven, dat op zichzelf str/d is en
uit de strijd der geslachten het nieuwe leven laat geboren
worden.
Het boek eindigt dan met een overzicht van de precaire
economische en nationale staat van het Zweedse yolk.
Zwarte Vlaggen, de tweede sociale roman, qualificeerde de
schrijver zelf als een «afrekening» met de afstammingstheotie en over 't geheel met de mechanistische, materialistische
wereldbeschouwing. Dat is dan in zover waar, als allerlei ontgoochelde en in 't huwelijk beproefde mannen in een soort
van lekeklooster veel filosoferen en betogen over een geheimzinnige zedelij ke invloed in de wereldse dingen, die naar
zekere zedelijke doelen schijnt te wijzen. Dat betoog grondt
zich dan op velerlei gebleken raadselachtige verschijnselen
en op het feit, dat in de wetenschap zelfs de meest gewone
dingen niet vaststaan. Zodat men nooit weten kan, wat ergens en overal achter zit, enz.
Al dit beweren is op stuk aan taken niet interessant, indrukwekkend, integendeel een beetje vervelend. Het is dan
ook al lang geleden dat het geschreven werd.
Maar de andere helft van het boek behelst weer een ongelukkig huwelijk, de ondergang van een afschuwelijk echtpaar in een absoluut verdierlij kt huwelij ksleven. En men vermoedt, dat de Stockholmse tijdgenoot dadelijk de originelen
kon aanwijzen, zowel van die man als van die vrouw. Hij een
laaghartige Streber van een schrijver en journalist. Zij een
monstrum van de vrouwenbeweging, namelijk in de spiegel
van Strindbergs geest. En nu is weer het bezwaar niet, dat
Strindberg naar levende modellen werkte, maar dat hij 't zo
onartistiek deed, zo enkel schandaal beschrijvend. Die figuten nl. leven niet voor ons, de schrijver creeert hen niet, heeft
geen lust aan zijn eigen wereld. Integendeel, hij gruwt van
zulke levens en spreekt er schande van, dat mensen zo leven
kunnen. En die mensen zijn dan toevallig ook zijn benijders
en haters en concurrenten.
Het slot van dit boek, dat de mensen in Stockholm begrij-
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pelijkerwijs heel boos maakte, is een brief door een van die
verachtelijke journalisten aan zijn zoon nagelaten bij zijn steryen. Daarin betoont die dode man zich eigenlijk nogal braaf
en redelijk, en zo schijnt dit laatste woord eerder van Strindberg zelfafkomstig te zijn, al gaat 't dan niet hoog. Het preekt
de middenweg en de middelmatigheid op de gewone Strindbergse wijze, aanprijzend wat hijzelf nooit bezat. Hier is dan
de eindwijsheid van de naturalist en materialistische indivi
dualist, die inziet dat op geen uitzicht noch inzicht te hopen
valt, omdat hij overal op de <<bergwand> van het beperkt re
delijke en zinlijke stuit. De wereld is een vreemd bestel, waarvan hij het opgeeft jets te willen begrijpen.
Van al de meer dichterlijke werken, die wij thans gezien
hebben, is dat ongeveer de uitkomst. Het leven is boos en
onbegrijpelijk. Maar laat ons voortleven.
Strindberg schijnt in al die lijdensjaren niets vooruit en
niets te boven gekomen te zijn, maar zijn vitaliteit is nog
even sterk. Hij is nog altijd de onvermoeide strijder, die de
wereld in eigen bolle geestesspiegel wonderlijk ziet weerkaatst. leder, die het niet gaaf met hem eens is, is zijn vijand,
juist als bij onze Multatuli het geval was. Maar zijn ergste
vijand is de vrouw, zoals hij haar in twee huwelijken leerde
kennen en rondom zich zag in de burgerkringen van de
hoofdstad. Zo bestaat dan een voornaam deel van zijn kun
stenaarswerk uit tragische huwelij ksschilderingen, bittere levensgevallen, levensbij zonderheden, die Strindberg het karakter van algemeenheden, van 's levens onvermijdbare wezenlijkheid, tracht te geven. De naturalist, de bijzonderheidsdichter, de Lebensverneiner is daar in zijn grootste, men kan
zeggen: diabolische kracht en waarlijk soms indrukwekkend.

IV
Wij komen nu van de twijfelachtige en drukkende atmosfeer
e en romans tot het veel minder Strindbergse autobiografien
der persoonlijke, koel objectiever werk van zijn drama's.
Minder persoonlijk wil zeggen minder klein persoonlijk. De
persoonlijkheid verwijdt zich, het critische 1k schijnt terzijde
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te treden, om het zelfbeleefde nog eens aan zich voorbij te
laten gaan, nu niet meer uit wrok en haat tegen bepaalde personen, maar om het leven, het onpersoonlijke leven, in gang
te zien, het luguber levensspel, gelijk Strindberg het begrepen heeft. Dat is dan een stemming, veel hoger dan de sfeer
van woede en zelfbeklag, waarin die vroeger genoemde boeken geschreven zijn. Hier is nu Strindberg boven zijn eigen
lotgevallen uitgestegen en ziet hen niet meer als toevallig
persoonlijk, maar algemeen, als het spel des levens, het fatale,
onveranderlij ke.
En in die veralgemening, die hem boven zijn gewone zelf
verheft, lijkt hij ons dan weer karateristiek eenzijdig. Van
persoonlijke gekwetstheid tot eenzijdige, partijdige veralgemening schijnt Strindbergs ontwikkeling voorlopig te gaan
en het is hier de plaats iets over die ontwikkeling te zeggen.
Zij schijnt mij essentieel van Ibsens of Hebbels ontwikkeling te verschillen. Ik zou haar niet eigenlij k groei willen noemen. Ibsens en Hebbels levens waren voor de grootste helft
zeker niet gemakkelijker dan Strindbergs bestaan. Maar zij
reageren gans anders. Wat zij ondergaan, wat zij ervaren,
werkt niet onmiddellijk op hun kunstproductie terug. Die
kunstproductie verschijnt als de objectivering, de verwerkelij king van een ander denk- en voel-proces, dat zich gestadig
en breed ontwikkelt tot een groeiend inzicht in het wezen der
wereld. En al hun persoonlijke lotgevallen, hun armoe, miskenning, liefdenood, vereenzaming schijnen enkel brandstof
voor die grote haard. Hun lotgevallen ontsteken geen aparte
vlammen, d.w.z. veroorzaken in de kunstsfeer geen afzonderlijke reacties, maar door hun totaal schijnt het grote globale overzicht van wereld en leven te worden aangevuld of
misschien zelfs gewijzigd. Zelf beleven op de duur is echter
niet nodig. Wel waarschij nlij k gedurende minstens een tijd
intens beleven. Mensen als Ibsen en Hebbel, en om van de
vroegeren een te noemen: Dickens, beleefden op latere leeftij d. nauwelij ks iets meer. Zij hadden in hun j eugd hevi g mee
gedaan in 't roerige levensspel, maar verder bezaten zij de
gave van zich in-leven en mee-leven, en dat bleek genoeg.
Ook dat mee- en inleven echter gaat bij Ibsen altijd onder de
invloed, in 't licht van dat hoger geestelijk proces, dat ik ge-
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noemd heb. Al die zelfbeleefde of maar ingedachte lotgevallen worden dan tot momenten in de dialectische keten van
stelling en tegenstelling, waaruit die hogere geestesgroei bestaat. En met die uiterlij ke ervaring, zelf ervaren of maar bij gewoond, vormt dan de dichter in de machine zijner innerlij ke dialectiek ook weer levensgevallen, maar verbeelde ditmaal en niet toevallige, maar typische, die als geconcentreerd
in zich een levensidee bevatten.
Zo werkt het leven op een man als Ibsen en zo reageert hij
op dat leven. En altij d in 't algemeen, op 't verschij nsel, nooit
op personen. Zijn wrok, zijn haat, zijn woede, zo hij ze gevoeld heeft (wat in zij n j eugd tenminste wel waarschij nlij k is)
worden gesublimeerd, omgezet in dat hogere verbeeldingsleven, dat het rustig groeiende voelen en denken naar buiten
brengt. Naar buiten brengt in telkens veranderende beelden,
weerschijn van de veranderende ontwikkelingsfasen. En die
verandering heeft dan dit eigenaardige, dat zij de vorige staten niet verwerpt, maar in zich opneemt. Daarom heet het
juist groei, dat alle vorige staten in de tegenwoordige zijn
voorondersteld, dat het nieuwe de resultante is van het oude
en geenszins zijn tegenstelling, zijn uitsluiting.
Zoals het bij Strindberg was. En hier is dan nu het grote
verschil tussen die beiden, Strindberg en Ibsen. Zij waxen allicht evenzeer hartstochtelijk en verbeeldingsvol, en in gewoon gezond verstand zal Strindberg zeker niet bij Ibsen
hebben achtergestaan. Maar hem ontbrak dat gestadige, altijd
wakkere streven van denken en voelen naar besef en inzicht
van het leven, waaronder zich alles schikte, waarin alles opging wat Ibsen in 't leven ervoer. Die hogere sfeer, schijnt
Strindberg te missen. Zijn hartstochtelijke aard geeft een felle
weerklank op wat het leven hem aandoet en meest een trieste
weerklank of een verbitterde, want het leven fnuikt hem gewoonlij k. Dan slaat hij, als 't ware terug, zo lang en zo hard,
tot hij het evenwicht hersteld voelt. Daar was dan dikwijls
voor nodig zich precies in de oppositie te plaatsen, het tegengestelde te doen en te beweren van wat het leven, de mensen,
de toestanden hem wilden opdringen.
Zo laat Strindberg in zijn jeugd het pietism los voor het
ongeloof en het socialisme. De uitsluitende aandacht voor
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het geestelijke en verder voor het hemelse leven ruilt hij in
tegen de uitsluitende aandacht voor het stoffelijke en de onverschilligheid voor het hiernamaals.
Daarna wordt hij individualist en intellectualist. Zijn vroeger geloof heeft hij verlaten voor nuchter wetenschappelijk
denken, zijn vrome aard verstopt en afgeschroeid door verstandelij ke dogma's. Dat is dus juist het omgekeerde. En
voor de socialist, die de massa predikte, het geluk van de
massa Wilde, is een individualist naar Nietzsche's trant gekomen, een, die in de beste enkeling 's levens doel ziet en absoluut onverschillig zich toont voor wel en wee van het yolk.
Dat is ook het omgekeerde.
Maar als die stelling tot in haar uiterste consequenties is
doorgevoerd, slaat zij weer om in haar tegendeel en zien wij
Strindberg religious worden. Hij kon het alleen zijn van zijn
individualisme niet verdragen, werd duizelig van eigen hoogheid en begeerde nu niets vuriger dan onderwerping, deemoediging, vastheid, afhankelijkheid.
Dit alles bewerkten het uiterlijk leven, de omstandigheden
in Strindbergs geest, in plaats dat hij 't uiterlijk leven opnam
om er zijn eigen innerlijke richting aan te sterken. En zo is
die ontwikkeling geen groei maar een reactie, waarbij de ene
fase altijd de vorige verdringt en negeert. De socialist is de
vijand van de pietist, de individualist ontkent de waarde van
het socialisme, en de latere religieuse Strindberg betreurt
diep zijn hoogmoedige intellectualistische afdwalingen. Zijn
ontwikkeling schijnt niet als in een spiraal omhoog te gaan,
maar bijna in een cirkel te draaien. Hij wordt anders, maar
niet wijzer, in zover hij een vermeend weten verwerpt voor
een in 't geheel niet weten, maar ook niet geloven, en in zover hij er toe komt achter de vroegere gehate en geschuwde
persoonli j kheid op de duur het onpersoonlijke leven als de
schuldige te zien, tegen wie men toch niets beginnen kan.
Maar eer hij zover is, heeft hij zich achtereenvolgens tegen
alles gekant en in de richtingen en partijen toch vooral de
personen gezien. Tegen de rijke bezitters, maar ook tegen de
proletariers als ze zich verbonden en op hun beurt tyranniek
werden; tegen de conservatieven en tegen de radicalen; tegen
het omkoopbaar, publiekvleiende j ournalisme (d.w. z. in Zwe-
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den, volgens Strindberg, al het journalisme); tegen de kunstenaars, die arrivisten bleken; tegen de officiële predikanten;
tegen de ambtenaren; tegen de rechters, de studentenwereld,
de professoren enz. enz.
Maar het meest nog tegen de Vrouw en de vrouwen. Want
er waren hiervoor twee oorzaken: een particuliere, zijn eigen
huwelij kservaring, en een algemene: de feministische beweging in Zweden tegen de negentiger jaren van de vorige eeuw.
August Strindberg was ten dele een ouderwets man, burger
lijk en romantisch, daarbij hevig hartstochtelijk en zinnelijk.
Het laatste deed hem de vrouw begeren, al vroeg en zonder
verfij fling en gaf hem ook de instinkten van verovering en
overmacht in. Hij voelde zich, primitief, altijd de Man, het
mannetje, dat het wijfje neemt en aan zich onderwerpt.
Maar vervolgens voelde hij burgerlijk en sentimenteel aanhankelijk. Hij had een sterk, altijd levend besefvoor de maatschappelij ke onderscheidingen. Dat hij de zoon van een dienstmeid was, heeft hem zijn hele leven dwars gezeten. Hij herherhaalt het telkens, tartend en spijtig. Maar zo maakte hij
dan ook een groot onderscheid tussen de fatsoenlijke vrouw,
de maatschappelijk geeerde en de verachte, de onfatsoenlijke
en verdroeg nooit goed, dat die twee categorieën door elkaar
werden gemengd.
Ten slotte was Strindberg ook een romantische ziel, van
den beginne tot zelfbeklag geneigd en vol behoefte om <diefgedaan>> te worden, zijn leven lang aanhankelijk en sentimenteel, zodat hij altijd in de vrouw ook de Moeder wilde zien.
Ziedaar Strindbergs wezen, zover het met de vrouw in
aanraking kwam. Wij hebben zijn eerste huwelijk nagegaan
en gezien, hoe het mannelijk-heerserige daar afwisselde met
het vrouwelijk-anhankelijke. Op Jn tijd moest zijn vrouw
moederlijk beschermend zijn en dan weer onderdanig en zijn
mannelijke meerderheid erkennend. En daarbij damesmanie
ren hebben en in 't geheel al die gevoelens en gedachten,
door de mannen sedert eeuwen als het vrouwelijke geëist en
erkend. Dus een goede moeder, een goede huishoudster en
een altijd gerede, ook nog bekorende echtgenote. Zo ongeveer een modelvrouw, niet meer begerend dan het huiselijke en toch niet pot-aufeu, geen andere mannen wensend
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dan de hare en toch pikant en ietwat coquet en verleidelijk.
Dat hij daartegenover zijn monogame trouw gaf en verder
zijn ganse lastige persoonlijkheid leek hem een behoorlijke
compensatie. Maar hij was wel bereid concessies te doen, als
het niet al te zeer de grenzen van zijn mening te buiten ging.
Doch dat deed het, zowel in zijn huwelijk als in de vrouwenwereld daarbuiten. Het is niet gemakkelijk uit Strindbergs werk alleen een begrip te krijgen van het Zweedse feminisme. Hij lijkt wel een heel troebele bron. Bovendien
dient men er rekening mee te houden, dat elke jonge beweging haar excessen heeft, juist door de woedende reactie der
omwereld. En Strindberg was 't middelpunt dier reactie en
kreeg dus al de rotte appelen naar zijn hoofd. Zo geeft hij
denkelijk wel de allerzwartste kant. Maar Zweden lijkt over
't geheel ook een achterlijk land, gans anders dan Denemarken, en de vrouwenbeweging zag er allicht naar uit, overdreven heftig, onzinnig fanatiek. Het heeft de schijn of die mensen van Stockholm tamelijk klein-stads conventioneel leefden en toen enigszins plotseling de feministische ideeen, van
buiten-af, op hen kwamen gevallen. Waar zo jets gebeurt,
waar conservatieve geaardheden ineens in een liberale stroming worden meegetrokken, daar kennen zij geen maat, omdat het niet hun eigen persoonlijk gevoel is, dat het nieuwe
voortbracht, zij dus ook niet weten wat hun past en staat. Zoveel bemerkt men wel door Strindberg heen, dat zeker ettelij ke dezer Stockholmse feministische vrouwen zichzelf en
daarmee verstand, smaak en tact, verloren hadden. Zij lij ken
pedant en brutaal, ongemanierd en lelijk.
Zij loochenden ook het geringste geestelijk verschil tussen man en vrouw, en trachtten het fysieke zoveel mogelij k
te verbergen door afgeknipte haren, gebrek aan elegance en
dergelijke. Zij vergaderden veel, schreeuwden hard, leidden
een cafeleven, bedronken zich aan punch en hielden er vriendinnen op na.
Al deze dingen zegt tenminste Strindberg zo dikwijls, dat
er wel wat van waar moet zijn. Ter`vijl men dan sterk de indruk krijgt met een achterlijke maatschappij van doen te
hebben, waar het feminisme grotendeels als een mode en een
soort prikkelende sport bedreven werd.
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Ondertussen drong zich dat feminisme als een ziekte in
Strindbergs huwelijksleven en werd zijn persoonlijke ramp.
Want wat hij er in 't algemeen tegen had: de vermenging van
man en vrouw, van fatsoenlijk en onfatsoenlijk, werd hem
nu gehaat, flu ook jn vrouw besmet bleek. Vandaar zijn felheid, als tegen een persoonlij ke aanval, vandaar zijn accentueren van het tegengestelde: ouderwetse mannelij kheid en vrouweneer, geestelijke superioriteit en mannendeugd. Hij moet
er zeif onder geleden hebben, aithans zeif gezien hebben dat
tweeslachtige type van de intellectuele hypergeemancipeerde
vrouw, die bij gelegenheid al de sluwheid van de ouderwetse
vrouw blijkt bewaard te hebben, met al de pretentie van het
nieuwe, zonder iets van het oude te hebben afgelegd: een onredelijk veeleisend wezen, dat zich de man gelijk stelde en
toch nog zijn vroegere ridderlijke bescherming der zwakken
verlangde. Zulke vrouwen moet Strindberg intiem gekend
hebben, zo niet bepaald in zijn eigen vrouw, dan toch als die
van zijn vrienden. En hij heeft zo zich in hen ingeleefd, men
kan ook zeggen: zij obsedeerden hem zodanig, dat hij hen in
objectieve verbeeldingen buiten zich moest zetten, om van
hen los te komen. Dat is dan ongeveer de voornaamste be
zigheid van zijn middenleven geworden. Zijn individualistische natuur, zijn contrastnatuur, die zo weinig gemeenchappelijk voelde en zich aan zo weinig aanpaste, vond hier,
in de vrouwenaard, zijn feiste tegenstand, en zocht hier zijn
scherpste contrast, omdat hij juist het hevigst en voortdurend
tot haar aangetrokken werd. Terwiji zijn persoonlijke ervaringen vervolgens daarom zo ontmoedigend en verbitterend
nawerkten, wijl hij zonder meer veralgemeende wat hij zeif
beleefde. Gelijk Jjn inzicht het ware was, zo heetten de vrouwen, die hij kende, eenvoudig prototypen van alle vrouwen,
of wel varieteiten van de vrouw, die hij flu door die anderen
in haar wezen kende. Maar wij gevoelen, bij alle waarheid,
weinig algemeens of wezenlijks in Strindbergs vrouwenver
beeldingen. Dat wil zeggen: wij voelen er de waarheid van
het afzonderlijk geval in, de waarheid der directe, afzonder
lij ke, toevallige werkelijkheid, dezelfde waarheid, die het naturalisme gaf, waarvan men toentertijd zo fel bestreed, dat
het kunst zou zijn.
s
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En die twijfel kan men tegenover deze Strindbergse productie herhalen. Deze kennelijke afbeelding van bijzondere
gevallen, toevallige gevallen, kan men dit kunst noemen? Is
deze levenswaarheid ook kunstwaarheid? De ouderen hebben dit van het naturalisme, waartoe onmiskenbaar een deel
van Strindbergs productie behoort, steeds ontkend. Kunst,
zeiden zij, behoorde vereenvoudigend te zijn, samenvattend
de trekken der verbrokkelde, chaotische werkelijkheid tot
een harmonisch geheel. Zodat men niet alleen iets zag, maar
ook overzag, d.i. begreep. Niet dus enkel de analyse, maar ook
de gnthese van het leven. Dan eerst vervulde de kunst haar
taak, voldeed aan haar roeping: bevrediging, desnoods berusting te brengen door 't inzicht, dat het harmonische en
het chaotische tezamen horen. Dat bedoelde men dan vroeger met de uitdrukking van een kunst, die o veredelt en verheft ». Waarin ook de tegenstelling van klassieke en romantische kunst voelbaar werd. Want men moet bedenken, dat
de romantiek eigenlij k bedoelde uit te drukken wat men later
het naturalistische genoemd heeft: het werkelijke, onopgesmukte Leven, zonder voorkeur of onderscheiding. Wat de
romantiek enkel bedoelde, heeft toen het naturalisme eindelij k uitgevoerd: het in kaart brengen van alle levensgevallen,
die de kunstenaar aantrokken juist door hun sterke levendheid, door hun expressieve, karakteristieke werkelijkheid.
Immers, die kunstenaars waren allereerst levensverliefden,
werkelijkheidsdronkenen, die dat leven der verschijnselen
om zelfs wil begeerden, zonder enige verdere bedoeling. Wij
in onze Tachtiger tijd, hebben in Van Deyssel, Gorter, Van
Looy prachtexemplaren van zulke op het leven verliefde heidenen gekend. Zij verbeeldden de vreugde, de heerlijkheid
van het bestaan, de zuivere dierlij ke levenslust, die nooit zedelij k tobt en nooit redelijk vraagt.
Maar het naturalisme heeft ook een andere kant. Naast die
levensdronkenen zijn er andere kunstenaars, met gelijke fijne
onderscheiding der zinnen, die het lichamelij ke leven niet als
een j ubelend geluk ondervonden, maar als een stage kwelling
en mateloze ellende. Aletrino, ten onzent, was een van die
kunstenaars, die toevallig niet in harmonie met de dingen
geboren schijnen. Zulken beelden dan niet uit vreugde, maar
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uit wrok en benauwenis, niet om het leven te vieren, maar
om het smadelijk ten toonstellen en het kwijt te worden. Uit
overmaat van druk, gelijk die eersten uit de volheid van hun
genot, en zulke kunst neemt dan wel een giftig karakter aan.
Het is de afbeelding van het enkele levensgeval, van het toeval. Maar de wrok van de kunstenaars geeft aan die schildering iets algemeens mede, een schijn van algemeen menselij kheid en onvermij delij kheid, waarvan de levensblij de naturalisten in hun productie niet weten, maar die de classicisten,
— aanhangers immers van synthetische kunst— eisten juist als
kunstcriterium.
Schrijvers als Strindberg schijnen nu te voldoen aan die
eis en aldus ook een synthetische kunst te leveren, die versombert en bedroeft, omdat haar algemene idee wijst op 't
chaotische, lelijke, wanluidende van alle leven. Eerst door
vergelijking en nadenken begrijpt men later, dat hier enkel
momentverbeel.ding gegeven wordt, met de pretentie van
eeuwigheid; dat het hier altijd naturalisme, verbijzonderingskunst is, die zich uit levenshaat voordoet als dat andere, ruimere, de veralgemenings- of wel idealistische kunst, zo dat
woord niet te veel misverstand wekt.
Laat ons b.v. vergelijken Freule Julie, het stuk dat Strindberg in 1888 schreef en een van de zwaarste, somberste der
Ibsendrama's : Rosmersholm.
Niemand zal hiervan beweren, dat het vrolijk is. Het is
zwoel, dreigend en luguber als stormweer en eindigt met een
dubbele zelfmoord. De kortste formule, die men van de inhoud geven kan, is, dat een zachte, milde persoonlijkheid
hier door een liefhebbende hand ten verderve geleid wordt,
omdat die hand met de beste bedoelingen de traditionele
wortels van het bestaan dier persoonlijkheid doorsnijdt.
Dat is dan ontzaglijk tragisch en laat ons verslagen achter,
want het leert, dat het goede het slechte en het slechte ook
het goede kan zijn.
Freule Julie geeft de wrede schildering van een adellij k
meisje, dat op de knecht van haar vader verliefd wordt en
hem bijna dwingt haar te bezitten. Daarna komt de ontnuchtering en de ellende, die het kind in de dood drijven, uit
walging voor zichzelf en angst voor de wereld. De aanblik
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van dit meedogenloos harde drama werkt aanvankelijk even
schokkend als Rosmersholrn. Maar toch reageren wij op die
schok in beide gevallen heel ongelijk. Bij Strindberg gevoelen wij ons pij nlij k getroffen, of wij een werkelijk geval bij woonden. Maar het blijft toch een geval, schokkende werkelij kheid. Wij denken: zo lets is mogelijk en komt zelfs niet
eens heel zelden voor. In de wachtkamers der psychiaters
vindt men zulke vrouwen: gedegenereerde persoonlij kheden
onbeheerst zinnelijk, zwak verstandelijk, fantastisch en zonder eigen wil of stuur. Het zijn trieste verschijningen, een ervan is ons pier levensgroot voorgesteld, en wij hebben er de
waarheid van erkend. Maar daarbij blijft 't dan ook, wij reageren niet verder of dieper.
Bij Ibsen echter gevoelen wij de eerste schok niet als de
voornaamste. Er wordt door het schouwspel nog lets anders
in ons losgemaakt; wij Taken er door aan het peinzen over het
leven in 't algemeen, omdat wij dit geval j uist niet als een enkel geval maar als de verbijzondering van het algemene doorzien. Wat betekent dit, vragen wij ons ontzet af, dat iets zeer
goeds, een grote liefde, verderf brengt? En dat vrijmaking
van een ziel tot waarheid en eigen leven de moord van die
ziel beduidt?
Zó hebben wij de verbij sterende waarheid gevoeld, die in
dit speciale mensenpaar tot uiting kwam. En zo staan wij van
aangezicht tot aangezicht voor het levensmysterie, voor de
ontzaglijke, grimmige ernst van het Leven. En voelen ons
vat triester en wijzer geworden, terwij 1 Strindberg in zijn
Freule Julie ons enkel verslagen laat.
En dit is doorlopend de aard van Strindbergs kunst, nl. de
naturalistische, die wij toch ook kunst hebben leren noemen.
Immers, als wij het leven in zijn bijzondere verschijningen
vieren door het te herscheppen, en dat hebben alle dichters
gedaan, kunnen wij het ook smaden door het te herscheppen.
Dat hebben ook de dichters gedaan en het is altijd kunst genoemd. Alleen hebben vroegere dichters het nooit zo ongemengd, zo gestadig en venijnig diep voortgezetals Strindberg.
Freule Julie geeft, als 't ware, de toonaard aan, waarin de
hele reeks gezet is van de toneelstukken die nu volgen. Freule
Julie is een vrouw, gelijk zij ongetwijfeld voorkomen, maar
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de schrijver zou, geloof ik, gaarne zien, dat wij haar als de
Vrouw aanvaarden. Voor hemzelf heeft dit enkele geval de
kracht van iets tenminste zeer algemeens. Hij voelde haar
blij kbaar van binnen uit als een primitief schepsel, dat door
haar omgeving slecht in de band gehouden en verwaarloosd
wordt. Uit die zwakke, ziekelijke wil, bij een pover verstand,
is de personage van Julie gegroeid, en al haar eigenschappen
zijn tot die zwakte van hoofd en van wil terug te brengen.
De dichter Strindberg schiep haar als een organische eenheid,
dat wil zeggen: als een wens. Doch die andere Strindberg, de
wetenschappelijke theoreticus en zeer het kind van zijn tijd,
wil niet van eenheid en synthese weten en schrijft nu in een
curieuse voorrede, dat Julie niets dan de som van allerlei eigenschappen is. Haar doen, haar gedrag, komen niet uit een
motief voort, zoals men dat gewoonlijk voorstelt, maar uit
vele, die vrijwel onafhankelij k van elkaar opereren.
Als analystische beschouwing van het geval is dit merkwaardig juist. Julie en de anderen in het stuk tonen de trekken, die Strindberg aangeeft. Alleen is het zeer duidelijk, dat
de dichter, toen hij zijn figuur maakte, niet naar dit recept te
werk ging, niet analytisch haar brokje voor brokje opbouwde, maar uit zijn kennis van haar karakter geheel haar zijn en
handelen afleidde, terwij 1 zijn analyse bewijst, dat hij niet
precies wist wat zijn kunstenaarshand gedaan had.
Die analyse bewijst nog iets anders ook. Zij wijst nog een
andere bron aan, waaruit zijn naturalistische kunst voortkwam. Uit de ergernis, minachting, afkeer van die slappe romantische kunst, die geen oog voor de werkelij kheid had en
van zijn mensverbeeldingen telkens een enkele wandelende
deugd of ondeugd maakte. Hiermee werd de kunst onderworpen aan de moraal en het leven grondig vervalst. Dat verdroot de lateren, die de werkelij kheid weer scherp zagen, hoe
onderscheiden zij was, hoe onbepaalbaar en ongelijksoortig.
En zij vervielen in een ander uiterste, dat van Strindberg,
om nergens van samenvatting te willen weten.
Hetgeen Strindberg in deze voorrede, tot zelfs in technische bijzonderheden, aanbeveelt, is het naturalistische drama, gelijk Zola het propageerde in le naturalisrne au theatre.
Ook op het toneel moest het princiep voor de nieuwe kunst
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worden doorgevoerd. Werkelij k en waar moesten de nieuwe
vertoningen zijn, en alles echt, wat maar echt kon zijn, van
af, tot de ongesminkte gezichde etenswaren en de brandstof,
ten der acteurs toe. En dan geen ingewikkelde intrige, geen
melodramatische oplossing, niets gewilds of vooropgestelds
maar een rauwe tranche de vie, een levensmoot, als 't ware blindelings uitgesneden. Van zelf zou dan het leven wel de dramatische actie aanbrengen, die in alle gebeuren steekt. Met
dit program reageerde Zola op het romantisch of half-romantisch drama en dito zedenspel uit de tijd van het keizerrijk.
Maar tevens reageerde hij, zonder zich dat bewust te zijn,
tegen het klassieke en renaissance-drama, de grote dramatische kunst die de essentie van het leven in beeld brengt.
Men gevoelt wel, dat dit naturalistisch theater, dat wel
sommige curieuze werken voortbracht, Blanchette o.a., geen
toekomst had. Realiteit op 't toneel is een onbegonnen werk.
Alles is daar j uist op de illusie, op het oogbedrog aangelegd.
Er is hoogstens schij n van echtheid, en waar die ontoereikend
blijft, wordt men verzocht met zijn verbeelding aan te vullen. En verder is een levensmoment, zo maar zonder uitverkiezing op 't toneel gebracht, doodvervelend als er geen essentiele idee onder zit, omdat het zinloos is. Het naturalistisch theater heeft het dan ook niet lang gehouden en aanstonds de reactie van Lugne Poe gewekt met een ander uiterste : het mystisch theater, dat eigenli j k vooral het onzienlijke
en onstoffelijke ten tonele bracht.
Strindberg nu, die in deze voorrede voor de Zweden het
naturalistisch theater propageert, gaat volstrekt zo ver niet
in zijn eisen. Hij wil niet echtheid a outrance, hij wil enkel
meer rationeel theater, meer directe levenswaarheid en bedoelt dan verbijzonderde, toevallige levenswaarheid, hiermee waarschijnlijk ook reagerende tegen Ibsen en Bjornson.
Maar de dominerende idee wenste hij niet of te schaffen ten
bate van enkel uiterlij ke levensbij zonderheden. Daartoe zat
hij zelf te vol van ideeen, over de vrouw om te beginnen.
Toen hij Julie schreef, was zijn stuk De Vader al opgevoerd. In dit drama wordt een man door ettelijke vrouwen
gek geplaagd. Wat hem definitief van de wijs helpt, is de venijnige insinuatie van de echtgenote, dat haar kind misschien
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wel niet J/n kind zou kunnen zij n. Dit zegt zij, om over het
kind de macht te houden. Maar de man raakt er door aan 't
malen, omdat hier alle zedelijke vastheid hem ontzinkt. Zoals wij weten had Strindberg zelf deze marteling geleden in
zijn eerste huwelijk en dat was nog maar kort geleden. In dit
drama heeft hij toen die kwelling buiten zich trachten te zetten en het is een goed toneelwerk geworden. Doch niet zo
goed als FreuleJulie. Men voelt door alles heen toch tezeer de
bedoeling.
Men voelt: dit is niet allereerst de tekening van een slappe
verworden man, maar van een kwaadaardige vrouw. En de
auteur haat die vrouw en heeft grenzeloos meelij met de man.
Zo is het een tendenz-drama in de kleine zin van 't woord;
het gaat tegen de vrouwenslechtheid, haar dierlij ke sluwheid,
haar a-morele handelingen, terwijl de edele en verstandige
man gebonden is door moraal, door redelijkheid, door ridderlij kheid.
Toch is dit stuk zo zeer toneel, dat het bij een opvoering
voldoet door zijn goed verdeelde spanning, door zijn knappe
typering, zijn klare, logisch zich ontwikkelende gang.
Het tegenstuk van De Vader heet Kanaeraden en is meer in
de blij speltoon gehouden. Het speelt in een Parij se schilderskring. De kwaadaardige vrouw uit De Vader is nu bovendien een feministe geworden, die er natuurlijk met alle middelen naar streeft haar man slaaf te maken. Alle conventio
nele onderscheiden tussen man en vrouw zijn hier opgeheven en zelfs worden de man zo langzamerhand vrouwenkleren aangetrokken. Maar dan herneemt Hercules zich en werpt
met een slag zijn last af en zijn vrouw de deur uit.
Er komen aardige typen van feministen in dit spel voor en
de kwestie der geslachtsverhoudingen wordt er nog eens
grondig in behandeld. Het blijkt weer, dat de man de vrouw
eigenlijk haat, die hij liefheeft en zich in zijn diepste wezen
altijd superieur voelt. Kayneraden is een zuurzoet blijspel of
een karakter- en zedenspel met satirieke bedoelingen. Een
blijspel, tout court, ging Strindberg toch niet goed af. Na
Kameraden had er nog een stuk moeten komen, om met De
Vader een trilogie te vormen, schijnt het. Wat dat derde stuk
had moeten behelzen, kan men enkel gissen.
-
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Natuurlijk zit ook bij Kanaeraden de tendenz er duimendik
op, maar dat hindert in dit geval niet, nu 't een half blijspel
geldt. De bedoeling schijnt eerst geweest te zijn, dat man en
vrouw zich aan het slot zouden verzoenen. Maar dat kon
Strindberg ten slotte toch niet over zijn hart verkrijgen. Een
van de twee partijen moest in de strijd der geslachten over
winnen en de opzet was zodanig, dat nu de vrouw diende te
vallen.
Ongeveer tegelij kertij d met dit lichtere werk, valt een zwaarder somber drama, dat hij Schuldeisers noemde. Van de drie
kleine tonelen heeft hij er later een gemaakt en daardoor de
werking zeer zeker verhoogd. Het is weer uiterst sober en
gaat maar tussen drie personen, de gescheiden vrouw, haar
eerste en haar tweede man. Van die drie spelen er altijd maar
twee samen. Dus drie dialogen: van de eerste en tweede man,
van de vrouw met haar tweede man, en van de vrouw met
haar eerste. Dat geeft een zeldzaam sobere, nauwbegrensde
bouw aan het stuk, een meedogenloze klaarheid van ontwikkeling. De dichter noemt het een tragi-comedie, maar het is
eigenlijk noch tragisch noch comisch in de eigenlijke zin.
Het tragische, immers, is ongeveer het conflict van het bijzondere met het algemene, van het kleine individuele tegen
de grote wereld; het gelijksoortige dat echter zijn harmonie,
zijn ritme, niet vinden kan. Men kan ook zeggen met Heb
bel, dat alle leven tragisch is, want uit innerlijke tweespalt geboren en daaraan te gronde gaande.
In die zin is niets tragisch in deze toneelgebeurtenis, niets
wezenlijk en onvermij deli] k noodlottigs, geen ondergang
uit de natuur der dingen zelve. Want de vrouw, die dan nog
't meest natuurlijke tegenstrijdigheid in zich heeft en daardoor zichzelf smart bereidt, voelt men voortdurend als een
zeer bijzonder geval. Zij is volmaakt onbeduidend en leeg,
maar verstaat, doot 't weten en kunnen van anderen aan te
nemen, zich een schijn van belangrijkheid te geven. Als een
soort vampyr hecht zij zich vast aan haar slachtoffer-man en
zuigt hem volledig uit: zijn denkkracht, zijn kunnen, zijn
wil, alles raakt uitgeput ten bate van haar, die er door groeit,
hem beheerst en klein houdt, om zelf absoluut vrij te zijn in
-
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haar daden en het leven van een grande coquette te leiden.
Die tweede man is een ongelukkige, zenuwzwakke schilder, die blijkbaar vroeger alleen fysiek aangetrokken weed.
Als hij dan, zonder het te weten, de eerste man ontmoet, die
nog steeds, als 't ware, principieel jaloers is (want hij houdt
al lang niet meer van zijn vroegere vrouw) is het voor deze
ex-man een kleine kunst dat afhankelij ke, verzenuwde wezen
ganselijk te ontwrichten. Hij behoefde hem maar te dwingen
tot erkenning van hetgeen hij al lang wist: dat zijn huwelijk
een mislukking en hij zelf geestelijk bankroet is, tengevolge
van zijn liefde, die overgave was. Zijn vrouw heeft hem als
met huid en haar opgeteerd en er is niets meer dan de uiterlijke vorm over. Maar dan laat de schijnbare vriend hem ook
de ware aard van die vrouw onderkennen. Zo het wezen van
de manneliefde geven is, altijd door, zo lang er iets te geven
blijft, is dat van de vrouw blijkbaar nenzen, desnoods stelen
tot er niets meer overblijft. Want de vrouw is een primitief
dierlijk wezen en haar beweerde intelligentie en gevoelsverfij ning zijn niets dan humbug. Zij is een volkomen leegheid
in een, helaas, schone vorm, die de man heeft te vullen, als hij
ongelukkig aan haar verslaafd raakt. Zo leert nu de « vriend»
aan die ongelukkige schilder zijn vrouw zien en om haar nog
duidelijker te tonen, ook van de erotische kant, laat hij zijn
nu volgend onderhoud met de vrouw door de echtgenoot
beluisteren. Hij verkrijgt dan al heel gauw van haar, dat zij,
ten afscheid, hem een rendez-vous verleent. En daarmee valt
voor de luisterende man ook de laatste illusie weg: dat zij
hem liefhad en trouw was. En hij bezwij kt bijna van smart en
misschien ook van woede.
Doch als de vrouw dit bemerkt, lijden er twee. Want hoe
wonderlijk het die ex-man ook voorkomt, zij houdt van zijn
zwakke opvolger. En, hoe wonderlijk het schijnen mag na
al die onthullingen, hij hield toch nog altijd van haar. Dan
heeft de onmiddellijke bewerker van dit ongeluk ten slotte
medelij den met beiden. Hij had dit niet verwacht en zou misschien anders of niet gehandeld hebben, had hij dit kunnen
vermoeden.
En zo schijnt ook de dichter tenslotte meelij te hebben,
ook met de vrouw, zij 't dan ook eerst op 't allerlaatst. Het
}
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leven blijkt echter zo gecompliceerd, de mensenverhoudingen zijn zo grillig en onberekenbaar, er zijn zoveel schakeringen, zoveel tussengevoelens, zoveel redeloze toestanden
en voorvallen, dat men eigenlijk niemand schuldig kan noemen. Al blijft elk dan ook verantwoordelijk voor zichzelf en
zijn medemensen, voegt de dichter er uitdrukkelijk bij. Dus
een soort beperkte vrije wil, een haast te verwaarlozen macht
van zelfkeuze, een half-individualisme. Maar overigens en
bovenal is het dwaze leven zelf schuld, die lugubere liefdesinrichting, die drang om te haten wat men heeft en altijd te
begeren wat men niet heeft en juist niet hebben mag, die liefde en haat in een zwoele sensatie tezamen brengt, en de paren,
juist door hun verachting en haat, onredbaar samenkoppelt.
Het eigen kleine deel van menselijke schuld zinkt bij zoveel monsterachtigs in 't niet en er valt niemand aan te klagen.
Ofschoon 't er uitziet of Strindberg, in dit als in andere
stukken, altijd heel primitieve mensen van impuls en passie
en weinig redelijkheid op 't oog heeft, is 't toch wel duidelij k, dat hier in Schuldeisers zij n inzicht zich heeft ontwikkeld
tegenover De Vader en Kanaeraden.
De ontwikkeling van de toestand zelve in Schuldeisers schijnt
die eerste echtgenoot, en daarmee de dichter, het besef op
te dringen, dat die twee, de wilszwakke man en de perfide
vrouw, eer meelij den dan haat of verachting verdienen. Zo is
it slot van deze tragicomedie, die werkelijk in onze zin ook
niets comisch heeft.
Maar zo is ook opzet en geheel verloop van dat sombere
drama, dat Strindberg vele jaren later schreef en dat Dodendans heet.
Schuldeisers is ongeveer van 1889. Dodendans van ongeveer
1900. Daartussen liggen de gruwelijke jaren van Strindbergs
waanzin en van wat men zijn «koortsproductie» zou kunnen
noemen: Damascus, Advent, Roes en dergelijke.
Van dit karakter is Dodendans helemaal niet meer. Het is
eerder ij skoud-nuchter, een soort van ij shel, zoals het uiterste
van levenshaat zich een wer_kelij kheid voor kan stellen. Alle
passies, alle menselijk mcdelijde l en redelijkheid schijnen
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hier verrot, het ganse leven vergiftigd in de ontbinding van
geest en ziel. Zoals men zegt, dat schipbreukelingen op een
eiland, j arenlang aan zich zelf overgelaten, verruwen, of mensen, die weken aaneen op een vlot honger, dorst en gevaar
lijden, tenslotte elkaar vijandig zijn als roofdieren, zo ziet
men in Dodendans die man en vrouw in hun torenkamer, waar
ze toch niet door uiterlijke omstandigheden opgesloten zijn.
En van den beginne af, als ik zei, geeft hier de dichter te verstaan, dat het niemands schuld is. Van het beetje vrije wil verneemt men dan niet verder.
De opzet van 't geval is magistraal eenvoudig. Op een
eiland aan de kust is een batterij, gecommandeerd door een
kapitein, die met zijn vrouw in een dienstwoning huist in
een oude vestingtoren, vroeger waarschij nlij k een deel van
de verdediging. Op het eiland wonen, behalve dit paar, de be
dieningsmanschappen van 't geschut, een dokter, een loods,
een tolbeambte, een telefoonjuffrouw, met bedienden en
eventueel gezin.
Maar de kapitein en zijn vrouw gaan met niemand meer
om, sedert zij met ieder ruzie hebben. En zo bleven zij alleen
van de ene dag op de andere, van het ene jaar op het andere,
altijd tegenover elkaar met 't uitzicht op die bastion en die
zee. Er waxen vier kinderen. Twee er van stierven, de twee
overigen zijn uit huffs gedaan, omdat zij maar twistappel waren tussen de echtgenoten. En zo zijn ze dan weer alleen,
zonder andere verbinding met de buitenwereld, dan uit 't
eenzelvig getik van een huistelegraaf komt. De man, de kapitein, heeft natuurlijk niets wezenlijks te doen en hij doet
ook niets. Hij inspecteert de wachten, kletst met de onderofcieren, drinkt meer grok dan goed is, speelt kaart met
zijn vrouw. Maar zijn gewone bezigheid is ruieen, sarrig en
venijnig of razend en scheldend. Ook deze bezigheid echter, dit wrange en eertijds opwindende geeft geen vervulling
meer, houdt nauwelijks bezig, sedert hier het terrein zo volkomen werd afgegraasd. Nu alle aanvallen en replieken bekend zijn, dezelfde zinnen, toonvallen, gebaren altijd weer
op dezelfde momenten terugkomen, zijn zij beiden doodmoe
geworden, te moe zelfs om elkaar te kwetsen. En zouden misschien wel willen zwlj gen, als dat mogelij k was en er niet tel-
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kens aanleiding tot ruzie bestond. Dat wil zeggen, geen
nieuwe oorzaken, maar de regelmatige herhaling van de oude: geldgebrek, het weggaan van dienstboden, een vijandige
uiting van de andere eilanders, de kinderen enz.
Zo leven zij dan stompzinnig voor zich heen en toch zo
kwetsbaar of de huid van hun ziel was afgestroopt. Juist zoals die kikkers, die men bij de vivisectie gebruikt, vastgenageld op een plank, reageren zij heftig, krampachtig heftig,
op elke prikkel, en toch is er niet veel meer geestelijk Leven
in dan in automaten. Maar wel vermogen om te lijden, juist
omdat zij zulke ikheden zijn, zulke bij zich zelf blijvende,
door haat saamgeschrompelde zielen. Zij kunnen niet anders
meer dan van zich afstoten, zich handhaven tegen de nooit aflatende inbreuken op elkaars persoonlijkheid. En als dit getreiter even ophoudt of door gewoonte niet meer vervult,
worden zij de vlottende leegte van het eigen ik gewaar en dat
is zo vreselijk, dat zij om aan die sensatie van ijlheid en vervluchtiging te ontkomen, maar weer haastig aan 't twisten
slaan. Aldus is dit twisten hun een levensnoodzaak geworden,
al weten zij niet eens waarom zij eigenlij k elkaar vijandig zijn en
hoe dit alles zo kwam, hoe zij zo geworden zijn sedert de tijd,
dat hij een fleurig, j ong officier en zij een geestige actrice was.
... Strindberg heeft het over zich verkregen bier de man het
hatelijkst te schilderen en niet de vrouw. Menige trek heeft
hij ook blijkbaar aan zichzelf ontleend, en men krijgt de indruk of hij een deel van zich zelf, ontdaan van zijn talent,
heeft doorgetrokken, alle lijnen verlengd tot in 't caricaturale toe. Wat niet wegneemt, dat de figuur volkomen levenswaar aandoet.
Een superieure geest, met hoog idealisme en scherp inzicht, een onafhankelijk en edeldenkend man, misplaatst in
een enge omgeving van baatzuchtige, kleine geesten. Die
echter door kracht van karakter over alien heerst, zoals hij
het hele leven beheerst.
Zo doet zich de man voor aan zich zelf. Maar de anderen
zien hem als een ziekelij k ij dele querulantennatuur, ruzie zoekend tegen wie hem niet altijd maar toegeeft, beestachtig
egoist, bespottelij k pedant en eigenwijs, een kletser en een
zwetser met drinkgewoonten.
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I Jet gemiddelde van deze twee beschouwingen geeft dan
een oorspronkelijk, zwakgevoelige natuur met veel leven en
<< brio >>, een j onge idealist in de zin die men daar gewoonlij k
aan geeft. Zo wat een <<opgewonden stand] e », welmenend,
vol illusies, vol plannen. En dadelijk ontmoedigd en dan de
hole wereld, behalve zichzelf, beschuldigend. Zo was allicht
't begin. Toen kwam de practijk van het leven, en hij, die
eerst verwend was geworden als een aardige enthousiaste
j ongen, als een klare kop, wiens toekomst veel beloofde, be
gon al gauw te vervelen, omdat hij altijd alleen in 't volle
licht wou staan. Hij bleek geen zelfbeheersing en geen aanpassing te bezitten, hij betoonde een hatelijke gave om zichzelf altijd tot slachtoffer van algemene beginselen van deugd
en waarheid te maken. En hij richtte ten slotte niets uit, zijn
geest bleek niet extra, zijn wil gauw ontmoedigd. <<Een lastige vent>> heette hij ten slotte, al meer verzurend, ook door
zijn huwelijk met een vrouw, die zelf gefeteerd wilde zijn, en
die hij dodelij k verveelde met zijn pretenties en zwetserige be
weringen. Aldus werd hij al meer opzij genet, op zijn tijd gepasseerd en naar een buitenpost verbannen. Er <<was altijd
wat met hem », zoals 't heet, en zij zouden hem lang gepensionneerd hebben, als 't niet ware om zijn gezin. Hij kon
trouwens ook niet veel kwaad doen, waar hij zat, en niemand
anders graag zitten wilde.
Maar alleen zijn vrouw merkte en wist wat dit langzame
proces van zijn ontaarding voor haar en voor hem zelf bete
kende in de lange jaren van hun samenleven. Wat voor of
schuwelij ke ziekte van langzaam slopend zieleleven hier gaande was, waar de persoonlijkheid, om zich te behouden, altijd
door in afweer en zelfexaltatie moest leven. Zij zag 't niet zo,
zij zag alleen de kant van redeloze boosaardigheid, die op
haar wreekte wat de overige wereld hem aandeed en het leven
hem onthield.
Dan komt in de stikkende, maar onbewogen haatatmosfeer van dit huwelij ksleven, enige lucht en beweging door
het bezoek van een neef der vrouw, een man van middelbare
leeftijd, die een betrekking op 't eiland krijgen zal. Zoals
twee eerst roerloze krokodillen op de bodem van een water
ineens toeschieten op lets dat van boven wordt toegeworpen,
-
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zo grijpen ook deze twee de binnentredende gast als een heet
begeerde prooi en trachten hem ieder naar zijn kant te trekken, partijgenoot van eigen zaak te stellen. 't Ergst is daarbij
de vrouw, die poogt, half gemeend en half voor parade, om
haar man te ergeren, de neef tot haar minnaar te maken. En
het zijn vooral deze hideuze scenes, die tonen wat deze vrouw
is, wat zij geleden heeft, wat zij ontbeert. De radeloze honger naar vertier, naar leven, naar wat geluk en verlossing uit
dit dodenbestaan schreit er, als 't ware, uit op en zelden heeft
een dichter iets zo vlijmends gegeven als dit leed, dat zo onbanaal en tegelijk zo liederlijk gemeen is.
De neef houdt het bij deze demonstratie van ellende en
walging niet meer uit en verdwijnt. En dan zitten man en
vrouw weer tegenover elkaar. Door de gemeenschappelij ke
vijand is er tij delij k een toenadering gekomen tussen hen en
zij spreken weer over de noodzakelijke viering van hun zilveren bruiloft, waarover zij 't hadden, toen 't spel begon. Zo
schijnt 't dan, of er aan dit hopeloos geval nooit een eind zal
komen en heeft de naturalistische theaterkunst hier werkelijk
een meesterwerk geleverd van gecondenseerde menselijke
ellende. Per slot onwaarschij nlij k van uitzonderlij kheid, maar
toch zo nijpend levenswaar, dat alle liefde en huwelijk erdoor grauw verduisterd wordt.
En ook hier zegt de dichter, bij monde van Kurt, de neef,
uitdrukkelij k, dat er niet naar schuld gevraagd moet worden
en dat hij diep meelij heeft met man en vrouw beiden.
Zover was Strindberg toen gestegen, al schijnen zijn latere
romans Gothische Kamers enZwarte Vlaggen dat ook weer tegen
te spreken. Toch herinnert het huwelijk van die Lochris en
zijn vrouw aan dit van Dodendans, al is het troebeler door
blij kbaar 's dichters persoonlij ke animositeit.
Trots de vaak onoverwinnelijke heftigheid van zijn persoonlijke voorkeur en afkeer, schijnt Strindberg echter behouden te hebben dit besef van de onverantwoordelijkheid
der mensen en de souvereine willekeur van 't leven, en in zijn
voortdurend conflict met alles en allen, had op dit centrale
punt de strijd toch vrijwel uitgewoed. De Vrouw, de liefde,
de echt, die trits, die zijn geest zulk een groot deel van zijn
bestaan in verwarring en opstand bracht, die zovele van zijn

AUGUST STRINDBERG

341

werken vult, is bier, men durft niet zeggen, tot hogere eenheid opgeheven, maar in elk geval begrepen als de bron van
ellende, door de omstandigheden, eigenlij k de kwaadaardige
genius van het boze leven zelf, gegraven. Daarin schijnt dan
de dichter zowat te berusten, wie 't nooit gegeven is geweest
in zijn lange leven van passie en liefde, ook de zaligheid van
deze weer te geven. Hij zag alleen de ellende, die durend was,
tegenover 't vluchtige, onbetrouwbare der geluksmomenten.
Hij leed aan de betrekkelijkheid van ons bestaan en scheen
enkel talent te hebben voor 't ongeluk.

V
Wij hebben thans Strindbergs Een-acters gezien, en de toneelwerken van zijn middelperiode. Technisch, wat de vorm
betreft, bedoelden die werken een vernieuwing te geven van
het Zweeds toneel, in de trant van het Frans naturalistisch
theater, zij het dan zonder excessen. Er zou natuur en waarheid betracht worden, uiterlij k en innerlij k, het toneelspel zou
een stuk leven geven, zoveel mogelijk bevrijd van de theaterconventies in de taal, de intrige, de indeling, de ontknoping.
En ook het toneelspelen zelf zou eenvoudig-waar zijn, zonder trucs en effecters. Zonder manier en zelfs liefst zonder
smink, als men daaraan wilde. Ook zou bier niemand de eerste
zijn, of de hoofdrol hebben, maar allen zouden gelij kelij k en
even toegewijd meewerken om een indruk te geven van het
waarachtige leven.
Mag men Strindberg zelf geloven, dan heeft hij in dit opzicht gewenste resultaten bereikt in zijn eigen Intiem Theater
te Stockholm, dat intussen maar een paar jaren bestaan heeft.
Dit betreft dan de vorm, die zeker een grote verandering
inhield tegenover het romantische drama van Victor Hugo
en ook nog tegenover het salondrama, onder het tweede keizerrijk, van Dumas en Sardou, maar voor ons, aan zoveel z.g.
burgerlijk drama gewend, niet veel nieuws behelst. Dat
Strindberg zich tegenover Ibsen en Bjornson revolutionnair
vertoont, heb ik niet gemerkt. Ook die geven zoveel realisme
in de details, in de aankleding, als maar even bestaanbaar is.
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Maar ook de inhoud van het Strindberg-toneelwerk zou
naturalistisch zijn. En zij is dat ook, maar niet in hevige mate,
naar mij voorkomt. Strindberg was te veel een geboren dramaturg, om niet instinctief zich te onthouden van dogmatische proeven op dit gebied. Hij gaf, het zij dan meer of
min bewust, een opzet, een expose, een ontwikkeling en een
hoogtepunt met ontknoping, juist zoals elk speelbaar theaterwerk behoeft. Hij wist m.a.w. wat het toneel nodig had,
en is daar nooit, op echt naturalistische manier, van afgeweken. Er zit een verwikkeling, een intrige, zelfs in zijn kortste
eenacters, en een brok «rauwe werkelij kheid >>, zonder begin
en zonder eind, (zoals de formule toch eiste) heeft hij nooit
gegeven. Zijn practijk van deze werkelijkheidstheorie kwam
voornamelijk hierop neer, dat hij zijn observaties van het gewone leven, of zelfbeleefde gevallen in dramatische beelden
omzette. Zelfs, dat hij voortborduurde op zijn meningen
aangaande dit of dat sociaal verschijnsel, in 't bijzonder aangaande de vrouw en de vrouwenemancipatie. Hij bracht dan
zijn theorieen in beeld, kan men zeggen. De Vader, Kameraden, Schuldeisers verbeelden levensgevallen, niet direct van de
werkelijkheid geobserveerd, maar gebouwd op de meningen
dat de mensen door zekere ideeen zo moesten worden en verworden. Met de beroemde tranches de vie had dit werkelijk
niets te maken. Het waren zuiver Strindbergse fantasieen,
maar voor ons waar gemaakt, zoals enkel een kunstenaar dat
vermag. Het is dan Zen waarheid, die hij ons opdringt, zijn
opvatting van het leven, als lets onsamenhangends, redeloos,
doelloos en over 't geheel rampzaligs.
Tot zover is Strindberg gekomen in zijn Dodendans, nadat
hij in die vorige drama's meestal de vrouw verantwoordelij k
had gesteld voor het mislukken van het leven. In Dodendans
doet hij dat niet meer. Hij heeft meelij met beiden, omdat
niet zozeer hun persoonlijke aard, als wel in 't algemeen de
verhouding der geslachten onvermij delij k tot een ongeluk
voert. De individuen kunnen zich hoogstens tij deli] k verzetten, niet dat noodlot op de duur keren.
In Dodendans II zet hij dan het karakter van de man in zij n
ontwikkeling voort. Het blijkt een oorspronkelijk vrij neutraal, zwak naturel, door de levensomstandigheden gevaarlijk
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vergiftigd en gedemoraliseerd. Hoe zo jets redeloos kwaadaardigs voor zijn omgeving het leven onverdragelijk maakte,
blijkt uit dit tweede stuk, maar tevens, hoe een volgende generatie, opgegroeid buiten de eredienst van conventie en
sleur der ouderen, zonder de minste scrupules of vertedering
zijn eigen doelen nastreeft en de ouderen eenvoudig omverloopt, waar zij in de weg komen. Dat geeft dan een indruk van
bevrij ding, maar tevens van beklemming, als't blij kt, dat enkel
dierlij ke zelfzucht de grond en drijfveer van het leven zijn.
Verder in algemeen levensinzicht, in idee, gaat dit stuk niet
en is Strindberg nergens gegaan in dit tijdvak van zijn leven,
zover ik weet.
Het leven was een chaos en zo er enige orde, enige richting
op te merken viel, bleef nog de vraag of dit een richting ten
goede of ten verderve der mensen was. Aldus gevoelde
Strindberg in de veertiger, vijftiger jaren van zijn leven.
Of hij later tenminste in deze richting verder is gekomen, geloof ik nauwelijks. Wel, dat hij vroeger, in zijn jeugd, al verder was, in het drama Meester 0/of, dat hij op 2 3 -j arige leeftijd
schreef.
Dit drama toont de dramaturg, de dramatische kunstenaar,
zoals Strindberg zich later, meen ik, zelden meer betoonde.
De dramadichter die, niet dit of dat levensgeval, maar het gehele
leven, de zin van alle leven, dramatisch afbeeldt in een karakteristiek geval, beter gezegd: in een karakter. Zulk een dramadichter geeft dan geen observatie, geen geziene werkelijkheden, maar louter zichzelf, zij n tegenstrij dige neigingen en gedachten, personifieert die, en stelt ze tegenover elkaar, laat
hen een spel spelen, een levensspel, zelf benieuwd, wat daar
de uitkomst van zijn zal. In dat bijzondere herkent men dan
het algemene. De karakters zijn dan vaak niet <af», niet afgerond tot gewone individuen, het zijn soms enkel schetsmatige omtrekken, doch uit de verhouding van alle te zamen resulteert een Zinvol leven, een vereenvoudigde, verheven wer
kelijkheid, die een levensprobleem in beeld brengt.
Zo is Meester 0/of ontstaan, gelijk de dichter in vele uitvoerige commentaren zelf mededeelt. Maar ik wil eerst vertellen wat het drama zelf inhoudt.
-
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Meester Olof is de Zweedse Luther geweest, de man, Olaus
Petri, die in Zweden de reformatie heeft gebracht. Olaus Petri
is een hartstochtelijk, enthousiast jonkman, ook een heldere
kop en een minnaar van litteratuur en kunst. Hij bekleedt de
kerkelijke rang van kanunnik.
Terwijl hij bezig is in 't klooster met zijn leerlingen een
(classieke) comedie in te studeren, komt zijn broeder Lars
Petri hem opwekken ten kamp voor het nieuwe geloof. De
Heer roept hem, zegt hij. Niet zonder weemoed verlaat Olaus
de kloostervrede, maar in het gewoel van de strijd is hij dadelij k vol vuur. De kerkelijke overheid weigert namelijk op
Pinksteren godsdienst te houden, omdat de stad haar verschuldigde penningen niet betaald heeft. Dat maakt het yolk
razend, maar niemand durft zich daadwerkelijk verzetten.
Tot Olaus Petri komt, die onvervaard de klok gaat luiden tot
de vesperdienst.
Dan treedt een man naar voren, een gewezen boekdrukker, die in een gekkenhuis werd opgesloten, omdat hij de bij bel gedrukt heeft. Hij is een revolutionnair, tracht Olof te
overreden het niet bij de geestelijke, de geloofsrevolutie, te
laten blijven, maar nu ook vender te gaan en de sociale revolutie te prediken. Niet alleen de paus moet van zijn troon gestoten, ook de keizer. Het yolk moet niet enkel in het geloof
zijn eigen zaak in handen nemen, maar de koningen en keizers zijn dienst opzeggen.
In Stockholm, zegt hij, is al zo'n beweging in gang, juist
als in Duitsland. JVederdopers heten de revolutionnairen, die
de maatschappij gans en al onderst boven willen keren, om
op de puinen een geheel nieuw rij k van vrede, gerechtigheid
en welvaart te grondvesten.
Maar Olof wil niet. Hij durft niet. Vader Gerdt, zo heet de
boekdrukker, gaat hem te ver. De gehoorzaamheid aan Rome opzeggen, dat is goed, maar aan de koning, dat is uit den
boze. Dat idee kan hij niet verdragen, al voelt hij, dat ook
deze verandering mogelijk zou zijn. Maar hij voelt ook, dat
de idee te groot voor hem is en hem verderven zou, als hij
haar aanhing.
Maar intussen komt de bisschop Meester Olof, de kanunnik, in de ban doen, omdat hij het kerkelijk verbod overtrad.
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Doch koning Gustaaf, die een gewiekst staatsman is, onttrekt
hem aan de geestelijke overheid, door hem in eigen dienst te
nemen. Gustaaf wil los van Rome, maar durft niet zelf handelen. Hij onderkent de kracht en het vuur van een man als
Olof en stelt hem in staat te doen, wat hij zo heftig begeert:
het nieuwe geloof te prediken. Maar later, als de wagen aan
't rollen is, trekt de koning zich weer ten dele terug, al biedt
hij Olof een voordelige betrekking als predikant. Deze voelt
dit als verraad aan de heilige zaak en sluit zich bij Gerdts opstandelingen en samenzweerders aan. Met dit gevolg, dat hij
gevangen wordt en zijn doodvonnis wegens hoogverraad
geveld staat te worden.
Dan volgt dit laatste toneel:
Olof en Gerdt zitten geboeid voor het portaal der kerk.
Olofs broeder Lars komt om hem genade aan te zeggen, in
dien hij zijn dwalingen bekennen wil en zijn oproerige uitingen over de koning terug nemen. Olof weigert. Maar de
Maarschalk des Konings verschijnt met krijgsvolk en doet
Gerdt wegvoeren ter dood. Tot Olof echter zegt hij:
«Ik bid u, hoor naar de woorden van een oude man. Ik
ben ook j ong geweest en door heftige hartstochten gedreven
geworden; dat behoort bij de jeugd; maar die hartstochten
moeten gedood worden. Ik deed als gij, ik ging rond en zeide de waarheid. Maar ik vond overal ondank, in het gunstigst
geval een glimlach. Ik wou ook een kleine hemel hier op
aarde bouwen, natuurlijk op andere grondslagen dan gij,
maar ik kwam spoedig tot bezinning en zette mij die hersenschimmen uit het hoofd. Ik wil gewis niet beweren, dat gij
een man zijt, die beroemd worden wil door veel beweging te
maken, dat geloof ik niet: uw bedoeling is goed, maar die
goede bedoeling doet intussen veel kwaad. Gij hebt heet
bloed, dat u verblindt, omdat gij uzelf niet in bedwang houdt:
gij preekt vrijheid en brengt duizenden in de slavernij van de
willekeur. Keer om, j onge man, en boet wat gij misdeedt,
richt weer op wat gij omverwerpt en de mensen zullen u zegenen.
Dan zwicht Olof en wordt zijn ideaal ontrouw, om te kunnen leven en te laten leven.
En zo is dit het einde, het einde van de afvallige, gelij k
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Strindberg eerst zijn drama genoemd had. In de loop der gebeurtenissen is dan nog een andere, kleinere intrige vervlochten van Olofs moeder en zijn vrouw Christine. Olofs moeder vloekt er de zoon, omdat hij op de dwaalwegen des ongeloofs geraakte. Christine is de dochter van vader Gerdt, de
opstandige anarchist. Zij hangt Olof aan, terwijl alien tegen
hem zijn en dan trouwt hij haar. Doch het blijkt, dat zij hem
niet volgen kan in zijn hoge gedachtenvlucht en hem tot een
liefhebbende hindernis wordt. Ten slotte is zij zelfs de, weliswaar onschuldige, bewerkster van zijn arrestatie.
Aldus is Meester Olof een drama geworden van wijde beduidenis en verre strekking.
Ziehier wat Strindberg er later zelf van zeide:
«Achter de historische personen wilde de dichter zichzelf
verbergen. In Olof wilde hij als idealist optreden, in Gustaaf
Wasa als realist en in de Wederdoper Gerdt als communist;
hij had namelij k toen j uist gevonden, dat de mannen der Parijse Commune alleen hadden verwerkelij kt wat Buckle verkondigt. In de drie hoofdpersonen wilde hij zijn drie gedachten van drie standpunten uitspreken. Om alles te kunnen uitspreken moest hij Gerdt de waanzinnige spelen laten, Olof
zijn meningen doen herroepen, Gustaaf Wasa gelijk en niemand anders ongelijk laten hebben...
Wat de karakters betreft, had hij zich in de daadkrachtige
koning en zijn schaduw, de maarschalk, zo verbeeld als hij te
zijn wenste; in Gerdt, zoals hij in zijn hartstochtelijke momenten was; en tenslotte in Olof, gelijk hij zich na j arenlange
zelfcritiek bevonden had: eerzuchtig en zwak van wil; on
verschillig, als het er juist op aan kwam en toegevend als 't
niet nodig was; groot zelfvertrouwen, gemengd met diepe
zelftwijfel; bezonnen en dwaas; hard en zwak...
Dit klinkt dan wel klaar en inlichtend, maar ook tamelij k
nuchter. Strindberg was gans niet enthousiast of geexalteerd,
als hij de wording van zijn werken vertelde. Hij wil de zaak
niet mooier maken dan hijzelf haar vond en toont geregeld
zekere miskenning, om niet te zeggen geringschatting ten
opzichte van zijn dichterlijke werkzaamheid. Dat blijkt telkens, ook nog in de voorrede tot Freule Julie. Zijn reflecte-

AUGUST STRINDERG

347

rend ik schijnt in elk geval niet zuiver te weten wat het schep
pend ik gedaan heeft en hoe 't eigenlij k bij het scheppen toeging. En ook van de geestelijke beduiding van het drama,
blijkt hier niets waarop 't voor ons juist aankomt.
Men gevoelt wel: hier is een Bans andere, geestelijke sfeer,
dan waar later Strindbergs toneelwerk uitkomt. Hier is niet
direct naar het levend model gewerkt, hier worden geen rampen en ongelukken in beeld gebracht, maar het leven in zijn
essentie komt hier te blij ken.
Op zijn koele wijze heeft de dichter ons gezegd hoe zijn
drama ontstond en wij weten, ook van andere dramaturgen,
dat de grote tragedie alleen op deze wijze ontstaan kan. Zij
is niet op waarneming en levensnabootsing gebouwd. De
dramadichter brengt haar kant en klaar uit zichzelf voort.
Z/n gedachten en gevoelens zijn het, die hier tot dramatis
personae werden, om het leven te verbeelden, des dichters
algemene opvatting, bevatting van het leven als een typerend
geval neergesteld. Beeldende wij sbegeerte of beeldende religiositeit, aldus zou men het drama kunnen noemen.
Maar z® brandend levend is de ziel van de dichter, zo machtig van beeldend vermogen, dat die zelfonderscheiding van
zijn Ik in velerlei personen mensen baart, juist zo echt en
levend als de werkelij ken in 't gewone leven. Krachtiger,
werkelijker zelfs dan de duizenden flauwe bestaanswijzen,
die wij toch erkennen als reeel en ook mensen noemen.
Zo deden de Ouden, zo deed Shakespeare, zo Goethe, zo
Hebbel. En zo deed hier, op zijn 23e j aar, ook Strindberg.
Deze tragedie van hem geeft ons niet een toevallige gebeurtenis te zien, een enkel geval, dat onze kennis van levensgebeurlij kheden weer met een vermeerdert. Maar het duidt
ons het we<en dezer wereld. Het zegt, dat een compromis met
de deugd onvermij deli] k is voor hem, die leven wil. Dat een
ideaal, doorgevoerd, tot opheffing van zichzelf leidt, hetgeen
voor de mens als drager van dat ideaal eenvoudig betekent
de dood. Alle idealisme, dat practijk wil worden, voert tot
vernietiging van de idealist zelf, maar, zo hij macht heeft,
ook van hen, aan vie hij zijn idealen oplegt. Dan wordt hij,
allengs en zelf-onbewust misschien, tot tyran en misdadiger,
een vernietiger van dat andere ideaal: de geestel ke veyheid.

-
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Aldus ging het met Olof, toen hij bemerkte, dat het ideaal
mateloos is en, eenmaal doordacht, 's werelds ganse ommekeer eist. En zo werd nogeens zijn ervaring, toen hij in ging
zien, dat ideaal en leven elkaars vijanden zijn, en 't leven verraadt, wie te leven begeert om zijn medemensen te dienen.
Vader Gerdt alleen is de ware idealist, de volhouder tot
het einde. Maar dan ook onvruchtbaar, en een vernietiger
van zijn medemensen en zichzelve.
Gustaaf Wasa, de koning, is de practisch verstandige, die
geen enkel ideaal aanhangt, maar de wereld, zoals zij eenmaal
is, ten beste arrangeren wil.
En Olaus Petri is de hartstochtelijke en zwakke, die het
ideaal lief heeft, maar ook het leven, die niet kiezen kon en
ongelukkig is, omdat hij noch de wereld noch zich zelf begrijpt. En tenslotte het leven kiest, al zal hij daarover straks
weer berouw hebben...

VI
De 2 3 -j arige j ongeman, die dit alles zo inzag, die het leven in
zijn wezen overzag, is daarbij gebleven. Vervolgens kwamen
de hartstochten en verduisterden zijn rede. Hij zag allerlei,
hij leerde allerlei, maar de overschouwende blik, dat vermogen, om zich zelf tot levende beelden te onderscheiden, ging
aanvankelijk tenminste verloren. De lagere, aardse dingen
begonnen fel op hem in te werken, en toen hij zijn tweede
drama schreef, Hetgeheily van bet Gilde, leek het levensinzicht,
zijn levensomvatting, al veel beperkter en minder zuiver.
Men pleegt, tussen haakjes, die eerste toneelstukken, Meester Olof, Het Geheim van bet Gilde, Vrouwe Margit, Strindbergs
romantische drama's te noemen, maar het is niet duidelij k waarom, tenzij, omdat men ze wil stellen tegenover de latere naturalistische een-acters en eigenlijk niet begrijpt wat romantisch zeggen wil.
In Meester Olof en die andere is namelijk niets van de romantische geest te vinden. Strindberg erkent trouwens zelf,
dat in de tijd van Meester Olof Shakespeare's geest hem hevig
vervulde. Die kan men dan ook hier en daar in 't stuk terug-
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vinden, maar wie zou willen beweren, dat Shakespeare een
romantisch dramadichter was, als Victor Hugo of Schiller?
In stukken als Ben Roes en Advent daarentegen is wel van
de romantische geest, sprake en zij zijn er, dunkt mij, niet beter om, want het echt romantische heeft het nooit verder dan
tot het half volwassene gebracht.
Het Geheim van bet Gilde echter is nog wel drama, uitvloeisel van een algemene idee van de dichter. Maar reeds minder
diep, zover ik zien kan, Been vooruitgang, maar teruggang
sedert Meester 0/of. De geschiedenis is deze.
Het St. Larsgilde is de vereniging van hen, die de domkerk
bouwen in Upsala. Zo'n bouw duurde lang, en de deelnemers
vormden een aparte corporatie, die zich vervolgens naar behoefte aanvulde.
Maar het blijkt, de tijd is 1402, dat de ware geest voor dergelijke heilige bouwwerken al verdwenen is, de geest van
zelfverloochenende samenwerking en opgaan in 't grote doel.
De persoonlij kheid, allerlei lelij ke persoonlij kheden, dringen
zich naar voren. Men strijdt en benijdt en belaagt elkaar om
de erepost in het gilde. Er wordt gebouwd om de persoonlijke ijdelheid to bevredigen, en elke nieuwe pijler of boog
wordt luidruchtig, met veel pralende woorden en drinkgelagen, gevierd.
Lange jaren heeft over het gilde geheerst Meester Hans, als
overman en hij was een tyranniek heerser, die alle eer en voordeel aan zich trok. Nu is hij oud en onmachtig en sedert lang
staat de bouw geheel stil. Men wil nu eindelijk een nieuwe
overman kiezen: het gilde is de stilstand en de tirannie van
een, die enkel door intriges en brutaliteit zijn ambt verkreeg,
tenslotte moede.
En dan kiezen de meesters tot nieuwe overman Jacques,
de zoon van Hans. Weer niet omdat hij de beste, waardigste
schijnt, maar omdat zij elkander de eer niet gunnen. Niemand
gelooft eigenlijk, dat Jacques meer is dan een woordenrijk
praler, die overigens naar zijn vader aardt. Niemand gelooft
in zijn genialiteit, noch zelfs in zijn vakbekwaamheid, ofschoon hij daar telkens hoog van opgeeft. Het ergste is echter, dat hij daar zelf heimelijk ook niet aan gelooft.
Want hij is mateloos eerzuchtig. Evenals zij n vader, zweert
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hij zonder aarzelen de eed, dat hij het geheim der bouwformule bezit, waarnaar de kerk gebouwd is, terwijl h# noch
zijn vader ooit iets van Bien aard vonden in de schrijn, die het
geheim beet te bevatten. De enige, die oprecht in hem gelooft, is zijn vrouw, Margaretha, en zij is ook de enige, die
hem rust kan geven, als hij aanvallen heeft van vervolgingswaan, waarbij het is of er achter hem staan, die hem voortdringen.
Maar gewoonlijk is het juist de tegenstand, de haat en jaloersheid, die hij rondom zich weet, die hem prikkelen tot
hoogheid en tot het vertreden van de tegenstand. En tot roekeloze daden, om zijn eigen uitstekendheid te bewijzen. Zo
laat hij dan een uiterst precair gebouwde toren, notabene in
de winter, nog zes ellen hoger bouwen. Hetgeen zijn haters
en benijders met stomheid slaat, als dat schijnt te lukken.
Doch op een stormavond, als de klok in die toren het eerst
geluid zal worden, komt de hele boel naar beneden. En dan
is 't gedaan met het avonturiersgeluk van de overman. Hij
zal aangeklaagd worden van het bouwplan overmoedig en
onheilig te zijn afgeweken en beschuldigd van meineed, wijl
hij het geheim bleek niet te bezitten. Nog voelt hij zich niet
gans overwonnen. Een van zijn grootste vijanden tracht hij
uit de weg te houden en vervolgens te doden. En zijn oude,
blinde vader poogt hij in 't kelderluik te lokken. Alles is echter vergeefs. Hij words wel niet misdadig, doch men verklaart hem van het ambt ontzet en men wijst hem ter stede
uit. Dan is zijn kracht gebroken en hij zou ganselijk vernietigd zijn, als niet vrouw Margaretha hem had opgericht en
verzekerd van haar onwankelbaar geloof en vertrouwen.
Zo eindigt het stuk. De zondaar behouden door de liefde.
De dertigjarige Strindberg vond dit nog niet onwaarschijnlijk, al slaagde hij er niet in het bier zeer waarschij nlij k te maken, dat door die liefde Jacques nu een nieuw en beter leven
beginnen zal.
Het Geheim van bet Gilde is in zover met Meester 0/of te vergelij ken, dat het op dezelfde wijze, dat is: van binnen uit,
niet door observatie, tot stand kwam. Gelijk bij dat andere
drama, zijn ook bier alle personages gedeelten van Strindbergs eigen persoonlijkheid. De oude, hoogmoedige gilde-
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meesters Jurgen en Gerhard, die het geluk van Hans en zijn
zoon Jacques zo bitter benij den, de j onge, vurige idealist Sten,
die door Jacques verdrukt wordt en zich onder die tyrannie
voelt slecht worden. Dan de domheer, de verstandige, maar
gemakzuchtige, die tot elke prij s vrede wil en rust. Ten slotte
Jacques zelf, die de zwarte kanten van Strindbergs natuur
meekreeg: zijn diepe, gestadige zelftwijfel, zijn heerszucht en
wreedheid, zijn felle, doch zwakke individualiteit, die zich
aan haat en nijd verkwikt en opricht, maar op de duur dat
hoge isolement niet uithoudt. Dat is alles uit Strindberg zelf,
zoals hij toen was of later worden zou.
En in zover verschilt ook dit stuk fundamenteel van de
latere, die uitsluitend op de vrouw en het huwelijk waren
gebouwd.
Maar in algemene gedachte- en gevoelswaarde is het verschil groot van Meester 0/of tot dit Geheim van het Gilde. Dat is
duidelijk voelbaar, ook bij een oppervlakkige lezing. Hier is
geen tragedie van het wezen des levens of der wereld. Geen
menselijkheid komt hier fataal onvermij delij k met zichzelf in
strijd. Het gaat hier niet tussen afvallig leven of principieel
sterven, om de vraag of het tenslotte niet werkelijk nuttiger
is «water in zij n wij n te doen », dan intransigent te blij ven.
Het Geheina van het Gilde is welbezien een zedecomedie en
geen tragedie. Jacques is geentragischepersoonlijkheid. Zijn
innerlij ke strij d is niet onvermij delij k met het wezenlij k menselij ke gegeven. Hij is, zo maar eenvoudig gezegd, een lage
Streber-natuur, met iets pathologisch in zijn hoogmoed en
zijn zelftwijfel.
De Romantiek heeft de figuur van de Verdoemde Hoogmoedige anders wel gekend—in Byron's Manfred b.v. —en
zeer geliefd. Misschien dat Strindberg iets dergelijks in Jacques verwerkelij ken Wilde, maar dan is dat hem niet gelukt.
Strindberg bezat niet de galmende, zelfbegoochelende send
mentaliteit van de grote romantici, hij was tenslotte ook een
eind-i ge eeuwer en veel te nuchter reeel.
Zo is zijn Jacques geen gevallen Engel geworden, geen
trotse Lucifer, maar een ongelukkige zelf-twijfelaar, een vrijwel meelijdenswaardige, volstrekt niet onwaarschij nlij ke,
zeer menselijke halfdwaas, die echter niet bovenmate belang-
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rijk is op zichzelf. Naarmate hij reeler is, is hij ook gewoner
en wordt zijn historie tot een zeer mogelijk geval, dat in zijn
bijzonderheid niets tragisch, — dat is bier algemeen en onvermij delij k rampzaligs —meet heeft.
En zo zijn ook de anderen in het stuk, kleine, gewone mensen, met zeer menselijke, maar toevallige eigenschappen. De
psychologische juistheid van de latere naturalist besnoeit hier
al de grote gedachte en maakt het geval tot een geval, niet
meer.
Vrouw Margit, het volgend drama van deze soort, is dan
eigenlijk helemaal onwezenlijk. Strindberg schreef het speciaal voor zijn eerste vrouw, tot een succesrol. En verder
moest het stuk een tegenhanger tot Ibsen's Nora worden en
de roem des huwelijks verkondigen.
Dat is er alles wel deugdelij k aan te merken. Het werd een
tamelij k wrange historie met een wat zonderling blij eindend
slot, maar zonder diepte.
En daarna zweeg voor lange jaren Strindberg, de dramadichter.
Toen deze weer aan 't woord kwam, na Strindbergs verstandscrisis, in het tweede tijdvak van zijn leven, was het om
allereerst de schetsen uit te werken, die hij vroeger van de
Zweedse geschiedenis gemaakt had en ook al gebruikt voor
talrijke historische novellen. Er kwamen toen in zeer korte
tijd, ik geloof niet minder dan tien historische drama's, met
meestal een vorsten- of heersersfiguur als hoofdpersoon. Dat
was dan alvast tegen de theorie uit de tijd van Meester 0/of.
Toen hield Strindberg niet van hoofdfiguren. Het hele leven,
een geheel koor van stemmen, op zijn best harmonisch klinkend, moest in een toneelstuk gehoord worden, en de ene
stem behoorde niet boven de andere uit te gaan.
Maar toen beleed Strindberg vooral het leven, het leven
der dagelijkse werkelijkheid. Nu echter was hij op historie
uit, en zijn theorie van het historisch drama was, dat het de
overgeleverde figuren moest vermenselij ken, maar toch de
historische overlevering zover eerbiedigen, als maar bestaanbaar bleek met de eisen van menselijke waarheid en ook met
de eisen van het toneel.
Zo schreef hij deze historiespelen blij kbaar half van bin-
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nen uit, als Meester 0/of, en half naar het model, nl. de historische figuur zelf, gelijk hij die voor zich zag. Volgens hetgeen men dus de historische waarheid noemt. Het resultaat
gaf dan, om te lezen, wel belangwekkende toneelstukken,
waarvan men natuurlij k niet weet, of zij het bij de opvoering
zullen houden.
Doch enige essentiele ontwikkeling der gedachte is bier
niet te ontdekken. Strindberg toont bier geen verder inzicht
in de structuur der wereld, en de weinige fundamentele gedachten, waarop deze drama's gebouwd zijn, waren al bekend uit al zijn vroeger werk.
In een bundel Dramaturgie heeft Strindberg zelf enige korte
commentaren gegeven van de wijze, waarop hij zijn historische personen zag en ten tonele bracht. Die wijze lijkt dan
zeer menselijk, fijn onderscheidend en meegevoelend, doch
een algemene strekking werd nergens bedoeld.
«Toen ik in 1 898 na z5 jaren tot het historische drama terugkeerde, zegt hij, kwam ik tot mijn dramaturgie van Meester 0/of terug. Ik gaf mij, naar het voorbeeld van Shakespeare,
tot taak mensen met grote, zowel als kleine eigenschappen te
tekenen en het juiste woord, de preciese kenschetsing, niet te
schuwen; het historische slechts als achtergrond te gebruiken
en historische tijdvakken, naar de eisen van het huidig theater, te verkorten, opdat de vormen van de kroniek of der vertelling vermeden werden ».
Dit was in 't algemeen het program, dat Strindberg zich
bij deze werkzaamheid stelde. Men ziet: er is nergens kwestie
van de historie te gebruiken bloot als aanleiding of voorwendsel of masker van een eigen innerlijke ontwikkeling, die
uiterlijke vormen behoeft. Strindberg vindt interesse aan die
Zweedse historische gebeurtenissen en personen, en hij begeert ze nieuw leven in te blazen, menselij k denk- en voelbaar te maken. Meer wil hij niet dan, als 't ware, zijn beroep
van dramadichter uitoefenen.
Nu zou dit op zichzelf nog niet verhinderen, dat hij, onbewust, deze historische stof toch gebruikte, zoals Hebbel
en Shakespeare de hunne gebruikt hebben: tot spiegel der
eigen ontwikkeling. Doch dan moest men dit in die drama's
terugvinden, en dat j uist is niet het geval. Het lij ken wel speel-
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bare, enigszins koele toneelwerken geworden te zijn, met
wat schematische karakterbeelding, veel minder eenzij dig,
maar ook minder doordringend, overtuigend, koudgloeiend
dan zijn een-acters. Daarentegen ruimer, algemener menselijk, niet wrang en niet wanhopig, meer het leven in zijn synthese, minder in zijn hopeloze verbijzondering. Doch, als
gezegd, een algemene levensidee, ontwikkeling van die in
Meester Olof, schijnt er niet in te vinden.
Wel vindt men er in de onzekerheid en redeloze gang van
het leven. En dat de consequent rechtvaardige zijn eigen graf
delft. Doch ook de boze, zegge de karakterloze, gaat het niet
goed in de wereld, want het leven is evenmin consequent in
het redeloze als in het redelijke. Maar wat ons hier treft, na
Dodendans en al die boze een-acters, is, dat de vrouw, de liefde
hier helpend, schragend en troostend blij ken, een wil tot be
houd en niet ten verderve.
Doch al deze trekken, die in de verschillende drama's weerkeren, zijn daar eigenlijk gezegd niet om zelfs wil, omdat de
dichter het leven zo beyond en dit in beeld brengt, maar omdat hij dit gegeven vindt in de historische lotgevallen van
zijn personen. Niet om het leven in 't algemeen, maar om die
personen blij kt het ten einde toe te doen. De historieschrijver, tenslotte ook de naturalist Strindberg, vindt men achter al
deze verbeeldingen. Het bijzondere leven, de afzonderlijke
lotgevallen der mensen interesseren hem, niet het minst die
van de algemeen bekende historische personen, van welke
hij beyond, dat men zo'n raar begrip had, juist alsof het niet
mensen zouden geweest zijn.
Al deze productie, deze ganse historisch-dramatische werkzaamheid ging wel niet buiten Strindberg om, maar het lijkt
toch meer een taak, die hij zich gesteld had, een verlokkende
en sterk bezighoudende beroepsarbeid, deel uitmakend van
zijn historische studien. Het diepste leven van de dichter was
hier niet, de gebiedende behoefte der uitbeelding, om zijn leven en lij den te kunnen dragen, waardoor Meester Olof ontstaan was en Naar Damascus, de Paasspelen en Dodendans en
de een- acters. Natuurlij k heeft hij in de tekening zij ner figuren en de groepering der gebeurtenissen ook bier zijn levensinzicht neergelegd, doch dit blijkt herhaling van het reeds
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ontdekte, geen nieuwe ontwikkeling van zijn geest. Zowel
de opvatting, dat de mens moet lij den om de zonden van anderen, vindt men hier terug, als de twijfel en karakterloosheid van Meester Olof, of wel de mens als willoos speeltuig
van occulte «machten », gelij k in zovele andere werken van
Strindberg, en wie weten wil waar deze in die j area geestelij k
aan toe was, kan in de historie-drama's bescheid vinden.
En toch, het is waarschij nlij k, niet waar?, dat deze bij uitstek vitale en subjectief levende mens, die Strindberg was,
zich op meer directe wijze geuit moet hebben, zo, dat zijn
leven van het ogenblik zich daarin kon openbaren, beter dan
in al deze ver en koel objectief gehouden historische figuren.
Dit blijkt dan ook inderdaad het geval. Midden in zijn
werkzaamheden voor de historische drama's, in 1901, verschij nt het geheel fantastische Droornnpel, dat nog twee mindere gelij k-aardige volgers had in Kroonbruid en Zxanewit.
Droomspel is des dichters << geloofsbelij denis » geworden,
de resultaten van al zijn ervaren, zijn bitter lij den, zijn eindeloze strijd met de wereld der mensen; al wat verloren illusies,
bedrogen eerzucht en hoop, gedurig falen, meedogenloze
rede en altijd weer opstaand geloof tenslotte hem gelaten
hadden: een droesem van wanhopige berusting en deernis
om de mensen, offers alle tezamen van een onbegrijpelijke
en wrede wereldmacht. Tot zover had het leven hem gevoerd
tot dit martelaarsinzicht, dat elk dieper begrip had opgegeven
en nu verder gelaten het einde wachtte.
Intussen niet zonder protest, want het zo gedetailleerd verbeelden van dit wanhopig berusten is reeds een protest, in
elk geval een bewijs van onverminderde vitaliteit en bevrijdende afleiding in kunstenaarsfantasien.
De vorm is heel gelukkig gevonden :de droom, die de werkelijkheid in meer essentiele vorm weergeeft, het kort begrip dier werkelij kheid, gelij k wij het in de slaap soms mogen
schouwen. En dan verschijnt die levensessentie volmaakt
chaotisch, nu de ordenende Tijd en Ruimte ontbreken.
Maar toch blijkt een ding duidelijk genoeg aan Indra's
Dochter—de Hemeling, die ter inspectie naar de aarde gezonden werd—en dat is, hoe deze verbrokkelde verschijningen
algeheel vreugde- en gelukloos zijn. Overal ontmoet zij be-
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drogen geluksverwachtingen of een geluk, dat nog voor het
genot in zijn tegendeel verkeert of bitter tegenvalt, zelfs als
het toevallig verwezenlijkt wordt.
Gelijk inMeesterOlof, heeft ook bier Strindberg zich in verschillende figuren verdeeld. Er is een Officier, die zijn mishandelde, eng gebonden jeugd schijnt te verbeelden, een Advocaat, als de belichaming van zijn idealistisch strevende,
miskende mannelij ke leeftij d, en een Dichter, ter verpersoonlijking van zijn hoogste, boven 's werelds doen verheven
geestelijke Ik. De beide eersten vooral worden in hun lijden,
hun miskenningen, hun gaps vernederd en rampzalig bestaan
telkens in andere beelden voorgesteld, waarbij het dan tevens
blijkt dat zij, behalve geluk, ook naar waarheid zoeken, naar
de bedoeling van dat leven met al zijn lijden. Ieder zoekt
daarnaar, en ieder verwacht iets van de ontdekking, die na
eindeloze moeite tenslotte haar beslag krijgt. Er blijkt dan,
dat er niets te ontdekken viel. Het leven, de wereld hadden
blijkbaar geen bedoeling.
En zo verlaat Indra's Dochter de aarde, om voor Gods
troon haar bevinding neer te leggen, dat deze aardewereld
klaarblij kelij k een slechte copie is van de hemelse en dientengevolge volstrekt onbruikbaar, algeheel en hopeloos gebrekkig, door en door verkeerd. Er is dan ook voor de ongelukkige aardebewoners maar een uitkomst: het opgeven van al
wat hen aan die aarde bindt, dat wil nuchter zeggen de dood,
al drukt Strindberg het ook een beetje meer bloemrijk oosters uit.
En dat is dan het eindwoord van 's Dichters levenswij sheid, dat wij al van vroeger, b.v. uit Naar Damascus kennen,
dock dat bier zijn volmaakte vorm heeft gevonden. Voor
Strindberg was inderdaad het leven als een benauwd chaotische droom, waarin men zich ongelukkig voelde en alle
streven hopeloos doodliep. Niemand kon 't helpen, het zou
wel aan een vitium originis der wereld liggen, dat alles altijd
verkeerd ging, maar intussen was 't maar ellendig voor de
levenden, dat zij het wensen, streven, hopen niet laten konden, waarop nimmer een vervulling volgde. En het enige,
dat duidelijk voelbaar was, waxen juist de ongelukkige momenten, de ruziescenes tussen ouders en kinderen en echtge-
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noten, de openbare of heimelij ke miskenningen, het teleurgesteld verwachten, de niet nagekomen beloften. Het leven
mocht dan schijn zijn, die ogenblikken van angst, bitterheid
en smart deden zeer reeel aan en spotten eigenlijk met alle
diepere synthese. Zo was de simpele wij sheid : geduldig on
dergaan en wachten tot het over zou zijn, in de dood.
Tot een sterker, zuiverder verbeelding van deze zijn wanhoopsinzicht in 's werelds bestel dan in dit Droomspel, heeft
Strindberg het nooit gebracht: het is inderdaad het kort-begrip van zijn eigen leven geworden, dat leven, waarin het bijzondere overheerste, de afzonderlijke lotgevallen, die zich
zinloos aaneenrij den en stuk voor stuk hem telkens geheel
bezaten.
Zijn geest was er wezenlijk een van analyse. Hij leefde
gans in de sfeer der levensbijzonderheden op allerlei gebied,
in de bijzondere gevallen, waarop het midden der i e eeuw,
onder de naam van wetenschap, zo trots is geweest.
Strindberg was vooral een citing van die geest, die zich
naar buiten keerde en niet naar binnen, die de waarheid zocht
in de uiterlij ke verschijningen, de bijzonderheden dezer wereld, en op deze wijze ook het geluk der mensheid meende te
kunnen benaderen. De ouderen onder ons hebben allen die
tijd en die waan gekend, dat de leer van Darwin bijna zoveel
als het Evangelie gold, dat men inderdaad meende het geheim des levens op het spoor te zijn, nu men ongeveer alie
mechanisme en alle chemie in kaart gebracht had.
Darwin leerde, of heette te leren, dat het organische, d.w.z.
het levende, vanzelf uit het anorganische, d.w.z. het chemische of mechanische, ontstaan was. En daar men nu dat anorganische volkomen had leren doorzien, het zelf verwekken en wijzigen kon naar believen, meende men op de duur
ook het levende te kunnen maken, het begin en eind aller Bingen, juist als Godzelf te zijn.
Dat gaf een trots gevoel, en deed de Wetenschap eren en
verheffen, de Wetenschap, die van het bij zondere uitging, eigenlijk alleen het bijzondere, het materiele verschijnsel, erkende. En wijl de materiele verschijnselen legio waren, breidde elke dag zich het operatieveld der wetenschap uit, waar
honderden geleerden bezig waren, ieder op het eigen terrein,
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zoekende naar de goudkorrels der wetmatige waarheid. Dat
eigen terrein werd toen al beperkter, naarmate de analyse
v orderde, die telkens nieuwe werelden ontdekte. Kleiner,
maar rijker, werd dat eigen terrein, en al die toegewijde mensen, daar werkend met niet opziende ijver, bemerkten niet,
dat op de duur de «waarheid» in de lengte en de veelheid
was uitgegroeid en nergens meer een centrale gedachte bleef.
Eigenlijk was dat maar rustig. Ieder was nu op eigen terrein
specialiteit en zo werd geharrewar vermeden, en de strijd, die
er bleef, gold enkel bijzonderheden.
Op de duur echter werd toch de mensheid, achter die vakgeleerden, een beetje ongeduldig over de eindeloze detailwaarheden, die naar geen centraal punt schenen te leiden. Toen
begon men over het «bankroet der wetenschap >> te praten,
en ging vaag vermoeden, dat bij alle waardering, hier toch
de weg tot heil voor de mensheid niet lag.
Intussen echter was de geest, die geest van analyse en enkel
geloof in het materiele afzonderlijke, noodlottig gebleken
voor vele duizenden individuen, die niet toevallig geleerden
waren. Z/ juist waren het, die eens geestdriftig hadden verwacht, dat de wetenschap het raadsel des levens zou oplossen. En zij hadden de zin verloren voor de synthetische eenheid, de geestelijke eenheid achter de talloze toevallige verschijnselen, en waren nu hun steun en stuur kwijt, toen de
wetenschap bleek niet opgewassen te zijn tegen een taak, die
zij, welbezien, nooit zo direct op zich genomen had.
Wat dit betekende, zich alle levensvastheid ontnomen te
zien, kan dan aan Strindberg blijken. Zijn scherpe, doordringende geest gaat, na die eerste poging zijner jeugd het leven
synthetisch te begrijpen, onweerstaanbaar met de stroom zij ns
tijds mee. En die tijd geloofde enkel maar aan bijzonderheden, de bijzonderheden der tastbare werkelijkheid, die ons
dagelijks omringt. Strindberg werd daar de uiterste belichaming, de verste consequentie van. Hij, die de vakvoldoening
der natuurgeleerden maar soms mocht kennen, en meestal
onder ongelukkige omstandigheden, hij heeft het gevoelsen zedelijk leven als onder een mikroskoop gezien en is er
doodongelukkig van geworden. Het werd zijn rampzalige
specialiteit zo scherp te onderscheiden in de liefde, in de
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hartstocht, in de mentaliteit van man en vrouw, tot alles, wat
gave en glanzende menselijkheid scheen, uiteenviel in de
meest hideuze, dierli j ke instinkten. Het ganse liefdeleven zag
hij ontluisterd in zijn eindeloze bijzonderheden, tot hij ten
laatste enkel aan deze geloofde en concludeerde, dat liefde en
haat onverbrekelijk samengingen. Terwijl dan weer vooral
haat de oerbron van het leven scheen, omdat hij overal op enkelheden, op verwarring, op tegenstrijdigheid, op doelloosheid en redeloosheid stootte, waar hij maar het leven overzag. Zo is Strindberg de belij der, de profeet van het onsamenhangende, chaotische, van het eindeloos, zinloos gebroken
leven, dat door een kwaadaardige godheid uit leedvermaak
geschapen schijnt.
En dat heeft hij in beeld gebracht in het Naspel van Meester
Olof, waar Lucifer de ware, rechtmatige god heet, die zich,
maar vergeefs, tegen de kwade wil des anderen verzet, als die
er zijn wreed, grillig spel drijft met de aardekinderen.
Goethe's lied van de oude harpenaar in Wilhelm Meister,
schijnt wel voor deze latere Strindberg geschreven, zo precies
geeft het zijn levensgevoel weer:

Wer nie sein Brot in Trdnen ass,
IV er nie in kummervollen Ndchten
Auf seinem Bette weinend sass...
Der kennt .,such nicht, Ihr Himmlische Machten.
Ihr fiihrt in 's Leben uns hinein,
Ihr lasst den Armen schuldig werden,
Dann iiberlasst Ihr ihn der Pein...
Denn alle Schuld racht sick auf lyden.
En alle geluk, meende Strindberg.
Dat was zijn bitter geloof, de diepste verzonkenheid, de
uiterste verlorenheid in de hel der verenkeldheden, daar,
waar elke weg terug naar de Eenheid verloren is.
Het naturalisme had die tendenz. Strindberg is de verst gaande, de meest complete naturalist geweest, hij, die als 't ware
weer een systeem, men zou bijna zeggen: een synthese, maakte van het uiteraard systeemloze, een negatieve, duivelse synthese, die tot een krankzinnig wereldgeheel voerde.
Dat uiterste to zijn van levensontkenning, martelaar van
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deze hopeloos bevangen eenzijdige menselijkheid, die zich
ook totaliteit denkt, is, naar mij voorkomt, Strindbergs betekenis geweest in levee en litteratuur.
Zo tenminste ziet de Strindberg er uit, die ik heb kunnen
begrijpen.
1924-1925

DE GEEST IN DE HOLLAND SE LETTEREN

Le^inggehouden te Parjs, in de Sorbonne op Wloensdag, 26 Nov. '24

Geachte Toehoorders !
Een enkel woord ter inleiding.
Ik maak geen excuses voor mijn taal en stijl, van mening
zijnde, dat een vreemdeling niet gehouden is de Franse taal
in de perfectie te kennen. Ik heb zo goed gedaan als ik kon.
Gij zult verder pogen mij te begrijpen, gelijk ik mijn best zal
doen luid genoeg te spreken en behoorlijk te articuleren.
Maar waarvoor ik wel mijn verontschuldiging moet aanbieden, dat is voor de afwij king, die ik mij veroorloofde van
het voorgeschreven onderwerp, dat heette: de Hollandse hedendaagse litteratuur, enigszins historisch ontwikkeld.
Welnu, ik moet beginnen te zeggen, dat ik geen kans zie
dat te doen zonder in 't algemeen over de Hollandse geest,
de geest van het Hollandse yolk te spreken.
Uit de groei van die geest alleen kan men de ontwikkeling
der litteratuur verstaan, want zij is de zuivere weerspiegeling
van die geest, van het ogenblik af, dat een yolk genoeg ontwikkeling heeft om van zijn denken en willen in geschreven
tekens te doen blij ken. Dan is de taal, het woord daar om het
gehele leven, van het gewoonste dagelijks doen tot de uitzonderlijkste stemmingen, te omvatten, en hoe meet een yolk
zich ontwikkelt tot verscheidenheid, hoe rij ker de taal wordt,
hoe verschillender en geschakeerder de litteratuur, die zich
de tolk maakt van alle volksgroepen, van de verhevenste tot
de eenvoudigste van geest.
Voor de naties van West-Europa geldt het zeer zeker, dat
de letteren, in de uitgebreidste zin, zijn gans het yolk in al
zijn verschillende geledingen.
En daarom is het wel onvermij delij k, dat ik over de geest
van het Hollandse yolk in 't algemeen spreek, als ik over de
Hollandse litteratuur in Naar wording verhandelen zal, en nagaan hoe de Hollandse ziel telkens tot bewustzijn van zichzelve gekomen is in de expressie van haar eigen taal,
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Waarbij het dan mijn streven za) zijn zo weinig mogelijk
namen en datums te noemen, niet alleen voor het gemak,
maar omdat in de ontwikkeling van de geest namen eigenlijk
altijd te verwaarlozen accidenten zijn.
Over ongeveer vijf eeuwen gaat die ontwikkeling, doch het
is een geluk voor U, en ook voor mij, dat ik niet precies zover
behoef terug te gaan, maar mij met een eeuw of drie kan tevreden stellen om een uitgangspunt te vinden.
Dat, tenslotte altijd willekeurig, punt in de ontwikkeling
van de Hollandse Geest in de litteratuur kiezen wij dan in het
moment, dat Holland van Spaans wingewest een onathankelij ke staat wordt, bij de stichting van de Republiek der Geunieerde Provincien in het laatst der i 6e eeuw. Die republiek,
schoon niet de eerste harer soort in de moderne tijden, werd
bij haar geboorte verbaasd en onthutst aangestaard door een
monarchaal, aristocratisch en ten dele zelfs nog feodaal Europa. Hoe het, in Godsnaam, mogelijk was, dat een kleine
stam van boeren en vissers zich met succes gewapenderhand
verzette tegen de machtigste militaire staat der eeuw, vroeg
men zich af. En hoe het vervolgens mogelijk was, dat daar
een eigen staatswezen ontstond, zich handhaafde en tot macht
en grootheid kwam, zonder vorstelijke heerser en zonder
adel.
Evenwel was het mogelijk, wijl die losscheuring en dat
zelfstandig worden bloot de uiterlijke tekenen waren van een
vrijheidsdrang, die het wezen uitmaakt van een individualistische renaissance: de Hollandse renaissance, die ongeveer
een eeuw na de Italiaanse kwam, maar in wezen aan die an
dere gelijk was. Het bleek een omkering van het leven, met
als essentieel kenmerk de yr/wording der persoon49kheid uit het
tot nog toe algemene voelen, denken en willen. En dat betekende tegelij k een krachtiger, intenser leven van die per
soonlijkheid, een verlevendiging van gewaarworden en willen, die ineens de hele samenleving als nieuw maakte.
Gelijk de opbloei der Italiaanse republieken, was de Reformatie in 't noorden een uiting van deze verzelfstandiging van
het individu, toegepast op verschillende geaardheden van
ras, van mentaliteit en landaard. In de 6e eeuw zijn daar al
-
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de duidelijke tekenen van, en de opstand der Nederlanders
tegen de Spaannse overheersing valt er mee samen. Die opstand moet men dan vooral niet zien als enkel een strijd om
de religieuze vrijheid. Het was een worsteling van de gehele
zich ontwikkelende persoonlijkheid, die doelbewust werd
van eigen macht en behoeften, tegen het kleinhouden onder
een dompige collectieve macht als de Spaanse; het was een
strijd evenzeer religieus als politiek en economisch. En toen,
in 't begin der 17e eeuw, die strijd reeds practisch beslecht
was ten gunste van de Ned. gewesten, botte letterlijk aan alle
kanten het nieuwe leven uit, op elk maatschappelijk en geestelij k gebied; in de staatkunde, waar oorlogen gewonnen
werden en nieuwe afzetgebieden veroverd; in handel en nij verheid; in allerlei wetenschap en evenzeer in de kunst.
Wat daarvan in het buitenland het meest bekend bleef, was
de schilderkunst, de beroemde Hollandse School van bloeiend
sterk realisme. Maar het was, als gezegd, in elke tak van
kunst en kunstnijverheid, dat het nieuwe leven hoogtij vierde. Niet het minst ook in de litteraire kunst en het toneel.
Wat daar gewrocht werd, spiegelde natuurlij k eveneens het
eigen karakter dezer renaissance: het versterkte eigen zinneleven, dat de wereld met nieuwe, verrukte ogen aanzag en
van het bewonderen en jubelen niet laten kon. Realisme is 't,
de gewone alledaagse werkelijkheid, maar kinderlijk oorspronkelij k en verblijd aangezien, wat deze litteraire kunst
in vers en toneel te aanschouwen geeft, juist als de schilderkunst. En als het Hollandse taalgebied niet zo beperkt ware
geweest, misschien eerder nog: als de Hollandse renaissance
en niet de Italiaanse de eerste in tij d ware geweest, dan zou nu
Europa even gemeenzaam zijn geworden met de Hollandse
poezie en het Hollands toneel, als het thans is met de Italiaanse.
Immers, toen het daar in Italie begon wakker te worden en
zich te roeren, was de hele Westerse wereld attent genoeg om
er naar te luisteren. Hier verscheen jets nieuws, dat misschien
allen aanging. En gespannen volgde men de prikkelend gevaarlijke, roekeloze sprongen van die nieuwe geest, die in
weinige j aren alle sterk gewaande bouwsels van de oude maatschappij triomfantelijk omver stootte. Het was of in een verdofte atmosfeer ineens alle ramen werden opengezet.
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Maar toen men dat zo een eeuw of daaromtrent had bijgewoond en het verschijnsel ook elders opgemerkt en er moe
van geworden was, kon die nagekomen Hollandse (en ook
Engelse) renaissance zoveel geestdrift of zelfs maar belangstelling niet weer wekken, dat men er het leren van een
nieuwe taal voor over had. En zo bleven die Hollandse geestesverschijnselen, voorzover zij geen algemener wetenschappelijk of politiek belang hadden, daarbuiten vrijwel onopgemerkt.
Ook omdat die bloei, gelijk alle hoogtepunten van een beweging, maar kort duurde. Tegen het laatste kwart der i 7 e
eeuw is de grootste kracht en macht der persoonlijkheid eigenlij k alweer gebroken. Het was maar een klein gebied,
waar de nieuwe individuele geest thuis was en daarbuiten zag
het er toen zo anders uit. Ik bedoel vooral: hier in Frankrij k.
Hier was intussen het tijdvak van Louis XIV begonnen, dat
zich nu precies kenmerkte door het tegengestelde van de individualistische geest, van de eigenmachtige persoonlijkheid,
die geen collectieve idealen kent.
Hier, in Frankrijk, was toen, na het winnen der nationale
eenheid, juist alles op het nationale, collectieve gericht, en de
persoonlijkheid werd alleen geacht en geduld in zover zij tot
dat collectieve doel: nationale bloei en grootheid, belichaamd
in het glorieuse koningschap, kon en wilde medewerken. In
godsdienst en politiek niet alleen, doch op elk geestelijk gebied, niet het minst in de letteren, werden er gemeenschappelij ke strevingen geopenbaard, ging er een krachtige drang
uit naar nationale zelthandhaving en expansie, die naar buiten leidde tot veroveringsoorlogen en naar binnen tot verheerlijking van het opperst symbool der natie: de glorierijke
Heerser. En in het gewone leven der maatschappij, nl. onder
hen die meetelden, de opperste lagen, tot de belijdenis van
een geloof en een moraal en een ideaal. En zelfs een geunifieerde spraakkunst en woordenschat.
Ook deze staat van geest heeft niet lang geduurd. In het
begin der 1 8e eeuw hoort men al andere tonen, en met het
Regentschap, als de eeuw een 2 5 jaar oud is, schijnt de collectieve geest van zijn grootste kracht beroofd.
Dan begint weer de heerschappij der persoonlijkheid, die
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in 't vervolg der eeuw, bij al meer politiek verval, zulke schitterende «actes de presence» gegeven heeft.
Intussen had in Holland de geest van individualisme uitgewerkt en was er neiging naar het collectieve, als in Frankrijk.
Maar, anders dan daar, bleek die Hollandse gemeenschapszin niet krachtig nationaal en trachtte zich te steunen aan, op
te gaan in veel vitaler stroming, die uit Frankrijk kwam. In
de 18e eeuw is hier alles Frans georienteerd.
Was het omdat de Hollandse Renaissance van de eerste
helft der i 7e eeuw boven haar kracht had gewerkt? Of was
het het eenvoudig maar, dat de geest van het individueel bijzondere had uitgewerkt, gelijk in de republieken van Italie
reeds in 't begin der i 6e eeuw het geval was?
Hoe het zij: al in het laatste der z 7e eeuw begint bij ons een
stilstand en verstarring der geesten, die de latere historieschrijvers, opgewonden door de glorie van het vorig tijdvak,
onze i 8e eeuwse vaderen ernstig hebben aangerekend. Ten
onrechte. Want een tijdvak is, zoals het is en kan dat niet helpen. En overigens heb ik een vermoeden, dat het leven juist
was als thans, nu wij ook geen heldendaden meer bedrijven
en maar zo gewoontjes leven.
Want dat deed men. Het krachtige, opgewekte, ten uiterste
vaardige leven van ieder afzonderlijk, dat op elk gebied tot
zulk buitengewone bedrijven gevoerd had, was geweken, en
wat daarvoor in plaats kwam, bleek toch geen krachtig gemeenschapsleven te zijn. Er trad een afmatting en zekere verfijning in. Men vond het leven en bedrijf der grote vaderen
op de duur toch wel wat ruw en onbeschaafd.
In de politiek viel ook vender niets te doen dan de zaken
gaande te houden, nu de grotere volken, met name Engeland, ons overvleugeld hadden en ten dele van de wereldmarkt verdrongen.
In de wetenschappen, in de nijverheidskunsten, in schilder- en bouwkunst ging allengs alles op traditie steunen en
slonken vaardigheid en inventie.
Maar het was vooral de litteraire kunst, die zich eigenaardig gedroeg en een duidelijk beeld van de ganse mentaliteit
ging vertonen. Het zuivere, frisse, sterksprekende realisme
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uit de grote tijd werd door deze nieuwe geslachten niet meer
geacht. Waar het gewone leven hun niet meer zoveel zeide,
begrepen zij niet meer wat die vroegeren daarin toch wel hadden gezien. Zij achtten het realisme zonder verfij ning, niet alleen omdat het alledaagse daarbij zonder preutse restricties
werd vertolkt, maar ook omdat het zo heftig persoonlijk
werd vertolkt en aldus dikwijls niet gemeenverstaanbaar was.
Het verlangen van deze zoveel minder oorspronkelij ke mensen ging nu uit naar een lichte, sierlij ke gemeenverstaanbaarheid. En die vonden zij in Frankrijk, en met volkomen miskenning van de eigen volksaard, wilden zij zich haar eigen
maken. Zij... altij d in het meervoud. Want er waren in schier
alle steden en in vele dorpen genootschappen opgericht, naar
het model der vroegere Rederrijkerskamers, die zich nu gezamenlijk in het dichten oefenden. Wanneer een lid een vers
gemaakt had, liefst naar Frans model, bracht hij het in de vergadering en ging men allen tezamen het «beschaven >>, d.w.z.
het stotende in woord en klank wegnemen, alles naar vast
model, naar erkende kunstregels, weer uit het Frans overgenomen.
En zo bleek wat van het vorig renaissance-tijdperk de wezenskern had uitgemaakt: het oorspronkelijk persoonlijke,
tenminste in de letteren geheel vervangen door zijn tegendeel : het gemeenschappelij ke en onoorspronkelij ke. Men
moest naar modellen werken en het letterproduct moest gemeenverstaanbaar, bij gelegenheid zelfs collectief product
van vereende dichtkrachten zijn. Wie een Franse tragedie
naar de erkende kunsteis vertaalde, (voor ons gevoel abominabel) werd zeer geeerd, en een der kunstrechters besteedde
zelfs zijn halve leven om Voltaire's Henriade in Nederlandse
dichtmaat over te brengen.
Zo werd het dichten, waartoe dan ook het tragediedichten
behoorde (bij honderden zijn de nagevolgde drama's te tellen) tot een algemeen erkende, vaste bezigheid onder de geletterden, die men kon aanleren en waarin men het min of
meer ver kon brengen, als in een spel. De kunst was iets geheel maatschappelijks geworden en had daarmee opgehouden levend te zijn, ook al omdat niemand een ideaal te bezingen had.
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Terwiji flu in het 18 e eeuwse Frankrijk al meer de afzonderlijke geesten zich ontplooiden en ver uiteen gingen, tot aan
het eeuweinde de ganse collectiviteit te bersten sloeg, bleef
in Holland deze gematigd verstandelijke gee stes gemeens chap
vrijwel onveranderd bestaan in openbaar en bijzonder leven
tot een heel eind in de ie eeuw toe.
Dooreengeschud, getrapt en uit zijn voegen gerukt door
de stormen van het eeuweinde, bleef over het geheel dit leven
zich nog irnmer geiijk en onbewogen. Eerst heel langzaam,
heel traag kwam van binnen uit de verandering.
De wereld buiten Holland had het rationalisme gekend, de
viering van de verstandsgeest, en dat rationalisme door de
vloedgolf van het romantisme zien overspoelen bij de ingang
der ie eeuw. De gehele geestelijke wereld scheen er door te
trillen op haar grondvesten in Frankrij k en Duitsiand, en het
leven veranderde volkomen van aspect.
In Holland, in de toongevende kringen, werd er wel veel
over deze dingen gesproken, doch een ingrijpende verandering in denken en doen had er niet plaats. Wel verscheen in
de litteratuur een glimp van het sterke iicht daarbuiten, een
zwakke afglans, als terug gekaatst licht, van die geweldige
brand van de romantiek, die in de omgevende landen alle leyen had aangetast. Wij hebben hier inderdaad sporadisch de
romantische natuuriij ke gevoeligheid en eenvoud zien ko
men, en als onbegrepen sentimentaliteit, onmiddellijk tot onnatuur en pose zien verworden in enige dichters, die aldus
bet luiden der verre klokken hadden gehoord, maar niet ver
staan, omdat de eigen persooniijkheid er niet ten voile rijp
voor was.
Maar toch, de al te slaafse navolging had uit, en de algemene regels voor het dichten deden minder opgeld. Men
mocht weer, met mate, zichzelf, dat is waar en eenvoudig,
zijn. Dat van die vrijheid toen zo weinig partij getrokken
werd, kwam omdat men nog zo weinig zichzelf was.
Hetgeen bleek op alle gebieden van het sociaal en geestelijk leven. Natuurlijk was het in die fel bewogen tijden van
het eeuweinde ook bier ver van rustig. Er waren tenslotte
ook democraten en aristocraten. En de eersten kregen, met
J*ranse huip, de laatsten en hun vermolmde olichargische re

368

FRANS COENEN

publiek er onder. Een nieuwe republiek, van vrijheid en broederschap ditmaal, naar Frans model werd gesticht, die op
haar beurt voor een koninkrijk, met een broer van Napoleon
op de troon, plaats maakte. Daarna trok de grote keizer de
hele zaak aan zich en was het vrije Nederland jaren lang een
Franse provincie.
Al deze veranderingen, in een tijdsverloop van nog geen
twintig j aren wijzen dus wel op gisting en beroering. Maar 't
lijkt toch, bij nailer toezien, of dat vuur vooral van buiten of
wordt brandende gehouden en de Hollanders zelf het nooit
zo erg aangestoken zouden hebben. Het lijkt of de ideen van
vrijheid en democratie van Frankrijk uit worden ingeplant
en men hier eigenlijk maar meedoet, meegetrokken wordt in
de geweldige luchtstroom. En er dan ook gauw genoeg en
berouw van heeft, van de revolutionnaire stoutigheden, en
naar het nationals terug verlangt. Vooral omdat het democratisch internationale zo duur bleek. Maar de gehele annexatie door Frankrijk bleek nog duurder en volmaakt rulneus, door continentaalstelsel en belastingen. Bovendien nam
Napoleon de jonge mannen voor zijn legers weg.
Was het wonder, dat men hem haatte en gaarne het goede
vergat, dat hij onmiskenbaar hier gebracht had en het slechte,
dat wij door hem kwijt raakten, om weer de nationale onafhankelijkheid terug te verlangen, die zoveel goedkoper en
rustiger was?
Dat nationaliteitsverlangen heeft toen ook voor de litteratuur vruch'ten afgeworpen in gezangen vol geestdrift en vaderlandsliefde, die op de duur wat geforceerd klonken. Ook
dit collectief-ideaal, nu eens werkelijk iets dat op een ideaal
geleek na een eeuw van nuchterheid en bezadigde rust, sloeg
toch eigenlijk niet aan, en de toestand bleef voor en na dezelfde.
Van het hogere gezelschapspel, dat de litteraire kunst in de
18e eeuw geworden was, scheen de poezie vooral inderdaad
weer tot iets persoonlijks van gevoel gestegen. Dat had die
zwakke vleug van romantisme tenminste uitgewerkt. Maar
om zuiver en waarachtig persoonlijk te worden, ontbrak nog
altijd de persoonlijkheid in het begin der ige eeuw.
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In onmiddellijke tegenspraak met deze bewering staat daar
echter aan dat eeuwbegin de grote figuur van een dichter-geleerde-moralist, die onmiskenbaar een machtige persoonlijkheid betekent en die toch zijn uitdrukking niet vond.
Het is werkelijk niet gemakkelijk uit deze dingen wijs te
worden. Zo wij dan in Holland de Romantiek in de kunst
niet hadden in de tij d dat de ganse wereld rondom Naar wel
had, romantische naturen waren er zeer zeker, en deze man,
Bilderdijk, was er een en van de grootste.
In macht en omvattendheid van geest, in energie, in gevoelshevigheid en fantastische grilligheid, in hooghartigheid
en grimmige onverdraagzaamheid, toont hij zich de grootste
romantics, Byron, Musset, Hugo, gelijk. En toch is er maar
hoogst zelden in zijn enorm uitgebreid oeuvre een klank, een
accent van persoonlijke eigenheid, van zuiver persoonlijk
gevoel te vinden.
Hoe dat zo kwam?
Als het uit het voorgaande niet gebleken is, weet ik ook
verder geen verklaring. Uit de zonderlinge staat der geesten
hier moet het of te leiden zijn, in verband met de volkomen
verworden toestand der litteraire kunst. De lage en trage gemeenschapsgeest, die van de poezie een soort gezelschapsspel gemaakt had met vaste regels en vaste termen, die geest
was nu wel aan het veranderen en de poezie weer vrijgegeven. Maar daarmee was de suggestie van het traditionele nog
niet gebroken voor het geslacht van tenslotte nog zwakke en
weinig stellige persoonlijkheden, dat in de eeuwovergang
leefde. Vandaar weer meet oorspronkelijke, doch nog altijd
maar flauw persoonlijke verzen, behorend bij een tijd die
hier de weinig krachtige gemeenschapszin in even zwakke
individualiteiten zag uiteenvallen.
Doch Bilderdij k was j uist geen zwakke individualist. Voor
hem behoefden al deze overwegingen niet te gelden. En toch
vermocht zijn persoonlijkheid zich niet gelijkwaardig te uiten, bijna nooit de taal te smeden naar zijn wil en gevoel. Dat
maakt hem en zijn worsteling om expressie tot niet minder
dan een tragisch schouwspel.
Het verouderd, verroest, zwak taalinstrument, dat hij bespeelt, ziet men under zijn handen bijna breken. Zo geweldig
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grijpt hij in de snaren, beukt hij op de toetsen, tot ze kermen
en knarsen en janken, tot alles vals klinkt, of tot elke klank er
uit is. Want zo alleen, door eindeloos lang aanhouden of uitzinnig schreeuwen, kon hij de druk en overmaat van zijn stormend gevoel kwijt worden en tenminste iets van de eigen persoonlij kheid geven. Het lij kt dan of een reus in een stalen
huls opgesloten vervaarlijk bruit en toch nog maar gedempt
gehoord wordt in wanluidende klanken. Zijn ganse ontzaglijke oeuvre wordt haast door niemand meer gelezen.
En toch heeft deze grote romanticus een verstrekkende invloed gehad op een belangrij k deel van het Nederlandse yolk.
Zijn vlammende passie, zijn grote lijdende menselij kheid, die
in de kunst geen uitdrukking vond, heeft hier in tal van eminente volgers een religieuse evolutie teweeggebracht, die
enerzijds het versteende Calvinisme weer gevoelig en menselij k maakte, anderzijds een practische politiek inluidde, op
bijbel en openbaring gesteund. De conservatieve partij in
Holland, die later tot macht kwam, stamt in rechte lijn van
Bilderdij k af.
Blij kt nu het enige waardoor de Hollandse geest met de
ontwikkeling van de tijd verband hield tenslotte het religieuse te zijn, de romantische verinniging van dor rationalistisch
geworden Calvinisme, die het Reveil genoemd is, dan rest de
vraag wat de letterkunde in die tijd opleverde, waarmee die
zich bezig hield, welke geest daar tot uiting kwam in die
eerste dertig jaren der vorige eeuw.
En het antwoord is dan weer niet zo gemakkelijk te geven.
Als gezegd: het dicht-spel, als gezelschapsspel, had uit, er
waxen enige flauw romantische klanken gehoord tegen het
eind der eeuw; een enkel weer persoonlijk gevoelig vers was
verschenen; maar voor het allergrootste deel was het toch
nog de z 8e eeuwse nuchtere en platte verstandelijkheid, die
hier, nu minder streng gebonden, tot uiting kwam; en de
man, die deze ganse richting als 't ware belichaamt, was een
gemoedelijk en deftig burgerheer, een handelaar in verfwaren, tolk van de gezeten kleine burgerij, die van het romantisme alleen wat slap en zwetserig nationalisme had overgenomen. Deze man heeft tientallen jaren bij ons de poezie beheerst en ettelijke navolgers gevonden.
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Met de prozakunst, de roman, de verhandeling stond het
beter. Men was sedert het einde der i 8e eeuw niet meer Frans
doch Engels georienteerd, en de Engelse zedenroman van
die tijd maakte hier grote indruk, omdat een zelfde geest van
nuchter verstand bij weke sentimentaliteit hier heerste. Uit
die geest zijn dan wel zeer goede briefromans en essays voortgekomen, deistisch deugdzaam als hun voorbeelden, maar
soms spiritueler dan die voorbeelden en zeker oorspronkelij k.
Ook is er een begin van historische romankunst, half i 8e
eeuws, half romantisch. Blijkbaar roerde zich toch nog wel
wat onder die dikke laag pruikerige gematigdheid en rede.
Doch met dat al was in het begin der nieuwe eeuw de Hollandse ontwikkeling toch bijna honderd jaar ten achter en
had nog alles in te halen. Behalve dan in 't religieuse.
Daarbuiten was het een tijd van krachtig geestelijk leven,
die eerste decennien van de i ge eeuw.
In Duitsland bloeide het romantisme uit in een sterk verhoogde belangstelling voor de Griekse schrijvers en de middeleeuwen.
In Frankrijk begon het romantisme eerst recht zijn strijd
tegen een overgeleverd classicisme, dat door revolutie en keizerschap weer een uiterlijke steun had gekregen.
In Engeland had de Aufklarung zijn beste vruchten gedragen in de romankunst en stond een nieuw natuurgevoel geboren to worden in de poezie en in de roman, naast de voile
bloei van het romantisme in de historische roman.
Van dit alles nu vindt men hier telkens maar flauwe sporen,
echo's, zwakke naklanken, towel op politiek gebied als in
het sociale en in de kunst. De maatschappij was hier nog in
wezen achttiende-eeuws.
Maar nu begon tegen de jaren dertig der eeuw een geslacht
op te komen, dat de vernieuwing zocht, nog op anderewegen
dan die van het religieuse en de daarbij behorende poezie.
Romantici waren deze j ongelieden eigenlij k niet, al waren zij
door de romantiek aangedaan. Zij kwamen uit de kring der
gemiddelde burgerii, betoonden zich gematigd in het godsdienstige, in het staatkundige, in het sociale, maar konden
desniettemin hun tijd niet uitstaan. Want zij bezaten weer
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meer eigen persoonlijkheid, wat dan onmiddellijk betekent
verhoogd, versterkt leven, dat de slome gang der zaken en
van de mensen, hun tijdgenoten, ergerde en prikkelde.
En in dat gehele duffe complex van sociaal en geestelijk Hollands leven was het vooral de letterkundige kunst, die hun
heilige toorn wekte, om haar zelfgenoegzaam tevreden laagheid en onmacht. Zo maakten zij zich allereerst op daar verbetering te brengen, niet zonder de meer dan halve verwachting, dat licht en lucht vandaar in de gehele bedompte atmosfeer zouden dringen en zij dusdoende zachtzinniglijk een
stoot vooruit aan de gehele samenleving geven.
Aldus richtten zij dan een tijdschrift op, De Gids, dat in de
eerste plaats bestemd was critiek te oefenen op wat maar in
kunsten en wetenschappen, als uiting van de Hollandse geest
nieuw verscheen. Een opbouwende critiek, die niet alleen
zeide wat niet goed was, maar ook hoe het beter moest, bij
welke voorschriften men zich dan vooral richtte naar Hollands groot verleden in de z 7e eeuw. Zoals dat Holland geweest was, zo moest het weer worden. Althans dit was de
vurige wens, de hartendrang van de voornaamste leider dier
groep, van Potgieter. En met dit ideaal voor ogen gingen zij
aan 't werk om de geesten weer op te schudden tot intenser
persoonlij k leven, tot meer en krachtiger gevoel, tot dieper
gedachte, sterker willen, tot alles in een woord, wat weer de
eigen persoonlijkheid kenmerkt.
En zij hebben resultaatvol werk gedaan en de bestoven i 8e
eeuw hier mee helpen opruimen, al bleken zij zelf niet tevreden. Want een bezwaar was, dat hetgeen zij nieuw wensten
voor hun yolk in het verleden lag, en een niet minder groot
bezwaar, dat deze j onge vernieuwers, eigenlij k zelf nog geen
gave persoonlijkheden waren en niet goed wisten wat zij wilden. Zij pasten nog niet zo slecht in de sociale verhoudingen;
hun moraal noch hun smack waren fundamenteel verscheiden van de gangbare, conventionele, en het enige waardoor
zij blijkbaar verschilden van hun landgenoten, was hun critisch verstand. Dat was scherp en individueel, zoals het in
Frankrijk in de i 8e eeuw geweest was, een mengeling van
vernuft, geestigheid en ironie. En daarnaast was er dan hun
drang, hun maar half begrepen, gewis romantische drang
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naar een krachtiger, frisser, kleuriger leven, naar een /ich uitleven der persoonlijkheid. Maar dit laatste zagen zij zo niet.
Wat zij zagen was het geweldig energieke publieke en parti-culiere leven van de Hollandse z 7e eeuw, en zij gaven zich
geen rekenschap, dat dit in wezen individualistisch geweest
was en daaraan zijn grootheid dankte. Van dat individualisme, de vrij machtige persoonlij kheid, wilden zij eigenlij k alleen weten, als het henbetrof.
zelf. Voor hun tijdgenoten echter zochten zij naar gemeenschapsidealen en meenden die in
het groot verleden te vinden, in die republiektijd, waar die
idealen juist waarschij nlij k nooit zo erg thuis waren geweest.
Geen wonder, dat hun pogingen, om van het stil en stemmig Holland der i ge eeuw weer een bruisend levende jonge
staat te maken, geen succes konden boeken. Maar intussen
waren zij zelf al het komende nieuwe, een uiting van die
nieuwe individualistische geest, die eindelijk zich uit de verstarde i 8e eeuwse gemeenschap los maakte. Al waren zij dan
zelf ook nog maar een begin, ook in de vernieuwing der litteraire kunst. Waar zij het best in slaagden was het critische
opstel, de verhandeling over zaken van kunst en maatschappij. Daar bleek hun critisch vernuft en hun liefde voor de
taal, die zij met de uiterste zorg cultiveerden, om haar ook de
fijnste gedachte- (niet gevoels)-schakeringen te doen weer
geven. En hun verhalen en schetsen werden eigenlij k ook tot
essays, waarin de lezer telkens door de auteur toegesproken
werd. Dat ikkerige, dat opdringend subjectieve hadden zij
trouwens met de meeste romantieken gemeen. Het was gebruik een verhaal volkomen ongemotiveerd of te breken en
de auteur naar voren te schuiven, die dan een conversatie
met zijn lezers begon, liefst over dingen, die maar zeer bezijden de weg van het verhaal zelf lagen. Op deze wijze openbaard.e zich de aanvankelij ke persoonlij kheid, beter gezegd:
trachtte het individuele, dat bezig was zich van de massa of to
scheiden, zichzelf en anderen van dat gescheiden en onafhankelij k bestaan te overtuigen. Op rumoerig redenerende wijze
omdat het in gevoelens en gewaarwordingen no zo weinig
eigens bezat.
Hetgeen deze groep hervormers van omstreeks de jaren
dertig der eeuw dan in hun critische opstellen bepleitten, was
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inderdaad weer het persoonlijk-eigene, onder de leuzen van
waarheid en eenvoud en levendheid. Doch als zij zelf het
goede voorbeeld gaven, bleek dat alles toch zeer algemeen
getint en verlangden zij in 't bij zonder nog immer, dat er een
direct en innig verband zou zijn tussen de moraal en de kunst.
Waarbij zij blijkbaar niet opmerkten, hoe hun benijde en gevierde voorbeelden uit de Ile eeuw dat verband geenszins
toonden, hoe integendeel de verhouding tussen moraal en
kunst toen een vrij losse was.
Maar zij waren dan ook geen z 7e-eeuwers, doch stemmige,
zeer beschaafde, zeer onderlegde burgers van een doodnuchter yolk, en hun streven was grotendeels de neerslag van
hun zeer litterair gekleurde dromen.
De werkelij kheid en waarheid van de reele wereld en mensen om hen heen zagen zij tenslotte nauwlij ks en waren altij d
weer verbaasd en teleurgesteld, als hun dromen in de werkelij kheid niet uitkwamen of hun goede bedoelingen miskend
werden.
Vooral hun voorman, Potgieter, heeft daaronder op de
duur zeer geleden, en, schoon minder tragisch van gebrokenheid dan Bilderdijk aan het begin der eeuw, maakt toch zijn
figuur een droevige indruk van tegenstrij digheid en onvruchtbaar pogen. Zo heeft hij het later ook zelf gevoeld en is vrijwel in bitterheid om miskenning gestorven. Hij had zo anders gewild, eigenlijk alles: zijn stand, zijn beroep, zijn kunst,
ook de eigen verhouding tot zijn yolk en zijn tijd. Het was
hem alles niet naar de zin en geen zijner illusies werd werkelij kheid. Want toen het nieuwe leven en de nieuwe kunst inderdaad aan zijn deur klopten, heeft hij hen niet herkend en
hen afgewezen. En intussen had hij ook de eerste schuchtere
tekenen miskend van wat toch in onze glorietijd de meest
volkseigen uitdrukking geweest was: het Hollandse realisme. Want dat begon zich to openbaren, ten bewijze, dat het
gewone leven weer met eigen, vernieuwde ogen werd aangezien.
De bedoeling was dan aanvankelijk nog wel een moralistische, maar het wezen bleek toch realistisch: blote werkelijkheidsbeschrijving, een genre, dat welbezien in de Hollandse litteratuur nooit ontbroken heeft, zelfs in de x 8e eeuw
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niet, zij het dan in de uiterlijke vorm van tendenaroman of
sociaal of ethisch vertoog.
En dadelijk vond het bijval bij het grote publiek, naast de
kunst, die door de vernieuwers van De Gids werd beoefend
en gepropageerd: de historische roman, hier bloeiend in alle
schakeringen, van de zwakke navolging van Walter Scott af,
tot het zeer eigenaardige, zwaargebouwde en doorwerkte ro
mantisch Calvinistisch gekleurde intrige- en zedenverhaal
toe. Dat klonk dan cerebraal en passioneel, van een passio
nele cerebraliteit, een zedelij ke hartstochtelijkheid, die het
leven hevig eenzijdig begreep en voorstelde. Namelijk het
diepere leven van religieuse aanschouwing en staatkundige
verwikkeling. Met het gewone, uiterlijke, stoffelijke leven
bemoeide zich die kunst niet. Zij verachtte dit, vond het be
neden zich. Het gewone dagelijkse bestaan was onbelangrijk
en de kunst had beter te doen dan zich daarmee af te geven.
Zij had de roeping het groots verleden te doen opleven, dat
de mensen zelf weer deugdzaam, krachtig en groot zouden
worden. Kunst om kunst was toen nog een onbekende zaak,
ook voor die onwillekeurige realisten.
De verandering, de voortschrij ding van het individualisatieproces kwam dan aanvankelijk ook nog niet van de kant der
kunst, maar in het zedelijk en sociaal gevoel.
Onder de jongere vrienden van de leider der Gidsgroep
was er een, die hij later in de redactie van zijn tijdschrift opnam. 1k bedoel Busken 1-luet. Huet was eerst predikant geweest, maar had het ambt verlaten, gelijk velen in die jaren
van zestig tot tachtig, toen de vrijwording der persoonlijk
heid ook in het religieuse doorwerkte. Friedrich Strauss in
Duitsiand, Ernest Renan in Frankrijk zijn de grote woord
voerders in die evolutie geweest en werden ten onzent ijverig
bestudeerd. Van orthodox tot vrijzinnig en van daar tot ongelovig, was toen voor vele jonge dominees de weg niet lang.
Ettelij ken traden dan uit de kerk, anderen trachtten zich, zo
goed en kwaad het ging, staande te houden om bijredenen,
maar alien ontviel tenslotte op dit gebied de steiligheid van
het gemeenschappelijke, wat hen dwong zich op zich zeif te
bezinnen.
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Huet was een der eersten, die uittrad en voortaan werd,
waartoe hij door zijn aard en geest precies bestemd was: een
litterair criticus en essayist. En nu openbaarde zich al sterker
wat ook tot zijn ambtsneerlegging bijgedragen had: zijn volmaakt gebrek aan eerbied voor gestelde machten en oude inzettingen, zijn onvatbaarheid voor de gemene moraal, bij een
levendige behoefte alle dingen te onderzoeken en op hun eigen waarde te toetsen, zonder rechts of links te zien. Dat was
de nieuwe geest, die na het critisch verstand ook het sociaal
zedelijk gevoel beheersen ging en het individu tot zijn eigen
rechter maakte. Dat amorele, dat er uitzag als het immorele
choqueerde toen zijn oudere vriend gelijk het velen in den
lande choqueerde. Maar het was eigenlijk vrijwel dezelfde
geest als een eeuw vroeger in Frankrijk geheerst had, en Voltaire is de naam, die ons onwillekeurig in gedachten komt,
als wij ons Huets geestelijk figuur voor ogen stellen. Hetzelfde opstandige in zaken van religie en moraal, dezelfde
gloeiende waarheidsdorst en rechtvaardigheidszin, dezelfde
fijne geestigheid.
Een ganse eeuw later heeft blijkbaar dit critisch vernuft,
dat ietwat droge en exclusieve redelijke, Holland bereikt,
want men kan de parallel waarschijnlijk verder doortrekken
en b.v. ook een Hollandse 19e eeuwse Diderot aanwijzen.
En zelfs een Rousseau. Die kwam ongeveer terzelfder tijd
en met hem lijkt de Hollandse emancipatie der persoonlij kheid voltooid. Zijn nom de plume, meer nog zijn nom de
guerre, was Multatuli. Ik, die veel geleden heb.
En hij had veel geleden, want hij was een volbloed romantieke in een nuchter geworden tijd in een nuchter land. Hoe
kon het dan anders of hij moest lijden, die zich zelf en alle
mensen en dingen om zich heen altijd reusachtig vergroot en
vervormd zag? Aldus leefde hij in een eigen gesloten wereld,
een droomwereld, met een volstrekt eigen waardering der
dingen en een volstrekt eigen moraal.
In zover geleek hij op Huet, maar hij was veel hartstochtelijker en ging, als een kind, rechtlijnig op de idealen van goedheid, waarheid en recht toe, zonder aanvankelijk te merken,
dat hij in een wereld van weinig deugdzame compromissen
leefde. Toen hij het tot zijn schade eindelijk wist, werd hij
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toornig en bitter, en heeft in een volmaakt eigen prozastijl
niet opgehouden zijn landgenoten in hun laagheid te honen
en aan te klagen. Zijn invloed op de tijd, die blijkbaar rijp
was voor deze aanklachten tegen conventie op allerlei gebied, is enorm geweest. Hij werd vurig aangebeden en heftig verguisd, ook wijl zijn zeggen en doen soms in volmaakt
contrast stonden.
Doch wij, lateren, weten, dat hij, belangrijker als zedenhervormer dan als kunstenaar, een der voormannen was van
een generatie, die nu ook in het zedelijk-sociale de T 8e eeuwse collectieve verstarring te boven kwam.
De Hollandse droge, benepen kleinburgermaatschappij
werd, onder zijn leiding, in die jaren tussen zestig en zeventig finaal omvergestoten, terwij l hem in de litteraire kunst
nog speciaal de eer toekomt een hartstochtelijk persoonlijk
proza te hebben geschapen, waaraan een nieuw kunstgeslacht
kon aanknopen.
Want de tijd bereidde intussen merkwaardige dingen.
Op het revolutionnair geslacht van i 830, revolutionnair
op het gebied van de geest, was een ander gevolgd, dat behalve enige groten, als Huet en Multatuli, voor de letteren
niets opleverde.
Er was de nieuwe maar zwakke bloei van het realisme,
waarover wij gesproken hebben, er waren navolgers van de
religieuse dichters uit het begin der eeuw, ook navolgers van
de burgerlijke dito's en verder decadenten van de Gidsgroep
in de poezie, de novellen, de historische roman. En kracht
vond men alleen bij de ouderen, die rustig hun levenswerk
voortzetten.
Maar zo zwak en leeg deed zich de tijd voor, dat zowel
Multatuli als Busken Huet aan een toekomst voor Holland
gewanhoopt hebben, niet alleen in de letterkunde, maar ook
politiek en sociaal. Waaruit blijkt hoe moeilijk het is zijn
eigen tijd juist te zien en in de zaken van de geest een prognose te stellen. Want dit ogenschij nlij k zo duf en futloos tijdyak bereidde van alles voor, was blijkbaar de incubatietijd
voor een verjonging van het ganse yolk, een wedergeboorte
op alle gebied van het stoflij k en geestlijk leven, niet veel
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minder, gezien de omstandigheden, dan die onzer Ile eeuw.
In die jaren van vijftig tot tachtig komt dan het Hollandse
yolk allengs, en in steeds sneller tempo, uit zijn economische
verslagenheid en achterlijkheid sedert het eeuwbegin op.
Wat in de omringende landen al sedert een vijftig jaar zijn invloed deed gevoelen, begint nu ook hier te werken. De machine, het groot-kapitaal, zeggen de socialisten, daarmede
verbijzonderende tot Bingen en een enkel abstract begrip wat
blijkbaar toch een zaak van de algemene geest was, een evolutie of groei van die geest op elk gebied.
Hoe het zij: er kwam leven in de verlatenheid, er werden
overal fabrieken, schepen en spoorwegen gebouwd; handel
en industrie werden als nieuw geschapen, terwijl de regering
van het land, sedert 1 848 nu definitief uit de handen der resten van het oud-regentendom aan de nieuwe liberale burgerij
was overgegaan. Maar daarmee stond de politieke en sociale
ontwikkeling niet stil en in de zeventig jaar ontstond een
energiek en hooggestemd radicalisme, waaruit weldra het
socialisme zou geboren worden.
Naar buiten kon Holland geen grote rol meer spelen, daartoe was het krijgsbedrijf te zeer een zaak van en voor grote
volken geworden. De kleinere bezaten noch het geld noch
een voldoend aantal mensen om daarmee te concurreren, en
er vielen dus geen afzetgebieden meer te veroveren. Maar
wel werd in deze tijd het beheer over Hollands uitsgestrekte
kolonies veel krachtiger aangevat en geconsolideerd, terwijl
de exploitatie, zo niet billijker, in elk geval verstandiger en
meer renderend werd.
In de wetenschap is de herleving van de geest in die jaren
na tachtig vooral duidelijk merkbaar geworden in een tal van
eminente mannen met Europese naam. Ik behoef ze u wel
niet op te noemen en ga liever over tot de kunsten.
Daar is, om te beginnen, in de schilderkunst een ongemene
bloei gevolgd op de zwakke atelier- en genrekunst, die hier
zowat de Franse romantische school verving.
Dat was enkel slappe navolging, maar het impressionisme,
dat hier jets later dan de Barbizonschool verscheen, bleek onmiskenbaar van eigen huize. En ik heb de namen van Israels,
Breitner, Van Gogh maar te noemen, om u drie fasen der
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ontwikkeling van de Hollandse schildergeest voor ogen te
stellen, die Europese roep en betekenis hebben gehad. Een
nieuwe Hollandse schilderschool, eindelijk weer na die van
de i 7e eeuw.
Doch het meest Hollands-eigene en misschien het grootste
heeft de nieuwe geest in de litteraire kunst gewrocht. De herleving van deze was per slot toch maar traag gegaan in de
eerste helft der eeuw, sedert de Gidsgroep ontstond wat sneller. Maar nog altij d was de kunst ondergeschikt aan de moraal,
en nog altijd was het meer het verstand dan het gevoel, dat
zich in de letteren uitte. Er was wel sociaal en zedelij k gevoel,
er werden wel affecties in kunst geopenbaard, maar, behalve
in de verhandeling, in 't betogend proza, bracht dit geen
noemenswaardige vernieuwing, omdat het artistiek primaire
de aandoening van het leven, de directe verhouding van de
kunstenaar tot de hem omgevende werkelijkheid niet veranderd was. De kunstenaar was altijd nog een sociaal mens, een
heer, die met allerlei uit het gezelschapsleven rekening hield,
wijl hij tot dat leven innig behoorde.
Dat eindigde nu als met een slag.
Het jonge kunstenaarsgeslacht, zowel schilders als litteratoren, van omstreeks tachtig werd niet als samenlevings- als
maatschappelijke mensen geboren. Wat Huet en Multatuli
misten aan vatbaarheid voor de gemene moraal, dat ging bij
de j ongeren over de gehele linie der persoonlij kheid. Zij konden evenmin sociaal redeneren als sociaal voelen en willen.
Zij waxen zichzelf en alleen zichzelf. Zij hoorden heel niets
van de samenleving rondom hen, voornamelijk omdat het
stoffelij k, zintuigelij k leven zoveel geweld maakte. Het licht,
de geluiden in de natuur, maar ook de stadstraten, ook de
dingen van hun kamers, ook de mensen maakten zoveel in
druk op hen, bleken zo nieuw en verwonderlijk, als zij voor
heel j onge kinderen plegen te zij n. Die komen hun verbaasdheid, hun verrukking of ontzetting niet te boven en hebben
geen oog en oor voor lets anders dan die wisselende kleuren
en vormen en geluiden.
Zo ook deze nieuwe kunstenaars. Zij ontdekten het leven
weer, of wel het leven ontdekte hen en maakte hen aanvanke-
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lijk dronken van lust en blijheid, zodat zij er, hoe dan ook,
van gewagen moesten.
Hier, in Frankrijk heeft men ook zo iets gekend in het naturalisme, de belangstelling in de gewone dingen, het gewone leven zonder meer. Maar deze Hollandse beweging, de
Beweging van Tachtig, was oneindig meer en sterker. Men
begreep hier het Frans naturalisme en genoot het zeer. Doch
de litteraire kunst bleef er niet bij. Zij had een oneindig sterker vermogen in zich, en overtrof dadelijk de buitenlandse
voorbeelden. En terstond bleek nu ook Wiens kind deze
nieuwe kunst was, nu al in de eerste uitingen het Individualisme in al zijn schakeringen zich openbaarde.
De persoonlijkheid had zich vrij gemaakt van het gemene
denken en voelen, zij was weer primitief geworden als die
der kinderen, maar leefde nu ook enkel in en met de gewaarwordingen, de allereerste reacties der zintuigen op de stoffelijke omgeving. Dat wil zeggen, dat alle synthese van gedachte en voelen was weggevallen voor een soort kaleidoscoop, een film van indrukken zonder veel verband.
Enkele kunstenaars, de krachtigsten in uiting, zij, die het
sterkst de publieke aandacht tot zich trokken, werden dronken, ja als bezeten van die nieuwe levensopenbaring. Zij j ubelden, schreeuwden hun verrukking uit, trachtend te zeggen wat precies zij zagen en hoorden, gematigd eerst, toen al
wilder, verrukter, verdwaasder, in een taal, die zij, begrijpelijkerwijze, eerst zelf moesten scheppen.
Want het redenerende Hollands van de critische opstellen
en vertogen had voor dit gloednieuwe van zinnenondervinding de woorden niet. En op woorden, veel meer dan op
zinnen, kwam het aan. Zo maakten ze nieuwe woorden en
vereenvoudigden de zin tot een gestamel, tot een kreet, een
enkel woord. Juist als de futuristen en dadalsten dat thans
weer te zien geven. Maar veel primair zuiverder, zou men
zeggen, hebben wij in de jaren tachtig dat alles gekend.
En van moraal, van onderschikking der kunst aan eisen
van zedelij kheid, was vanzelfsprekend geen kwestie meer.
Die jonge schrijvers wisten eigenlijk niet meer wat algemene
moraal was. Wisten nauwlijks wat redenering, wat gedachte
in kunst was. Op de simpele aandoening, op het directe as-
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pect van het leven alleen kwam het aan, het leven zelf moest
zich uitspreken in het kunstwerk en de schrijver was enkel
middelaar. Want het leven, de werkelij kheid was weer machtig en heersend, de kunstenaar daarentegen onbeduidend op
zich zelf, hoogstens een gevoelig klankbord om de zware
geluiden van buiten op te vangen en weer te geven.
U voelt de enorme ommekeer. Niet meer de fijn verstandelijke geest en zijn ernst of speelse sprongen, de uiterst beschaafde en interessante <<mijnheer>>, die zwierig en prikkelend iets voordroeg, dat altijd de toets van redelijkheid en
zedelij kheid doorstaan kon, maar de onpersoonlij ke, elementaire natuurkrachten zelve schenen zich te openbaren, bij
monde van een menselijk medium, dat zelf nauw wist wat
het sprak. Geen kwestie meer van redelijkheid en zedelij kheid, het was de uiting om de uiting en dus, zover dit kunst
kon heten, de kunst om de kunst. En dat nietwelbewust, zelfgekozen, maar onweerstaanbaar afgedwongen door de macht
van het dusgenaamd gewone leven, dat weer stem gekregen
had.
Evenwel, op niet alien werkte dat leven gelijk. Naast die
DionyTsisch-levensdronkenen, die schier enkel door de zinnen levenden, stonden de meer gematigden, die rustiger de
nieuwe doop der werkelij kheid ontvingen en zich op de reactie van het eigen ik bezonnen. Tot hen behoorden merendeels de dichters, de natuurgevoeligen, die in het omringende leven immer slechts zichzelf weerkaatst zagen en de grondtoon van wier ziel weemoed was om hun vereenzaamd bestaan.
En tenslotte waren er nog de door het geweld der wisselende aspecten verbijsterden en verslagenen. Zij, die zoveel
zinnedruk niet verdragen konden, omdat hun redelij kheid
met dit alles geen raad wist. Al dat chaotische, kaleidoscopische benauwde hen tot dodelijke melancholie, waarin zich
op de duur ook schuldgevoel begon te mengen. Een ganse
litteratuur van levenszatheid in allerlei graden was er het gevolg van en ontstelde de gemoederen der rustige burgers
minstens evenzeer als de woeste zegekreten van de levenvierders..Alles te zamen betekent dit echter een uitgebreide
schaal van gevoelens, een rij ke menselij kheid, zoals de vorige

382

FRANS COENEN

geslachten zeker niet gekend hadden. Ja, men moet tot de
eerste Hollandse renaissance in de «gouden eeuw» terug
gaan, om de overeenkomstige diepte en wijdte van aandoeningen te vinden.
En ook bij het overige Europa was Holland in deze, zeggen wij, heidense levensaanvoeling ditmaal niet ten achter. Integendeel, nergens vindt men een gelijktijdige onstuimige en
doordringende levenswaarheid in de kunst, als hier werd be
reikt en beleden.
Dat des ondanks deze Hollandse kunst zich zo weinig buiten de grenzen deed gelden en men in de omringende landen
van de vernieuwing van het Hollandse leven nauwelij ks merkte, ligt aan de beperktheid van ons taalgebied, maar meer nog
aan het bijzonder karakter deter renaissance, het Hollandseigen karakter, dat alleen in de beeldende kunst naar buiten
gewaardeerd wordt.
Immers, dit nieuwe leven was er voornamelijk een van de
zinnen en van haast dierlijke levensvreugde, die in de taal
haar adequate uitdrukking vond. Doch het zijn geen beelden, dock gedachten, die een litteraire kunst internationaal
maken. De Europese naties zijn niet zo realistisch aangelegd
als het Hollandse yolk en een litteratuur, die vooral uit heelding van het gewone leven bestaat, interesseert hen niet, al
daarom, wij l deze litteratuur onvertaalbaar blijkt. Gedachten
wel, maar sensaties, impressies kan men niet voldoende van
de ene taal in de andere overbrengen. Het komt daar te zeer
op woordklank en rythmus aan, de persoonl?ke taalexpressie
door geen andere te vervangen.
Zo bleef dit grandioze realisme buiten Holland vrijwel ongenoten en merkten alleen de Hollanders, dat zij hun tijd in
deze voor waren geweest, toen in het overig Europa al die
nieuwe «stamelkunsten» zich openbaarden.
Intussen heeft deze renaissance, als elke rechtgeaarde wedergeboorte van de geest, die een hoogtepunt des levens is, niet
lang geduurd. In minder dan twintig jaar was zij ontstaan,
volbloeid en verwelkt, en de we eeuw vond nog enkel haar
afgevallen bladeren. Haar heftige vreugden en droefheid, haar
taalgevoeligheid en vernieuwing, Naar scherpe persoonlij k-
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heden, het verdween alles haast nog voor de i ge eeuw teneinde was.
Toen begon dan de eigenlijke «hedendaagse kunst », die
ik verzocht ben voor u historisch te behandelen, maar waar
ik in het historische geen weg mee weet. Daartoe sta ik er
tezeer midden in, volg haar al te dicht op de voet, om nog
doorgetrokken lijnen te kunnen zien die duidelijk de richting aangeven.
Wie u de hedendaagse Hollandse letteren wil tonen moet
een andere methode volgen en eenvoudig aesthetisch gaan
onderscheiden, namen noemen van werken en personen, wijzen op de individuele verschillen in uitdrukking en op de
schoonheden in allerhande vormen, trachten het aanvankelij k afstotende ingang te doen vinden.
Maar dat is een gaps andere taak dan de mijne was. Ik had
enkel te ontwikkelen, hoe de Hollandse geest in de litteratuur gegroeid was door de eeuwen heen en wat voor wezen
ik gezien had achter de verschijningen. Met die verschijningen zelf had ik mij dan niet bezig te houden, en zo zou ik dan
nu in de eigen tijd, waarin alles tot afzonderlijke verschij ningen uiteen valt, mijn taak als geeindigd kunnen beschouwen,
als het niet aantrekkelijk ware tenminste in vage lijnen ook
de Hollands-litteraire productie sedert 1900 te duiden. Ik
geef echter maar stippellijnen aan, een klaar beeld zie ik nergens.
Natuurlijk was de litteraire kunst uit de wilde tachtiger zinneroes allengs weer tot bezinning gekomen. Men onderging
niet alleen meer het leven, men dacht weer over het levee, er
waren weer levensopvattingen, levensbeschouwingen, die
dan voornamelijk in proza werden neergelegd, in een veel
minder persoonlijke, vlakker, gematigde taal, waar de zin
weer domineerde en niet het woord. En de inhoud van die
romans en novellen was dan, als gezegd, levensbeschouwingen in taferelen en beelden, die nu ethisch en sociaal overwogen en beredeneerden, wat de Tachtigers alleen als gevoel en
sensatie geuit hadden nl. hun afgescheiden levenshouding,
hun eigen recht en macht. Dat was het individualisme in het
verstand en zedelijk gevoel, gelijk het tot nog toe in de en-
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kele gewaarwording geleefd had. De vrijheid op velerlei gebied, maar vooral in liefdes- en huwelijksverhoudingen
kwam in die romans en novellen ter sprake, naast diverse socialistische tendenzen. Geen religieuse meer, die hadden
voorlopig afgedaan.
In de poezie trachtte men dan voor alles weer gewoner
menselijk te worden, minder exclusief individueel en liefst
minder wanhopig eenzaam, bij een ongeveer gelij ke ontvankelijkheid der zinnen. Weemoed en liefde blijft echter het
hoofdthema, gelijk dat zo behoort bij lyrische poezie.
En intussen zijn er nog telkens nabloeiers van de Tachtiger kunst, hevige naturalisten, niet zeer overtuigend, zo min
als de heftige visionnairen.
Het is nu van Vlaanderen, dat weer het echte, bloeiende
realisme komt. Zo tussen de jaren 1890 en 1910, wordt ook
daar in de litteraire kunst een renaissance beleefd, die dezelfde trekken vertoont als de Hollandse, alleen misschien wat
meer exclusief litterair bleef.
Maar dan, na het eerste decennium der eeuw, kondigt zich,
meen ik, een zekere reactie aan bij de letterkundige j ongeren.
Ook in het zedelijk en sociaal voelen schijnt dan de individualistische geest zowat uitgewerkt te hebben. Onder de vele
vrouwelij ke auteurs, die de strij d der vrouw om een onafhankelij ke sociale positie in beeld brachten, benevens haar reiken naar vrijheid in liefdes- en huwelijksverhoudingen, ziet
men er verschijnen, die weer de gebondenheid der vrouw in
de liefde en de van oudsher door haar bezette plaats in de samenleving bepleiten.
Dat is ongetwijfeld een symptoom van ebbend individualisme, want vrouwenemancipatie en vernieuwing der persoonlij kheid gaan gewoonlijk samen.
En hier houden voor mij in 't algemeen de sporen van een
richting op, of liever zij n de sporen zo talrij k en uiteenlopend
dat ik geen richting meer ontdekken kan. Er zijn vele auteurs
en vele boeken, dicht en ondicht, en het enig algemene, dat ik
er nog van zeggen kan, is iets negatiefs.
Van de tachtiger vernieuwing in taal en voordracht bespeurt men maar zelden meer. Het schrijven om het schrijven, dit geldt veel minder voor de dichters, het zuiver litte-
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raire is sedert lang teruggegaan, maar ook het cerebraal fraai
styleren, zoals de Gidsgroep dat kende, vindt men niet meer.
De taal is weer, en dikwijls platweg, het <<voertuig der gedachte >> geworden, zonder eisen en zonder behaagzucht voor
zich zelve, al heeft de taalverruiming en versoepeling der
Tachtigers er desondanks sporen nagelaten. In zover, maar
ook daarin alleen, is hun invloed nog waar te nemen.
In wat er overigens aan 't gebeuren is, en of er iets aan 't
gebeuren is in de Hollandse geest, speciaal die der letteren,
weet ik niet.
En hiermee ben ik dan noodzakelij kerwij s aan 't eind mijnet beschouwingen. Ik heb u gegeven wat ik kon: een begrip van de Hollandse geest in de Hollandse litteratuur, zoals dat allengs door de jaren heen in mij gekristalliseerd is.
Het is r?n begrip, in zover ik niet beweer, dat het iets anders
dan een bloot persoonlijke visie der dingen is. En misschien,
zelfs zeer mogelijk, zou geen uwer het bij nadere beschouwing met mij eens willen zijn. Maar zelfs dan nog zou ik willen volhouden, dat een opvatting der dingen te verkiezen is
bovengeen opvatting, omdat elke saamvattende beschouwing
ook de mijne, tenminste de verdienste heeft de verschijnselen
in de tijd te rangschikken naar logisch verband en aldus zekere bevrediging geeft voor wie aan redelijk begrip behoefte
hebben. En voor zulken alleen zijn de voorgaande beschouwingen opgesteld. Zij die tenslotte de eenheid begeren te
zien in het verstrooide, de vaste groei in de tijdelijke verwarring; hun voldoet niet het weten van vele onsamenhangende
bij zonderheden, doch het schouwen van het verband. En ook
de meest vreemde en verafliggende verschijnselen hebben
hun warme belangstelling, als men hun kan tonen, hoe ook
daar dezelfde geest-van-eenheid opereert.
Zulk vreemde en verafliggende verschijnselen zijn voor u,
naar ik vermoed, de Hollandse letteren. Ik heb getracht er u
het algemeen menselijke in te doen zien, opdat gij ze u verwant zoudt voelen, zijnde wij alien tezamen toch verbijzonderingen van een Geest, of wel Kinderen van een Vader.
Ik heb gezegd.
1924

HENRIC IBSEN

Er is in de laatste dertig jaar ontzaglijk veel over Ibsen geschreven, zoveel, dat het een gewaagd stuk schijnt nog aandacht voor hem te vragen. Eigenlij k zou men zeggen, dat hij
<<afgekeken>> is, dat men hem definitief op zijn plaats in de
litteratuurhistorie gezet heeft en nergens meer een nieuwe
kant aan hem te ontdekken valt.
Men heeft, om te beginnen, de wordingsgeschiedenis van
zijn werken in verband met zijn leven. Dat behandelen de
grote standaard-levensbeschrijvingen. Daarnaast tracht men
Ibsens betekenis te bepalen voor de Noorse letteren of voor
de Europese letteren in 't algemeen. Daar is verder Ibsens
verhouding tot de christelij ke religie, tot de politiek, tot de
moraal. Men spreekt over Ibsen en de revolutie van '48, Ibsen en de vrouwen, Ibsen en het individualisme, Ibsen en het
drama, en nog over vele Ibsens meer, vier beschouwingen
gewis ieder haar recht van bestaan hebben.
Maar ik wil gaarne over de gehele Ibsen spreken, niet over
een bepaalde, bijzondere kant van hem, maar over de ganse
figuur. En zelfs niet zozeer over de man, de mens Ibsen, als
wel over zijn geest, over de geest, gelijk die zich in de mens
Ibsen manifesteerde. Over de geleidelijke ontwikkeling van
die geest in Ibsen, over de individualistische geest in een van
zijn grootste openbaarders.
Ibsen nl. is de geweldige vertegenwoordiger van het Individualisme in het Noorden geweest: of wel het Noorse in
dividualisme heet allereerst Ibsen.
Wat is dan dat Individualisme, dat velen abusievelij k voor
egolsme aanzien? De benaming voor een geestelijke omwenteling, een ommekeer in de menselijke geest waardoor
de verhouding van mens tot wereld radicaal veranderde. De
wereld... dat is dan 's mensen dagelij kse omgeving, de maatschappij, maar ook al de verdere menselijke relaties en verhoudingen. En het eigenaardige van wat wij Individualisme
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heten, is dan het allengs losser worden van het individu uit
het maatschappelijk verband. Hij of «het » voelt zich meer en
en meet alleen te staan, met een eigen gevoel van verantwoordelij kheid, een eigen dwingend besef van recht en plicht, tegenover hetgeen vroeger de collectiviteit, onder de naam van
« men », hem vergunde of afdwong. Een edelMke revolutionnair wordt allereerst de individualist, waaruit op den duureen
politieke groeien kon.
Maar zij, bij wie inzicht en rede ten slotte groter bleken
dan gevoel, zijn geen practische opstandelingen geworden. Zo
er van de wijze, van de gelovige of de kunstenaar in hen was,
ging hun opstandigheid vet over het plaatselijke en tij deli] ke
van een regeringsvorm of van sociale nood uit. Naarmate zij
zich vervreemd voelen van de zo veilig vaste maatschappij,
waarin zij leefden, kwamen zij alleniger, ongewisser, naakter
te staan tegenover dat andere, waarover de echt maatschappelij ken ook alien in maatschappelijker vorm onder maatschappelijk etiket als 't ware, denken. Tegenover het eigenlijk, wezenlijk leven, tegenover het leven, dat voorbijgaat
en niets achterlaat, als het bijbelwoord zegt, tegenover dood
en verleden, het eeuwige, het toeval, waarheid en recht en
liefde.
In een maatschappelijk verband zijn al die problemen vrijwel afgedaan en in vaste vorm verkrijgbaar, om zo te zeggen.
Maar het Individualisme betekent juist innerlijke onbevredigdheid, groeiende weerzin, bewuste opstandigheid tegen
deze algemeen geldende, als 't ware verplichte, oplossingen.
Het is de twijfel aan het maatschappelijk geldende, aan al
meet van het maatschappelij ke en de drang naar een eigen oplossing, die tenslotte het gehele geestelij k bestaan van het individu op fosse schroeven zet.
En dat is dan aanvankelij k een wanhopig gevoel, als het
traditioneel, algemeen geldende niet meet de eigen daden
richt. Dan zoekt de mens, zich al onverschilliger afwendend
van dat maatschappelij ke, waaraan hij niet meer geloven kan,
een richtsnoer tot zijn handelen, een vastheid van zijn houding in dat grote geheel van tijd en ruimte, waarin hij Loch
ook behoort. En vindt die aanvankelijk zeer zeker niet. Want
de zedelijke wereld, die hij in en met het maatschappelij ke

388

FRANS COENEN

verliet, is daar buiten niet meer zo ineens door een andere
van meerdere waarde te vervangen.
In het eigen zelf zal hij een nieuwe voor zichzelf moeten opbouwen. In ongewisheid en nood zal hij die primaire drang,
waardoor het collectief verband losraakte, verder moeten
volgen en ontwikkelen, zoveel zijn persoonlijkheid vermag,
tot een vaste norm van zijn handelen, die nu alleen voor hem
zal gelden. Maar voor hem dan ook algeheel bevredigend,
steunend en stalend. Hij zal dat moeten doen, zeg ik, als hij
kan, als hij ooit zover komt.
Enkelen hebben het vermocht, de grote meerderheid echter van hen, die onmaatschappelijk of weinig maatschappelijk geboren werden, brachten het nooit verder dan tot de
twijfel, twijfel aan het goed recht van het algemeen geldende
— dat is al erg—maar ook twijfel, nooit bevredigende twijfel
aan het eigen inzicht. En daarop te leven valt hard, ook voor
velen, wier levenslust, wier temperament, hun nog wel vergunt de nood in het genot van het ogenblik te vergeten.
Hiermee meen ik de grote beweging van het Individualisme, zij het in zeer vage omtrekken en zeer weinig principieel
gekenschetst te hebben. En zo lijkt het meteen in grove trekken op Ibsens eigen persoonlijkheid en ontwikkeling. Vandaar dat ik zei: het Noors Individualisme is dadelijk en vanzelf Ibsen. Die geestesomwenteling, die zich in de tweede
helft der vorige eeuw over heel noordelijk Europa voltrok,
scheen in elk land enkele individuen meer bijzonderlijk te
bezielen, als spreektrompet uit te kiezen, opdat de anderen
aan hen zich zelven zouden verstaan. In die uitverkorenen
voltrok zich dan de beweging het zuiverst, het meest volkomen en kwam als religie, als kunst, als filosofie tot uiting. Er
zijn in die Noorse landen in die tijd meerdere zulke Mannen
Gods, of wil men liever: spreektrompetten, te noemen, maar
Ibsen was onder hen een der grootsten, duidelijksten, machtigsten. Duidelijk ook in die zin, dat aan hem het proces zo
aanwijsbaar is, dat bij hem het persoonlijk egolsme zo weinig
het onpersoonlijk algemene vertroebelt, dat hij zo klaarblijkelijk spreekbuis is, omdat hij zo volkomen dramatisch kunstenaar is.
Ik bedoel hiermee, dat Ibsen niet was de man, die min of
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meer willekeurig het dramaschrijven tot zijn vak had gekozen en nu telkens omzag naar nieuwe stof voor zijn drama's.
Maar dat, als bij alle echte dramaturgen, zijn denken, zijn
geestelijke ontwikkeling van jongsaf opging in dramatische
beelden. Zijn individualistische ontwikkeling, die was—als
wij gezien hebben— een zich langzaam loswikkelen uit het
maatschappelijk verband van zijn yolk en zijn tijd, die ontwikkeling voltrok zich en werd hem eerst helder in het spel
van droomgestalten, dat allengs tot een dramatisch levensgeval met levende mensfiguren zich verdichtte. Dat geval
was dan levend en tegelijk symbolisch voor de nieuwe idee,
die zich in zijn geest losgeworsteld had. Zoals ook het werkelijke leven symbool kan heten van de ene wereldidee. Want
de ware dramatische dichter is inderdaad als een scheppende
god. Zijn scheppingen zijn een aparte wereld, niet minder
werkelijk dan de onze, de gewone, maar veel zinrijker, duidelij ker van zin voor ons, omdat de schepper tenslotte ook
maar een mens is met een enkelvoudig idee en niet de alzijdige idee zelve.
In die opvolgende spelen nu de individualistische verbijzondering en afzondering te doers zien en omgekeerd door
het inzicht in dat afscheidingsproces die spelen te doorlichten, te begrijpen, tot hun wording en wezen terug te brengen... dat is de bedoeling van deze opstellen.
Indien ik nu begin met allereerst in het kort Ibsens levensloop in herinnering te brengen, dan dient men te bedenken,
dat ik voor die bedoeling bovengenoemd dit ook laten kon.
De ontwikkeling van de individualistische geest in en door de
geest van Ibsen, heeft maar heel weinig met zijn uiterlijke levensomstandigheden te maken. Het is juist andersom als men
gewoonlijk denkt en in de handboeken derkunst neerschrijft.
Daar maken de omstandigheden steeds bijna de ganse kunstenaar. Door zijn geboorte in dat bepaalde land, onder dat
klimaat, op die soort grond, met die Buren en dat speelgoed
en die bijzondere school met die vriendjes enz., werd deze
mens tot zulk een kunstenaar. Maar men vergeet, dat alle
mensen omstandigheden hebben, die altijd wel zo uit te leggen zijn, dat er een kunstenaar uit voortkomen moet. Als dat

390 FRANS COE NEN

dan toch maar zelden het geval is, blij kt daaruit, dat de persoonl/kheid, de speciale levensrichting in de mens hier het essentiele is. En de persoonlijkheid, het Ik, de geestelijke richting, dat is wat verband houdt met de Eenheid, de eenheid
van geest, die zich door en in al het bijzondere openbaart...
a1s zij zich openbaart. En die openbaring zal dan het kunstvoile of religieuse of wijsgerige zijn, dat het onpersoonlijk
geestesproces symboliseert.
Men moet een kunstenaar dus niet uit zijn levensomstandigheden willen « verklaren >>, als het beet. Die verklaren weinig anders dan dat alles toevallig is en de geest blaast waarheen hij wil. Maar men moet die logische, dialectische draad
van zijn ontwikkeling trachten te vinden in zijn werken. Dat
is zijn kunst begrijpen of verklaren. Binnen het kader van
het geestelijke zelf ligt voor ons het enig mogelijk, het enig
waarlijk begrip. Van stofelij ke omstandigheden tot geestelij ke werkzaamheid echter voeren voorlopig nog maar weinige wegen. Het kan zijn, dat grote rampen of bittere armoe
tenslotte invloed oefenen op eens kunstenaars productie. Het
zou niet verwonderlijk zijn... Maar de grootsten rezen daar
toch altijd bovenuit, lieten al wat tij delij k en toevallig was
diep beneden zich. En het is hun onrecht doen, altijd maar
weer met een loupe verband te zoeken tussen hun kleine menselijke lotgevallen en de Godsstem, die uit hen spreekt. Dat
is inderdaad een andere sfeer, een andere categorie, en het
schijnt een verkeerd begrepen behoefte aan eenheid die heterogene elementen per se te willen samenbinden.
Daarom, als ik in 't kort Ibsens, laat ik maar zeggen, aardse leven vertel, is dat meer ter wille der volledigheid, en omdat men dat toch ook wel weten wil, dan omdat deze mededelingen van wezenlijk nut zouden zijn ter verklaring van de
dichtwerken. Nogeens: daar was Ibsen te groot voor. Alleen
in zeer lage kunstsferen, in zulke rare boheme-kringen, hoort
men de artisten klagen, dat zij niet werken kunnen, omdat zij
te arm zijn, of omdat hun vrouw is weggelopen, of, omdat
zij wintervoeten hebben, of bij de buren piano gespeeld
words. Wie de kunst van zulke mensen bestuderen wil, heeft
misschien wat aan de kennis van al die nietigheden. Voor de
groten, — en die alleen komen er voor de wereldontwikkeling
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op aan—is dat volstrekt onbelangrijk, liggen geschiedenis en
ontwikkeling hunner kunst in die kunst zelve.
Ibsens leven was dan aldus:
Hij werd in 18z8 geboren in het Noorse stadj e Skien, waar
zijn vader uitgebreide handel dreef en een welgesteld man
was. Tot zijn achtste jaar is hij daar in betrekkelijke weelde
grootgebracht. Toen kwam het failliet van de zaak en leefde
de familie uiterst armoedig op een verwaarloosd landhuis in
de buurt van het stadje. Ibsen was in die jaren een ernstig,
eenzelvig j ongetj e, dat zich graag in de eenzaamheid terugtrok en las en droomde.
Op zijn veertiende jaar kwam hij als apothekersleerling in
een nog kleiner stadje, Grimmstad. Het waren toen de jaren
van Europese beroering, '48 en '49 en de echt romantische
j ongen, die Ibsen was, leefde in een koorts vanvrijheidsdrang
en revolutionnaire opstandigheid, welke zich, niet ongewoon,
uitte in verzen. En in een eerste drama, Catilina. Maar ook in
epigrammen op het deftig burgerdom van Grimmstad, waarmee hij al heel gauw volkomen overhoop lag. Wat later ging
hij toen naar Christiania om klaar gemaakt te worden voor
het universiteitsexamen... waar hij, geloof ik, nooit door gekomen is. Zulke naturen als Ibsen zijn al heel gauw niet receptief meer. Er is te veel gisting in hen, te veel eigen leven
dat naar buiten wil, om nog met niet al te grote inspanning
iets te leren. Hij schreef in die tijd ook al zijn tweede drama,
was hevig revolutionnair, zelfs lid van een geheime vereniging, stichtte een satirisch weekblad, en leefde over het geheel zeer armoedig met zijn vrienden, maar heftig, vurig en
hoopvol, half een literator, half revolutionnair. En had een
zekere bekendheid verkregen, ook door zijn tweede stuk,
dat opgevoerd was.
Die reputatie hielp hem aan een betrekking bij 't theater in
Bergen, dat nog niet lang tevoren opgericht was. Hij zou
daar voor vijf jaar instructeur worden, d.w.z. een soort on
derregisseur, tegelijk dramatisch adviseur, met bovendien de
verplichting elk j aar een stuk te leveren. In 185 z begon dat
verblijf in Bergen, waar men kan zeggen, dat Ibsens dramatische opvoeding voltooid werd. Een man van veel theorie
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is hij nooit geweest, hij zocht onmiddellijk het practische en
leerde al doende. Veel doende. Hij had het heel druk in Bergen en leefde daardoor en omdat het zijn aard was, volkornen
teruggetrokken, altijd in gespannen verhouding tot de directeur, die zijn chef was, maar die hij zijn minderheid, allicht
zonder veel tact, liet merken. In die latere jaren (van de vijf
dat hij verbonden was) heeft hij toen ook de regie ten dele in
handen gehad. En daar hij schuw en verlegen was, zal hem
dat tegenover oudere en wereldwijze acteurs niet gemakkelij k gevallen zijn. Wat al daaruit blij kt, dat de directeur telkens ingreep.
In het algemeen had de jonge Ibsen het niet makkelijk.
Het waren inderdaad de jaren van zijn Sturm-und-Drangperiode, zijn geestelijke volwording, het uitleven van de heterogene krachten in hem: nl. zij n diepe zedelij kheidszin, erfenis vooral van Schotse voorvaderen, zijn geweldige hartstochtelij kheid, zijn sterke behoefte aan zedelijkheid, zijn
groot menselijk medelijden. Dat botste alles tegen elkaar,
zocht uiting in gestalte, en vond die voorlopig niet, terwijl
rondom de samenleving hem benauwde met eisen en vormen en meningen, waarvan hij niets begreep. Daarbij kwam
de liefde van een mooi, levenslustig, en waarschijnlijk coquet
meisje, waarvan het verloop blijkbaar niet zeer gunstig was,
al inspireerde zij hem tot verzen en hele toneelstukken.
Evenwel werd die onrust van zijn hart tenminste voorlopig
gestild, toen op het einde van zijn Bergens verblijf hij trouwde met een ander meisje, Susanna Thoresen, en het paar naar
Christiania verhuisde, waar Ibsen weer een betrekking aan
een schouwburg gekregen had. Dat viel in ' 8.
Het zijn grotendeels rampzalige jaren geweest, die Ibsen
in Christiania heeft doorgebracht. Had hij in Bergen vooral
met zich zelf strijd gevoerd, een strijd die elke grote geest
moet doormaken en die men niet wensen mag, dat hem be
spaard blijve, hier, in Christiania, hebben vooral de mensen
het hem aangedaan. De gevoeligheid en de mensenliefde,
die de kunstenaar in zich draagt, hebben zij in hun onbegrip
en kwaadaardigheid tegen hem gekeerd, zodat hij haast verging van eenzaamheid en zelftwijfel. De aanleiding was grotendeels, dat Ibsen fel partij koos in de strijd voor een eigen
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noors-nationaal toneel tegenover het Deense theater. Alle
wapenen bleken voor de Deense partij in die strijd goed genoeg en, zoals dat gewoonlijk geschiedt, vooral persoonlij ke verdachtmaking. Die hier bijzonder machtig was, omdat Ibsen met zijn Comedie der Liefde, werkelijk de hele intellectuele wereld in vlam zette.
Men zegt dat Christiania bij uitstek een kletsnest is, maar
ik geloof, dat geen enkele stad, behalve dan de allergrootste,
in die tijd zich anders zou hebben gedragen tegenover zo'n
uittartend werk als de Comedic der Liefde. Wij, die een Multatuli in ons midden hadden, weten daar iets van.
En om de maat vol te meten, kwam toen het failliet van
Ibsens schouwburg. Hij had altijd in geldzorgen geleefd; nu
was er zo goed als nets meer, waarop hij rekenen kon. Tuist
in die dagen, toen stormen van zedelijke verontwaardiging
om hem woedden, en een deftig regeringspersoon, op Ibsens
verzoek om staatssubsidie, zei, dat hij, die de Comedie der
Liefde had geschreven, stokslagen verdiende en zeker geen
ondersteuning. Toen, in die bittere armoe en die algemene
miskenning van zijn talent, heeft Ibsen aan zichzelf getwijfeld, waarachtig niet aan zijn talent alleen, maar—innig zedelij k man als hij was, — ook aan zijn roeping, aan zijn profetenopdracht tot prediking van de zuivere mens, die hij in zich
voelde. Zijn heldere, scherpe zedelijkheid, zijn behoefte tot
het einde door te denken, heeft die twijfel zeer verzwaard.
Wat waxen tenslotte de beste gedachten van de enkeling
waard ? .. .
Plotseling vrijwel is toen de druk gestaakt. Een weinig
waardering van jongere kunstenaars op een reisje naar Bergen, het toestaan van een reis-stipendum door de regering,
waardoor hij uit zijn verfoeide omgeving weg kon... en Ibsen was in staat zich op de gewone manier van zijn ellende te
bevrij den en het leven weer krachtig aan te vatten. Na in enkele weken zijn drama De Kroonpretendenten te hebben geschreven, ging hij van Christiania weg voor jaren. En seders
woonde hij in Rome, later in Dresden en Munchen. Het grootste deel van zijn vruchtbaar kunstenaarsleven bracht hij eigenlijk buiten zijn vaderland door. Toen hij er voorgoed terug kwam, was hij beroemd en keek hetzelfde Christiania,
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dat hem eens uitgeworpen had, eerbiedig op naar het venster van de societeit, waar de grote man zijn krant zat te lezen. In Christiania is hij toen ook gestorven in het jaar 1906,
een allerwege beroemd dichter, wiens werk bij het uitkomen
in vele talen werd vertaald. Maar in wezen niet gelukkiger,
dan in de dagen zij ner zorgvolle j onkheid, want met het leven
onverzoend tot het einde...
Ziedaar al wat ik meen over de persoon Ibsen te moeten mededelen. In elke levensbeschrijving kan men meer en beter
vinden, als iemand dat interesseert. Het was een hoogst be
langwekkend, leerrijk, zelfs tragisch leven, het zijne, en wel
de moeite waard dat men het van nabij beschouwt.
Maar voor ons doel heeft dat verder geen nut en zou maar
van betere dingen afhouden. Vandaar dat ik er bier ook
niet verder op inga.
Het voornaamste, het geestelij ke deel van dat leven. Ibsens
dramatische ontwikkeling is het, waarmee wij ons in 't vervolg zullen bezighouden.
En hierbij moet nog een ding opgemerkt worden.
Wie Ibsens drama's gezien heeft, weet dat hij er een tweeledige indruk van behoudt. Ten eerste die van het tragisch
gebeuren zelf, beklemming, meelij, droefenis om het lot der
personen in het stuk, maar vervolgens, vooral als nawerking,
een gevoel van vraag en onvrede, een onzekerheid en peinzende twijfel, die zich dan wel lucht gaf in lange en dikwijls
vruchteloze debatten, wie of recht had in het spel. Of dit of
dat wel wenselijk, of mogelijk, of zedelijk of redelij k was,
enz. Hetgeen alles zeggen wil, dat men zocht naar de in van
het spel. Dat men er niet alleen ontroering van verwachtte,
doch meer of min duidelijk besefte, dat het gebeuren op het
toneel ook nog teken, symbool was van dat andere, onstoffelijke, abstracte, dat men het leven noemt. Menigeen vond dit
symbolische er zelfs het voornaamste van. Ik ook. En veel
meer dan het aesthetische, het historische of het technische
van al die drama's, zal ik mij dan ook bezighouden met dat
redelijke of dialectische, omdat ik overtuigd ben, dat daar
ook voor de dichter zelf het zwaartepunt lag, de kern van
zijn schepping.
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1k zal dus trachten de zin te duiden van al die levensgevallen
op het toneel, die Ibsen in de loop van vele jaren heeft opge
zet. Maar dit doende, pogende de verwarde veelheid door
een kiare eenheid te vervangen, moet men niet verwachten
een nieuw wonderland te zien opengaan. In het gebied van
bet redelijke gezocht, wordt de zin des levens iets koel klaars,
dat geen ruimte laat voor mysterie of droom. Wat dan misschien lichtelijk teleurstelt na de warme volte en wisseling
van de levensgevallen zelf. Het schijnt daarna zelfs droog en
kaal, als alle die drukke en belangwekkende gevallen ten
slotte niets meer blijken dan simpele woorden in die zo kille
in des levens, die men zoekt. Is bet dat nu maar? is men ge
neigd te zeggen, vergetend, dat bet met 't leven is als met de
charades. De vertoningen zijn woelig en boelig, maar bet
woord of de spreuk is er maar een, en klinkt doodgewoon of
wel dood-koud.
't Is juist, terloops gezegd, bet goddelijk voorrecht van de
dramatiscbe dichter, dat hij die vaak, ijskoude zin des levens
kleden kan in de kleurige, verlokkende gewaden van bet dagelijks bestaan en bedrijf der gewone mensen. Hij bevrijdt er
zich door van de al te zwaar drukkende last van bet weten.
Hij mag meeleven en lij den in 't gewone mensenleven en zo
een tijdlang vergeten, dat hij begrepen heeft wat bet beduidt.
Hij schijnt inderdaad een bevoorrechte, als men vergeten
wil, dat 's Heren hand vaak als lood op hem drukt, en de
drank meestal te sterk gist voor zo zwak een vat. Menig vat
is er dan ook aan gebarsten.
Maar wat ik opmerken wilde, is, dat wij nu weer moeten
samenvatten wat de dichter losmaakte. Wij moeten de zin uit
bet bijzondere gebeuren trachten te distilleren en dan vooral niet verbaasd of ontevreden zijn, als dat veelzijdige, afwisselende spel, dat alle mogelijkheden schijnt te bevatten, zich
oplost in één enkele fase van des dichters geestelijke ontwikkeling, blijkt te zijn één schaim in de keten van zijn levensopenbaring. Die dan zo uitgesproken, niet ongewoon schijnt
maar inderdaad werelden van beleving inhoudt.
Ziedaar de waarschuwing, die ik aan bet eigenlijke werk
vooraf moest laten gaan. Men moet van bet resultaat van onze
onderzoekingen niet te veel verwachten. Maar ook vooral
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niet geloven, dat het weinig zou zijn, omdat het zo gewoon
klinkt. Want de eenvoudigste, meest vanzelfsprekende levenswij sheid heeft der mensheid eeuwen van ervaring en lijden
gekost.
II
Toen Ibsen zijn eerste drama dichtte, was hij nog een jongen,
die Latijnse schrijvers studeerde voor zijn toelatingsexamen
tot de universiteit. Hij had de Catilinarische redevoeringen van
Cicero gelezen en het verhaal van Catilina's opstand door Salustius. En die lectuur had indruk op hem gemaakt, maar een
indruk juist tegenovergesteld aan die de twee schrijvers hebben bedoeld. De j onge Ibsen voelde in die, volgens Cicero, zo
verdorven Romein, de vrijheidsapostel, in wie hij zijn eigen
vrijheidsillusies en grote-daden-begeerte belichamen kon.
Zo bevatte dan zijn eerste drama, zijn Catilina, niet veel
van de historische, maar wel veel van de schrijver zelf. Het is
een merkwaardig bewijs van zijn eigenzinnige aard, dat hij
dwars tegen de autoriteit van die twee oude gerenommeerde
schrijvers in, Catilina durfde rehabiliteren, maar nog groter
bewijs, dat hem al het historische eigenlijk niet schelen kon,
waar hij die Catilina-episode eenvoudig gebruikte als een
kapstok voor eigen idee en gevoel. En hoe waren die idee en
gevoel?
Zij bevatten, met veel jong onbeholpens en kinderachtigs,
toch ook reeds de aanvangen, de eerste schemeringen van
wat Ibsen zijn leven lang al scherper zou trachten to benaderen in zijn dramatische verbeelding. Zij bevatten zijn persoonlijke eerzucht, zijn jeugdige revolutionnaire haat tegen
de rijken en machtigen, onder de indruk van '48, mitsgaders
zijn idealen van vrijheid en burgertrots. Maar ook al leest
men er een nog onbewust individualisme in, begrepen als in
nerlij ke roeping tot een bepaalde taak. Catilina's geweten
maant hem tot bevrij ding en weeroprichting van Rome. Het
is niet alleen zijn eerzucht, de afkeer tegen een roemloos uitleven, die hem tot handelen spoort. Catilina voelt zich voorbeschikt tot opstandigheid tegen een verdorven wereld, die
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dan overigens nog zeer vaag blijft en geen gestalte heeft. Zo
voelde zich ook Ibsen tegenover de wereld staan, als een op
standige. Waartegen die op stand zijn zou, dat wist hij nog niet
juist. Onder de invloed van de tijdsomstandigheden, dacht
hij, dat het tegen onderdrukking en machtsmisbruik ging.
Maar dat bleefvaag als het verdorven Rome. Doch zeker was
hij van zijn innerlijke drang en van zijn kracht, om 't tegen
een wereld op te nemen. En van zijn angst om te sterven, eer
hij van die kracht en gaven gebruik maakt. Meer nog dan het
spoorloos verloop van zo'n uiteinde echter, bezwaarde hem
de gedachte aan zulk een voorbeschikking, die tever,geefs zou
zijn. Dat werd later de benauwenis om de persoonlijkheid,
die niet uitgeleefd werd, zuiver individualistische benauwenis, waarvan zijn verder oeuvre zou spreken.
En dan staan hier, in deze jeugdarbeid, al terstond tegenover elkaar de twee vrouwenflguren, die wij ook telkens zullen terugvinden. De lichie en de donkere vrouwengestalte, ver
beeldingen van twee blijkbaar primaire strevingen in Ibsens
geest. De Apollinische en de Dionysische, kan men zeer globaal zeggen. De zacht blonde vrouw dringt tot een zachtzinfig, gematigd leven, tot huiselijkheid, verstandigheid, afkeer
van kwaad en zonde. De andere spoort tot hartstochtelijk
ingrijpen, tot vrijmachtig zich uitleven, tot een diep, vol, alzijdig bestaan, zonder vrees voor de gevolgen of de toekomst. Zinlijke liefde, passie, genieting met verachting der
erkende moraal, trouw aan het eigen ik, opstandigheid tegen
het vreemde weerstrevende, dat is alles in deze flguur vetbeeld. Of met andere woorden: hartstochtelijk individualisme tegen rustige, burgerlijke maatschappelijkheid, dit betekent hier de tegenovers telling van Furia en Aurelia, en dat
werd er uit op de duur, in vele latere werken.
Zo schijnt het eerste dramatische werk van de jonge Ibsen
al een wonderlijk compleet levensprogram te bevatten. Wat
men van de volgende niet zeggen kan. Die werden scenisch,
technisch enorm veel beter, het werk van een vakman en een
die geboren werd met zin voor het toneelmatige. Maar ovengens waren die Hunneschans en St. Jansnacht toch maar maakwerk, ten dele zelfs navolging, buiten het geestelijk wezen
van de dichter om. En men moet tot zijn vierde drama komen
-
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om weer de diepere stroming, de ideeenfiliatie te vinden, die
in Catilina een aanvang nam.
Dit vierde werk is Vrouwe Inger op Ostroot, voor het Bergens toneel geschreven, een stuk van heel knappe makelij,
intrigestuk en psychologisch stuk tegelij k. Het behandelt een
episode uit de Noorse middeleeuwse geschiedenis, toen de
Denen in 't land de baas waren, al was Noorwegen in na am
onafhankelij k. Vrouwe Inger is een historische figuur geweest, maar Ibsen waarschuwt uitdrukkelijk, dat hem de echte historische waarheid niet schelen kan en hij aan historische
getrouwheid maling heeft. Het historische is hem een inkleding, een verkleding van de eigen idee, niets meer. Hij wil
geen historische werkelijkheid herscheppen, maar heeft zelf
lets te zeggen.
Vrouwe Inger is een soort van landsmoeder in dat middeleeuwse Noorwegen, een energieke, adellijke vrouw, wier
partij kiezen bijna het lot van het vaderland bepalen zal. Maar
jaar op jaar vergaat en zij blijft aarzelen. Het boerenvolk, de
edelen beginnen te twijfelen, te wantrouwen, voelen hun
kracht en moed vervloeien. De heimelijke reden van haar
werkeloosheid is, dat zij een jonge zoon heeft, die in Zweden
vastgehouden wordt als gijzelaar, en zij voor zijn leven vreest
als zij zich tegen de Denen keert. Een romantisch ingewikkelde intrige ontspint zich nu, waarbij Vrouwe Inger tegenover een uit Denemarken gezonden edelman, landsbelang,
wrok en moederlij ke voorzichtigheid tracht te verenigen.
Maar het toeval zendt haar de zoon onherkend in huis, en de
edelman weet haar eerzucht te prikkelen om die jongeling te
doden, in de mening, dat zij een Zweedse kroonpretendent
doodt, die haar zoon misschien zou kunnen vervangen. Ziedaar de tragische geschiedenis. Wat hier de tragische schuld
vormt, is duidelij k. Als in Catilina is het—maar nu veel scherper, schrijnender—Vrouwe Ingers zwakheid van hart, haar
moederliefde, die Naar blij kbare roeping verraadt. Zij behoorde haar vaderland en zijn vrijheid, doch de moederliefde
maakte haar zwak, die slechts een verwijd egoisme is, meent
de schrijver.
Het merkwaardige van dit stuk is vooral de macht van de
dichter, om een sombere en onheildreigende atmosfeer te
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scheppen, en zijn techniek om alles op éé
n plaats, in één kort
tijdsbestek saam te dringen, die een volleerde, zij 't niet gans
oorspronkelijke, dramaturgie openbaart. Het is een stuk als
een grauwe wolk en dat broeiend sombere betekent meteen
jets voor Ibsens natuur en temperament. Hij is op de duur de
virtuoos van de lichtloze, hooploze, troostloze levensverbeel
dingen gebleken in een ganse nj van zijn drama's, zo zwart
en gruwbaar als bijna geen mens het leven zag. In dit grauw
middeneeuws decor is met kille, genadeloze duidelij kheid bet
tekort belicht van die mens, die vrouw, die wel wist wat haar
zedelijke plicht was, maar tegen haar liefdesangst niet op kon
en er zo gruwelijk voor gestraft wordt.
Ibsens volgend toneelwerk is dan een blijeindig spel, een
zeldzaam geval bij Ibsen en hier blijkbaar tamelijk direct bet
gevoig van zijn bijzondere omstandigheden. Ook een zeld
zaam geval. In de levensbeschrijvingen wordt uiterst discreet
en daardoor erg geheimzinnig en onduidelijk, gesproken van
zekere vrouwelijke invloed, die een tragische stof, aan de
sage ontleend, tot een ontragische, bevredigende verwerke
lij king bracht. Maar de wereld verloor daar niet bij, want bet
tragiscbe kwam naderband tocb, in bet drama Krfgslieden op
He/ge/and, waarvan dit zachtzinnige, blijde stuk Het Feest op
So/hang eigenlijk maar een verzachte, half wassen bewerking
blijkt waaraan men nauwelijks gelooft.
In Cat/i/na vonden wij twee motieven, twee fundamentele
drangen van Ibsens geest. De ene, in Catilina belichaamd,
kan men bet roepingsrnotief noemen, de innerlijke zekerheid
van een taak in 't leven. De andere, gesymboliseerd in die
twee vrouwen, en met de eerste in nauw verband, misschien
zelfs maar een andere expressie daarvan, kan men globaal
noemen bet persoon//ke tegenover bet a/gernene, zede en con
ventie tegenover de eigen richting, maatscbappelij ke gebondenheid tegenover de vrijmachtigheid van bet individu.
Nu kionk in I/rouwe In enkel dat eerste motief door, bet
roepingsmotief. Maar bet tweede, dat niet minder Ibsen beheerste, niet minder Ibsen was, dringt nu naar voren en beheerst
zijn volgende uitingen. Hij zeif sprak er van, hoe bij bet lezen van de IJslandse sagen, vooral twee vrouwengestalten
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hem voor de geest rezen, en een groot feest met groot dramatisch gebeuren. In beide werken, Het Feest op Sollsaug, en
Krjgsliederen op Helgeland vindt men nu ook die twee vrouwen in hun karakteristieke verhouding. In 't eerste stuk afgedempt, verstild en vervriendelijkt en nogal opzettelijk, in
het tweede met zeer krasse, doorgevoerde, hartstochtelijke
tegenstelling.
Het eerste stuk, dat zeer veel succes had, is daarom voor
ons doel ook nauwelijks belangrijk. En bovendien geloven
wij er niet aan, aan de waarheid van zijn gelukkige afloop.
Maar het andere, dat in 1858 verscheen, heeft daarentegen
al onze belangstelling.
Intussen echter had Ibsen voor het Bergense theater nog
een stuk moeten leveren en daartoe een plan uitgewerkt, dat
hij al in z 8 5 o begonnen was. Het heet Olaf Li je Trans, had
weinig succes en is door de schrijver zelf niet waardig geacht
in zijn oeuvre te worden opgenomen. Het lijkt ook zwak en
onzeker van bouw, van karaktertekening, van taal, van handeling, van overtuiging. Maar het is niettemin uiterst karakteristiek voor de geestesstaat van de dichter.
Het belichaamt, om te beginnen, heel precies die tegenstelling, waar ik juist van sprak. Het geeft hier niet enkel de symbolen en de gezindheden, maar de toestanden zelf. Een jonge
man zal een manage de convenance sluiten op de wens van
zijn moeder, om het familiegoed te verzekeren. Maar boven
in een romantisch dal ontmoet hij een romantisch meisjesfiguurtj e, dat in onwetendheid van 's werelds voosheid — dat
is van halfheid en zedelijke compromissen—werd opgebracht.
Als Naar Prince charinant begroet zij de jonge man, welke in
die betoverend romantische atmosfeer alles vergeet, en haar
eeuwige trouw zweert. Beneden echter, onder zijn verwanten, komt hij weer tot de werkelijkheid en verraadt zijn lief
uit de bergen, die hij later dan toch weer neemt. Waarna het
spel kinderlijk verzoenend besluit.
Ideaal en werkelijkheid staan hier inderdaad kinderlijk tegenover elkaar. Ibsen schijnt zelf met het ideaal—dat er dan
met maagdenreinheid en bloemen en een half waanzinnige
jongen erg romantisch uitziet—zowat de spot te drijven. Hij
gelooft aan dit soort idealen, dat toch nog van zijn tijd was,
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volstrekt niet meer, zo hij er ooit vroeger aan geloofde. Het
schijnt hem zelf kinderachtig, wel te verstaan: de inkleding
van dweepachtigheid, van «liefde in de maneschij n >>, met een
hutje op de heide. Maar het innerl jke, de gemoedseis van zuiverheid en consequentie in het gevoel, vrij van lagere baatzucht, de zedelij ke eis van offering voor het beste en hoogste,
dat in de mens is, vond hij helemaal niet gek, en de klacht is
echt, die bier doorklinkt, om het ontoereikende, het halve,
het vertroebelde van het werelds bestaan, eigenlijk overal,
maar bijzonder in de liefde.
En zo, in de tegenstellingen: conventiehuwel/k; en yr/e liefde,
zedelijke absolute gevoelseisen en 's werelds laffe halfheid,
gevoelen wij, onklaar en gebrekkig, al de problemen gesteld
van twee van Ibsens verst strekkende werken: De Comedie
der Liefde en Brand.
Nu komen wij weer terug op het stuk uit de I J slandse sage
<< getrokken >>, als het beet, op de Kr gslieden op Helgeland. Zoals in Olaf Li jekrans die fundamentieke tegenstellingen van
Ibsens zielsdrangen verbeeld stonden, beviel het hem niet.
Het was ook een oud ontwerp, misschien noodgedwongen
opgekalefaterd om zijn verplichting aan het theater gestand
te doen, in elk geval meer de belichaming van zijn vroegere
geestesstaat. In deze latere jaren was hem meer klaarheid gekomen, zag hij tenminste duidelijker in de liefde en liefdesverhoudingen, waartoe hem het onderwerp uit de IJslandse
sagen trok. Hij werkte nu ook niet onder drang van buiten,
en er waren ook Been «donkere ogen» meer die op de productie invloed oefenden. Het was enkel zijn eigen drang, de
bestendige drang zijner natuur om met het leven tot klaarheid te komen, die hem dit forse drama deden schrijven,
waarin alles hard en rauw, donker en zwaar is, als de sagenwereld zelf. En tegelijk gaaf, beknopt, zuiver gebeeld, als in
een middeneeuwse sfeer gedoopt, zou men zeggen.
Het gaat tussen Sigurd, de Viking, en Hjc rdis, de vrouw
van Gunnar, Sigurds broederlijke vriend. Hj ordis, de I Jslandse, is een geweldige vrouwenfiguur, een soort van Walkure. Haar ontembare maagdentrots en hartstocht konden
;rich alleen een oorlogsheid als echtgenoot denken en stelden
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dan ook een heldenstuk tussen haar en elke veroveraar. Wie
haar winnen wilde, moest eerst een machtige beer doden. Sigurd en Gunnar beiden, als gasten tot Hj ordis pleegvader
gekomen, wilden haar vrijen. Maar Sigurd meende dat zij
Gunnar verkoos en oferde zich op voor zijn vriend, die hem
zijn hartstocht beleden had. Sigurd was 't die de beer doodde
en Hjordis die nacht won, maar met Gunnar, die ieder het
heldenstuk toeschreef, moest zij als zijn vrouw uit IJsland
trekken. Tot haar diepe beschaming en zielepijn, want het
was Sigurd, die zij lief had.
En sedert werd haar karakter boos en wrang. Haar gevoel
blijft twijfelen en Gunnar wantrouwen. Hoe kon deze zachtzinnige man, vredelievend en rechtvaardig, maar heel geen
held, dat zware stuk hebben bestaan? In het al te weke, lome
leven, het bestaan zonder daden en zonder ontroering, wordt
Hj odis' aard als vergiftigd. Zij wordt als een andere, primitieve Hedda Gabler. Zij heeft een donkey besef, dat iets groots
haar werd onthouden en haar leven zijn doel miste.
Dan ontmoet zij wederom Sigurd, intussen met een ander,
zacht vrouwtje getrouwd. En in een oplaaiing van hartstocht
en twijfel intrigeert zij zolang, tot zij het geheim heeft geraden.
Voor haar zijn dan maar twee wegen mogelijk. Weg met
hem in 't leven of in de dood. Daar hij 't eerste niet vermag
— en ook haar weet hij te overtuigen—moet zij hem wel doden. En daarna zichzelve doden in een waanzin, die de schrijver tot objectieve werkelijkheid maakt. Wat ons dan ietwat
verrast en niet geheel bevredigt. Aldus in vele opvolgende,
forse taferelen wordt de handeling naar hoogte- en eindpunt
geleid waar deze Siegfried-sage een verrassend persoonlijke
oplossing vindt. En klaar staat nu ook de idee van het werk
voor ons, de dubbel-idee van ontrouw aan een roeping, en
van de persoonlijkheid, die niet tot haar recht van volledige
ontplooiing kwam, tot eigen en der wereld schade. De tragische schuld is hier bij Sigurd, die om lagere vriendschap
zijn grootste gevoel, zijn liefde verried en daardoor twee levens heeft verdorven, het zijn en Hj ordis'. Want hij zelf bereikte het hoogste niet, dat een Held bereiken kan: een kroon
en Hjordis' leven, buiten het zijne langs lagere paden ge-
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voerd, verstikte in een sfeer, die de hare niet was. Tezamen
hadden zij, als een twee-eenheid, de volheid hunner krachten kunnen verwerkelij ken. Beiden leden nu vereenzaming.
Om lagere motieven hebben beiden hun bestemming gemist,
en de schrijver gevoelt dit als zonde: de zonde tegen de per
soonlij kheid, die boven de zonde tegen de maatschappij gaat.
De andere vrouwenfiguur als vertegenwoordigster der
collectieve moraal en van het gematigde leven, is dan wel
heel zwak. Dat Sigurd bij haar blijft, komt omdat hij ten
slotte een teergevoelig man is, misschien te veel voor een
strijdbare Viking. Al is 't daarmee in overeenstemming dat
hij christen werd. De vraag is echter hoe zou hij geworden
zijn, had hij Hj ordis tot vrouw gehad. Hj ordis stelt die vraag.
En ziedaar een nieuw element toegevoegd aan Ibsens gedachte over de verhouding van man en vrouw. De twee-eenheid, die ik al noemde. De vrouw als een soort muse inspiratrice, of, prozaisch uitgedrukt: als de gist die het deeg der
mannelij ke daadkracht rij zen doet. Vindt h/ de rechte niet,
vindt i de rechte niet, zo blijven hun levees half. Maar vinden zij elkaar en begrijpen 't niet of versmaden de kans, zo
gaan zij een zonde tegen de heilige geest, die zich wreekt in
rampzaligheid of geestelijke afsterving, levend dood-zijn.
Zover was Ibsen in dit drama gekomen. Dat hij ongeveer
terzelfder tijd getrouwd is, scheen van geen invloed. Dat huwelijk waarvan hij zelf zegt: Erst nachdem ich mich verheiratet hatte, bekam mein Leben einen gewichtigeren Inhalt.
Davon war die erste Frucht das Gedicht Auf dem Hocbgebirge.
Der Selbstbefreiungsdrang, der durch das Gedicht geht, erhielt jedoch semen vollen ausdruck nicht eher als in der Ko-

modie der Liebe.
Maar in het zelfde jaar 1858 werden twee plannen in zijn geest
geboren. Dat van de Comedie der Liefde en van de Kroonpretendenten. Ging dit alles buiten zijn huwelijk om? Blijkbaar wel.
Men komt er toe te menen, dat Ibsen in die tijd zijn droomleven, zijn innerlijk geestesbestaan voor goed van zijn uiterlijk, materieel bestaan scheidde. Wat dan weer niet minder
betekent, dan dat hij afzag van elke verwerkelij king dier dromen in 't gewone leven, omdat de kern van zijn leven-als-
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kunstenaar daar toch niet lag. Allicht ook, omdat de kloof
tussen beide bestaanswijzen zo groot was, dat hij wanhoopte
ooit jets, dat der moeite waard leek, van zijn droomleven in
't andere over te brengen, en hij te trots was met zo weinig
voor lief te nemen. Dan was een algehele scheiding de enige
oplossing voor zijn absolute, zijn consequente geest.
Dit zegt ons dat gedicht uit die eerste huwelij ksj aren, dat
Op de Bergtoppen heet en waarin een man, die het leven op de
hoogten zocht, afziet van alle liefde en vredig geluk in het
dal. Zal hij daar boven blijven, zo moet zijn ziel worden
dichtgeschroeid voor al 't menselij ke beneden, 't lage menselij ke. Maar dan ook zal hij, als een god, het Leven overschouwen, gelijk zijn roeping hem dwong.
Maar als die roeping vals bleek?
Reeds meermalen had Ibsen nu het leven verbeeld als de
strij d van een innerlij k geroepene tegen gezag, orde, conventie der gemeenschap. In zijn wonderlijk zuiver dialectische
geest trad nu de tegenstelling in, die enige tijd behoefde om
tot Ibsens bewustzijn door te dringen. Als de roeping eens
vals bleek? Als het streven er was, maar de innerlij ke kracht
en zekerheid faalden?
Toen moet hij ook aan zijn eigen dichterroeping hebben
gedacht, blijkens een lyrisch gedicht uit deze jaren. Doch het
lij kt mij verkeerd, in een stuk als De Kroonpretendenten, en speciaal in dat toneel tussen de scald Jatgeir en koning Skule iets
direct persoonlijks te zien, in tegenstelling tot andere fragmenten of werken.
Dat is Ibsen onrecht doen en misverstaan. Ibsen was altijd
gans en al in zijn werken, maar het dramatische is hoger, wijder, dan het lyrische. Niet om zijn kleine zelf van het ogenblik te verbeelden, kwam de dichter tot zijn drama's, maar
het wereldbewustzijn concentreerde en stolde in zijn geest
tot persoonlijk leven, leven van aparte mensfiguren. Het bewustzijn onderscheidde en verwerkelijkte zich in hem, als hij
dichtte, maar zijn materiele zijn had aan het ene tafereel niet
meer aandeel dan aan het andere.
Dus niet omdat zijn uiterlijke omstandigheden, — armoe,
onbegrip der menigte,—Ibsen tot twijfel aan zijn dichterroeping brachten, schreef hij na enige jaren De Kroonpretenden-
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ten, maar omdat positieve stelling en twijfel, de negatieve stelling, in zijn geest bij elkander behoorden, gelijk zij in alle
werkelijkheid van denken bij elkander behoren. De twijfel
aan eigen vermogen heeft hij dan ook, uiterst consequent, uitgeleden in een lyrisch gedicht.
Ziehier nu wat De Kroonpretendenten behelzen. Het gaat tussen koning Hakon en hertog Skule. Koning Hakon is de
stralend jonge heldenfiguur. Zijn komst tot de kroon was
niet zonder bezwaar, vanwege zijn onzekere afkomst. Maar
hij zelf twijfelde nooit aan zijn goed recht en zijn koningsroeping. Hertog Skule daarentegen heeft steeds het rijk als
regent bestuurd. Maar dat was hem niet genoeg: hij Wilde
koning zijn. Hij meende recht te hebben als Hakon niet de
wettige afstammeling bleek. Dat wil zeggen, zijn heerszucht
was niet sterk, niet onafhankelijk genoeg de kroon voor zich
op te eisen hoe dan ook. Zijn innerlijke roeping was niet sterk
genoeg. Die had behoefte van buiten of in de traditie steun te
vinden. Als dan de twijfel aan Hakons afkomst blijft bestaan,
houdt Skule het toch niet uit. Hij grijpt met geweld naar de
koningsmacht, en heerst een tijd lang, maar in dodelijke twijfel. Want nu van buiten geen steun kan komen, moet hij die
in eigen kracht en overtuiging vinden. En vindt die niet. En
ziet hem wel bij Hakon.
Als hij dan nog zijn zoon, die ten onrechte in zijn grootheid van geest gelooft, deswege een misdaad tegen de heilige traditie ziet begaan, breekt zijn kracht. En dan wordt hij
eindelij k zichzelf, in zij n boete wordt hij waarachtig en vindt
de vrede door zelfopoffering tot koning Hakons heil.
Men ziet, het is het drama van de twijfel, de twijfel aan
eigen hoogste persoonlijkheid. Het zegt, dat er behalve in
nerlij ke drang nog iets anders nodig is: innerlijke kracht, innerlij k kunnen, dat niet altijd samen gaat. Eerzucht, heerszucht is nog geenheersmacht. Het is Skule's tragische schuld,
dat hij zich zelf miskent. Het is zijn boete, zijn verzoening,
dat hij tot zelfkennis komt. Wie zich een persoonlijkheid
voelt, heeft de plicht omvang en kracht van de eigen geest te
meten. Zelfkennis is de eerste eis en de grote deugd van wie
in zich zelf compleet wil zijn.
Ik heb gezegd, dat in hetzelfde jaar 1858 twee dramatische
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plannen ontstonden: dat van De Comedie der Liefde en van De
Kroonpretendenten. Van dit laatste hebben wij nu als de zin leren verstaan: de tegenstelling tot de stelling (die wel met
Ibsens gehele wezen samenhing), van een persoonlijk streven in de mens, van een roeping, gelijk de dichter het nu
nog zag.
De Kroonpretendenten bleek het drama van de valse roeping,
het terugnemen van de eerste zekerheid, in Catilina, in Vrouwe
Inger, in de Kr gslieden neergelegd. Wij zullen zien, dat de
geest zich telkens op gelijke wijze in Ibsens tragedie openbaren zal.
Wat betekent nu voor ons De Coinedie der Liefde?
Zij behelst een felle, bitter sarcastische satire op het huwelijk, in Ibsens huwelijksjaar ontworpen, pas na enige jaren
neergeschreven. Het moest misschien een blij spel worden,
het is in elk geval het eerste werk zonder inkleding in sage of
historie en het eerste «vrij e » werk, in de tegenwoordige tij d
gesteld. Het had ook eerst in proza zullen zijn, maar de dichter bevredigde dit niet. Hij was die vorm nog niet machtig,
vond hij. En wat hij te zeggen had, was misschien ook te algemeen—niet enkel realiteit, maar het wezen van alle realiteit— om in de vorm van het dagelij ks leven te worden gevat.
Want de dichter had inderdaad veel te zeggen. Het is mogelijk, dat zijn trouwen er niet direct mee te maken had, nl.
de verhouding tot zijn vrouw. Maar wat om zijn huwelijk
heen was, had er zeker mee te maken. Het is niet onwaarschij nlij k, dat bij die gelegenheid het ganse kleinburgerlijk
leven, waar hij van kind af, in Skien, in Grimstadt in geleefd
had, hem naar de keel steeg, en de opgehoopte wrok en bitterheid van jaren hier uiting zochten.
De Comedie der Liefde is een waarlijk wraakzuchtige satire
op alle burgerlijk leven, waarin dan de huwelij ksverhoudingen een zo voorname plaats innemen. Ibsen had gedacht over
roeping en een ten volle uitleven der persoonlijkheid. En in
drama's had hij die drang verbeeld, in grote figuren, boven het
gewone leven. Maar had niet elkeen, ook in dat gewone leven,
een roeping? En was dat niet juist... persoonlijkheid te zijn,
zelfverwerkelijker van het eigen leven? In het gevoel allereerst, allermeest in het hoogste gevoel, de Liefde, die exclusieve
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drang naar een ander mens, waarvan hij in Olaf Li jekrans geschreven had, dat hij ontstaat buiten en tegen voordeel, stand
en verstand, tegen belang, familie, zede en plicht. Ibsen wist al
lang — maar wellicht werd het hem nu eerst smartelijk duidelij k — wat er van die liefde terecht komt in de maatschappij,
hoe het huwelij k haar tot graf wordt. Hij zag hoe dat toeging,
en hoe het naar de vluchtige natuur van het gevoel, helaas,
niet anders mogelij k is... Maar dat de mensen dit niet erkennen, dat zij god slasterlij k hun platte levenspractijk en gewoonten met verheven namen noemen, dat zij het goddelij ke
honen en vergemenen uit ij delheid, uit lafheid, uit wanbegrip,
uit gemakzucht; dat zij samenklitten en roddelen tot het verhevene omlaag is gehaald tot dagelijkse misbruik, en al het
eigen persoonlijke in de algemene laagheid is ondergegaan,
dat heeft hem in die jaren benauwd en verbitterd, tot hij er
een uitweg voor vond in deze snijdend geestige Comedie der
Liefde. Waarvan de eerst opvallende strekking is, dat wie hun
liefde als verheven gevoelen en hoog willen houden, haar
bezwaren zullen voor de degradatie van het huwelij k. En zelfs
voor die van het «uitleven ».
Drie soorten van verloving en huwelijk toont hij, in vetschillende trappen van platheid. Het langdurig, kleinburgerlij k engagement; de verloving, waarin de jonge man, op aandrang van tantes en vrienden, zijn idealen opgeeft en het romaneske huwelij k na velejaren, met de vele kinderen, de vrouw
als huissloof, de man als laffe kwakzalver van zijn vroeger
streven. De jonge idealist Falk ziet het ten slotte smartelijk
in, dat liefde en huwelijk niet samen passen. De nuchter wijze
Goldstadt doet het hem begrijpen. Ook dat het huwelijk een
genre sui generis kan zijn, met een gevoel van lager orde,
maar daarom nog niet verwerpelij k: vriendschap, genegenheid, achting, besef van saamhorigheid, een gevoel niet heftig maar van lange duur, desnoods enkel een goede gewoonte van leven.
Zo moge dan het leven zijn als het is, en het verhevene hier
enkel maar voor momenten, doch dat al die mensen rond
hem voortgaan het ideaal te belij den, zich daarop te verhovaardigen, terwij I hun levenspraktij k de laagste baatzucht en
materialiteit en zelfverblinding te zien geeft, dat is het wat de
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vurige Falk in felle opstand brengt, die culmineert in zijn
geestige thee-speech in de tweede acte.
In Falk heeft Ibsen al een jongen Brand getekend, nog
fragmentarisch, nog incidenteel, nog verward, maar toch al
een begin van Ubermensch, gelijk Brand compleet en over de
hele linie geworden is.
Zo, waar Falk zijn overtuiging zegt, dat de mens overal
dichter, dat is idealist, heeft te zijn, waar hij ook geplaatst en
vat ook zijn stand of beroep is. En in aansluiting daaraan:
dat 't heel goed is te zeggen, dat men het grote in 't kleine
moet zien, kleine dingen groot opvatten... Maar dat men dat
dan ook inderdaad doen moet, niet zeggen alleen om eigen
kleinheid te sparen.
Dit zijn al tonen uit Brand. De schandelijke, de onterende
platheid des levens van mensen, die zich dan nog verbeelden
het zedelijke in pacht te hebben. Mensen, die alien hun persoonlij kheid verraden, juist daar waar die voor elk het duidelij kst spreekt: in de liefde. Wij zagen hoe Ibsen, sedert hij
schreef, altijd bezocht werd, en zelfs benauwd, door dat te
kortschieten, die miskenning van de liefdesdrang. Hier is het
nu veralgemeend: een ieder durft zich te hoeden zijn liefde
te verraden in de maatschappelij ke misvorming van het huwelij k. Dat evenwel alien daartoe vervallen, het is de schuld
van de laagheid hunner ganse natuur en van hun gehele leven.
Hoe ware het dan, indien eindelij k eens iemand een Ubermensch, d.w.z. een volgroeide persoonlijkheid, durfde zijn?
En handelen naar zijn ideaal, overal, niet enkel in de liefde?
Ziedaar al de idee voor Brand gegeven, die in de Coinedie
der Liefde preludeert.
Maar de quintessens van deze bittere Cornedie is toch de
smartelij ke wijsheid, dat ook de grootste liefde slechts moment kan zijn, en wij haar moeten verloochenen om haar gaaf
te behouden... in de herinnering, ons enig vast bezit.
III
Wij hebben nu de aanvankelijke ontwikkeling van Ibsens
persoonlijkheid trachten te duiden uit zijn opvolgende wer-
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ken, de dramatische handelingen, waarin hij telkens zijn tegenstrij dige drangen en inzichten als levende gestalten tegenover elkaar plaatste. En het bleek, hoe, tezamen met groeiende technische volmaking, hij er toe kwam al zuiverder, al gaver, al directer, zijn actuele geestestoestand in plastiek over
te brengen. Dat wit zeggen: altijd een geese en toestand, een
uitgestreden strijd, die hem dan eerst duidelijk wordt als en
in een dramatische handeling. In de eerste werken, het jeugddrama Catilina, in St. Johannesnacht, Hunnengraf, is nog veel
bedenksel. Zelfs Vrouwe Inger en het Feest op Solbaug gaan nog
ten dele buiten hem om. Het is daar nog de literator, die
zekere stof verwerkt en daarbij buitenlands voorbeeld niet
versmaadt. Hij heeft dan ook altijd nog een «stof» nodig,
uit de sage of de geschiedenis of het volkslied. Maar in de
Kr gslieden op Helgeland en Kroonpretendenten drukt hij zich al
zuiverder uit en in de Cornedie der Lie/de staat hij, om zo te
zeggen, oog in oog tegenover zichzelve. Nog wet niet zijn
gehele zelf, maar hij gevoelt al waarom het gaat, waarom het
tussen hem en de wereld—men kan ook zeggen God—gaan
zal. Dat is, precies gezegd: om eigen richting, om eigen souvereine levenswil, in alles. In de Cornedie nog vooral in de
liefde.
In het jonge drama Catilina gevoelde hij het individuele,
het zich-zelf-zijn nog enkel als politieke opstandigheid, be
vrij dingsdrang van een held uit een despotische wereld. Gelijk Schiller zijn dauber voelde. En het tegenwicht, wat het
tragische conflict gaf, bleek dan vooral de gemakzucht van
het burgerlijk brave leven. Maar in de volgende stukken
neemt die opstandigheid, dat zich keren tegen de wereld, al
meer van de persoonlijkheid in, wordt al groter deel van de
persoonlijkheid. In Olaf Li jekrans valt die precies in tweeen,
kan men zeggen. In Hjordis, de vrouw uit De Krjgslieden op
Helgeland is zij misdadig en krankzinnig geworden, omdat de
moraal der wereld, de collectiviteit, zo sterk is dat de per
soonlijkheid zich nergens lucht kan maken. Dan volgt in
Kroonpretendenten de reactie van wat in de geest van de dichter
zich tot nog toe als bijzondere roeping voordeed.
Maar in de Comedie der Liefde is al geen sprake meer van
roeping. Daar wordt de roeping al het persoonl/ke zelf, ten-
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minste in de liefde. leder heeft daar een roeping, beet het, nl.
zijn liefde zuiver te houden, tenminste te scheiden idealiteit
en levenspractijk. En zichzelf in zijn laagheid te kennen. Ook
wordt hier de dichter niet meer erkend, als de professionele
idealist, die naast het leven, als in opdracht der maatschappij,
het ideaal heeft te hoeden. Maar dichter is ieder, die, waar ook,
tracht naar zijn ideaal te leven, en dan eerst is hij een mens,
die die naam verdient.
Zover was Ibsen gekomen, toen hij in 1864 naar Italie trok,
uit de benauwende kleinburgerlijkheid van zijn vaderland,
uit de drukkende geldnood, naar het vreemde, zonnige, gelukkige land, waar hij onafhankelijk leven zou.
En daar schreef hij Brand, het dramatisch gedicht in vijf
bedrijven, de tragedie van de persoonlijkheid, allereerst van
zijn eigene. Voor de persoonlijkheid is 't leven vanzelf tragedie, waar hij ook is, wie hij ook zij. Maar om zijn geval sterk
en duidelijk te doen uitkomen, heeft Ibsen van zijn individualist een geestelijke gemaakt, een prediker. De echte persoonlijkheid wil geheel, wat zij wil, zó de godsdienstige de
gemeenschap met God, maar dan ook volkomen en altijd.
Hij zal willen, dat zijn geloof en zijn leven een zij, en hij
moet dat van anderen vergen, die beweren te geloven. An
ders bestaat voor hem hun geloof niet. Alles of nets, ziedaar
het credo van de individualist. En dat is ook de inhoud van
Brand, de hater van ijdelzwakke halfheid en zelfvoldane middelmatigheid.
De eerste acte toont ons Brand in het hooggebergte, waar
hij, de gelovige in contact komt met stompzinnigheid, lichtzinnigheid en krankzinnigheid. Voor alle drie bestaat niet
het waarachtige geloof, tegen alle drie gaat Brands strijd
voortaan.
In de tweede acte is Brand onder de mensen, waar hij zijn
j eugd doorbracht, beneden aan de fjord. Er komt een storm
op, en als een vrouw van over het water smeekt, dat een geestelij ke haar volgen zal, om haar man in zijn sterven bij te
staan, is wel Brand bereid te gaan, maar durft geen der mannen hem volgen. In dit weer is 't haast zekere dood. Dan
dringt Agnes, het meisje, dat Brand met haar verloofde in 't

HENRIC IBSEN 411

gebergte ontmoette, door de menigte. Boordevol vrolijkheid
en levenslust was zij toenmaals, op reis naar hun beider huwelij ksfeest. Het hele leven zagen zij als een dansfeest, hij, de
jonge schilder, zij zijn vrouw. Maar Brands somber manende
woorden maakten diepe indruk op haar. En nu hier het leven
gevraagd words in dienst der mensenliefde en niemand het
wil geven, springt Agnes in de boot om 't zeil te bedienen.
Zij komen er door, door de stormzee, Brand kon de stervende bijstaan. Maar dan wil Agnes ook niet meer van hem
wij ken, nu zij hem in zij n grootheid heeft aanschouwd en het
aanzag, hoe hij tegenover zijn moeder stond, dat vrekkige
wijf, dat zijn jeugd vergalde met haar harde baatzucht. Hij
belooft haar te zullen bijstaan in haar laatste uren. Maar dan
moet zij berouw tonen, practisch door van al haar vermogen
afstand te doen. Dat wil en kan zij echter niet, maar Brand
moet het eisen. Het is geen hardheid, maar zo hij haar de gemeenschap met God symbolisch zal geven, moet er ook inderdaad volmaakt geestelijke overgave zijn, d.w.z. verwerping van al wat niet des geestes is.
En zijn besluit is genomen: hij zal blijven op de plek zijner
geboorte, waar men hem als leidsman hartstochtelij k begeert,
en er wachten tot zij n moeder hem roept. Dan komt de j onge
schilder, Agnes' verloofde, en vraagt haar tot hem terug te
te keren. Maar zij heeft al gekozen, voor 't leven.
De derde acte is drie jaar later. Brand en Agnes zijn getrouwd en hebben een zoontje, Alf. De dominee is een genadeloze heerser gebleken voor zijn gemeente, maar zij ziet
met angstige eerbied tot hem op, als tot een man Gods. Die
sombere, zonloze fjord in 't Noorden is echter niet gunstig
voor het kind, en Brand is soms ongerust.
Dan komt eindelijk de bode, die hem tot zijn moeder
roept. Zij is stervend. Is zij nu bereid al/es te geven? vraagt
Brand. Neen, antwoordt de bode. Dan kan de zoon ook niet
meegaan. Het is uw moeder, zegt de bode. Dan Brand: Ik
mag niet met twee maten meten. Een maat voor eigen yolk
en vreemden. De baljuw, het districtshoofd, wil hem spreken. Diens bedoeling is eigenlijk Brand tot heengaan te bewegen. Brand is te groot voor het schamele plekje, dit eenvoudige yolk, dat nodig heeft allereerst aan het dagelijks
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brood te denken. Als Brand er niet aan denkt heen te gaan,
wordt de baljuw nijdig en zegt, dat hij Brand wel dwingen
zal. De meesten zullen hem weg willen hebben. Als de baljuw vertrekt, keert de dokter terug, die in 't begin van de
acte langs kwam om naar Brands moeder te gaan. De moeder stierf intussen, onverzoend, onbediend... Brand is diepbedroefd en merkt niet, dat Agnes de dokter naar binnen
wenkt naar 't bed van 't kind. Even later komt hij terug en
maant Brand dringend onmiddellijk op te treden. Het leven
van 't kind is in gevaar. Het behoeft licht en warmte. En
Brand stemt toe... voor 't kind. Maar de dokter, als hij Brand
zo snel bereid ziet, vraagt hem toch, of hier nu niet met twee
maten wordt gemeten. Voor anderen onbarmhartig, voor
zichzelf teerhartig?
Een van uit Brands gemeente komt hem zeggen, hoe de
balj uw rondstrooit, dat hun predikant, die nu een rijk man
is, uit de gemeente weg zal gaan. Brand zegt, dat 't wel mogelijk is... Maar de man gelooft niet. Dominee zal hen niet
verlaten. Als dan nog Gerd, het waanzinnige meisje, dat altij d in de bergen rondzwerft, en dat hij in 't begin al ontmoette, hem om zijn overhaaste vlucht bespot heeft, wordt
het hem duidelijk, dat het nu zijn beurt is te offeren voor zijn
overtuiging en wijst hij Agnes met het kind weer naar 't huffs
terug. En zij voelen beiden wat dit besluit zeggen wil.
In het vierde bedrijf is Brands kind inderdaad gestorven.
De j onge moeder kan niet over 't verlies heen, al eist Brand
van haar, dat zij de herinnering niet aanhangen zal meer dan
God zelf. Het is nu Kerstavond en Brand komt thuis. Maar
hate f is het verlies niet te boven, al tracht hij sterker te zijn
dan zij. Hij tracht haar te bemoedigen door haar te zeggen,
hoe zij de zachtheid, de mildheid in zijn leven vertegenwoordigt, die hij zelf niet kennen mag. Als de natuur hier maar
niet zo somber overweldigend was—zegt Agnes—en 't menswerk, de kerk, zo nietig... Dit laatste woord van haar wekt
bij Brand een gedachte: hij zal een nieuwe, een betere kerk
bouwen, een grote prachtige kerk van het erfdeel van zijn
moeder. En als de Balj uw weer bij hem komt, nederig bekennend, dat Brand toch de meeste stemmen voor ieh had
en hij n^.0 om zijn populariteit te herwinnen, een feesthuis
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bouwen wil, dat tegelijk politiebureau, raadzaal en pesthuis
zal zijn, vertelt hem Brand van zijn kerkplan.
De Ba1uw is eerst razend, want hij beseft, dat de mensen
liever geld zullen geven voor een kerk dan voor een feestpesthuis. Maar als Brand hem gezegd heeft, dat zijn kerk de
gemeente geen cent zal kosten, is hij geslagen van verbazing
en bewondering. En dadelijk besluit hij: ze zullen samen dat
heerlijke werk van die kerkbouw voibrengen.
Als de baljuw is weggegaan, komt Agnes de kerstlichten
aansteken en, mijmerend over haar zoontje, haalt zij zijn
kleertjes tevoorschijn, het enige wat haar van hem rest. Maar
dat zij afgeven moet aan een vervolgd zigeunerwijf, dat een
bijna naakt kind draagt en hartstochtelijk die kleertjes eist.
En Brand wil dat zij geeft, wil ook dit laatste offer. Maar dan
is ook haar levenskracht gebroken en zij moet sterven.
Het vijfde bedrijf speelt anderhaif jaar later.
Brand is nu alleen. Zijn kerk staat volbouwd, het is de dag
der plechtige overgave, maar hij zeif vond geen vrede. Zijn
smachten naar algehele overgave bleef onvervuld ook in dit
werk van de kerkbouw. Dan komen baijuw en proost, het
wereldlijk en het geestelijk gezag, hem bewonderen en vleien
wegens zijn vorstelijke gift. Hij zal een ridderorde krijgen,
zijn kansen op de bisschopsstoel staan goed, als Brand zijn
wijze van doen maar een weinig veranderen wil. Indien hij,
bedenkend, dat de kerk toch eigenlijk een ordemiddel van de
staat is, zich minder om de eenling wil bekommeren dan om
de gemeente in 't algemeen. Als die maar rustig en tevreden
is, komt elk in 't bijzonder er minder op aan. Want orde en
rust zijn 't hoogste in de staat. Dan eerst kan welvaart ge
dijen. En die rust en gewenste orde kunnen gehandhaafd
worden door 't geloof. Maar niet elks individueel geloof.
Dat creëert verschillen en eigengerechtigheden. Doch door
het algemeen geldig, dogmatisch geloof, dat op autoriteit be-rust. En in wiens handen zou die autoriteit zijn, zo niet in des
predikants handen? Daarom zij ook Brands taak: niet de eigene ziel te wekken, doch juist, waar zij misschien wakker is,
te doen inslapen...
Dan gaat de deftige proost, Brand in verbijstering achter-latend.

-
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Als Brand dan nog Einar, de schilder, Agnes' vroegere verloofde ontmoet heeft, die vroom geworden is, van een fanatieke, sectarische vroomheid, waardoor de rest van de wereld
verdoemd wordt, ook Agnes, als zij maar enkel aan God geloofd heeft. En hij ontvlucht daarop Brand als de duivel
zelf... dan is Brands zelfbeheersing ten einde.
Als de feestelijke menigte opdringt naar de kerk, spreekt
hij haar toe in woeste en opstandige woorden, fel fanatisch.
En voert haar in uitzinnigheid mee omhoog de bergen op,
zoals het heet: naar de ware Godskerk onder vrije hemelen...
De symboliek wordt pier tot waanzin en straft zich zelve onmiddellij k in de bezwaren van een onvoorbereide, doelloze
bergtocht. De volgers vragen Brand alras hoelang de tocht en
de strijd nog duren en of zij beloond zullen worden. Er ontstaat aarzeling, onwil, twijfel. Proost en baljuw komen achteraan hij gen en beloven gouden bergen, als het yolk maar ordelij k terug wil keren. Dan slaat de volksgeest om en gooien zij
hun profeet met stenen, tot hij zelf in de bergen terugwijkt,
bloedig gewond en alleen. En daar in de bergeenzaamheid lij dt
Brand zijn laatste beproevingen. Hij hoort honende zangen
in de lucht, een gestalte, die hij voor Agnes houdt, smeekt
hem zich met haar te verenigen, en daartoe zij n individualiteit,
Al/es of Niets, op te geven. Tat hoopt hij er ooit mee te bereiken? Brand weerstaat de verzoeker en zijn laatste gezelschap
is Gerd, het waanzinnige zigeunerkind. Zij zegt tot Brand dat
hij dan toch gekomen is, waar zij hem lang geleden al hebben
wilde, bij de ijskerk in de gletscherstreek.
Dan gevoelt Brand zijn waanzin en weent. Zijn hart breekt
in een eindeloze behoefte aan zachtheid en barmhartigheid,
aan veiligheid en warmte. Maar dan is ook zijn oplossing nabij. Gerd schiet met een geweer op de imaginaire vogel, die
haar altijd heet te beloeren, en de geluidsschok veroorzaakt
een lawine. Brand zinkt getroost ter aarde. Maar nog dat ene
wil hij weten, of hij zich zijn leven lang vergist heeft, toen hij
het onbezoedeld ideele verkoos boven 't laffe compromis.
Wie was dan de God, die hij beleed? En de Stem, te midden
van de lawinedonder, antwoordt: Est deus caritatis.
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Dit slot heeft velen innig voldaan. Onder anderen het ganse
lezende publiek in Noorwegen van die dagen. Brand yes
tigde Ibsens populariteit, omdat men er een geschrift in zag
tegefl de piëtistische roeringen, die toen door 't land gingen.
Men behoeft nauwelijks te zeggen, dat dit een misverstand
was, een platte vergissing, maar die een vorige platte vergissing weer ophief. Door misverstand was de grootste Noorse
dichter onberoemd gebleven, door misverstand kwam hij flu
aan zijn roem, die intussen dit goede had, dat hij hem mate
rieel in 't leven hield.
Tot dit misverstand, dat in het gedicht enkel zag een afkeuring van geestdrijverij en aanprijzing van moderne zachtzinnigheid,—geven en nemen—tot dit misverstand heeft het slot
natuurlij k veel bij gedragen. Het voldeed talloze zachtmoedige gelovigen en vele redelij ken. Maar het betekent daarom
niet minder de tragische mislukking van Brands ganse streyen. En Brand was veel meer Ibsen zelf dan het publiek ver
moedde. En ook dit slot was gans anders, dan het publiek
vermoedde. Niet enkel een theatraal slot, een werkingsvol
toneeleffect, dat op het hoogste punt de handeling waardig
afsloot. Het was ook geen gelovig slot, uitdrukking van de
religieuse overtuiging des dichters.
Het was een redel/Ie slot, de symbolische uitdrukking van
een redelijke onmogelijkheid, die de dichter had ingezien.
Brands God bleek de rechte niet, en de enige god, die recht
van bestaan had, bleek toch die waardige oude man op pantoffels, die Brand vroeger bespot had. Dit leven is een leven
van geven en nemen, van akkoord en compromis. De mensen zijn half en slap, en misschien zou een hogere staat mogelijk zijn. Maar de hoogste, de absolute is ook in religie niet
mogelijk, het compromis is niet een zaak van temperament
en karakter, maarvanredelijkheid, noodzakelijkheid. Zo komt
er de graad van halfheid en slapheid ook niet op aan, wat betekent dan: veel of weinig.
Ziedaar de benauwende slotsom, waartoe Ibsen in zijn
Brand gekomen was. Ibsen, de individualist, moest zich be
kennen, dat een consequent individualisme, een doorgevoerde zelfverwerkelij king, zuivere openbaring van eigen aard en
richting niet mogelijk is. In Brand kwam hij tot dat inzicht
-
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en hij schreef het gedicht om tot dat inzicht to komen. 'Ten
hij begon wist hij alleen, dat hij de nu eerst zuiver doorvoelde erbarmelij ke kleinheid der Noorse maatschappij een echte
persoonlijkheid tegenover ging stellen, eindelijk een volko
men bewuste wil tegenover al die i j dele goedbedoelers en onbewuste zwakkelingen. Brand rees voor zijn geest, met als
achtergrond de geweldige Noorse bergnatuur, hij haast de uitdrukking van die natuur zelf. Maar naarmate zich in hem het
proces derverbeelding voltrok, zag hij zijn Brand onmogelij kheden willen en moest hij hem loslaten, tot zijn diep spijt.
Want wij weten hoe Ibsen het dichten verklaarde als een
gericht houden over zichzelve.
Met zijn ganse trotse hart was hij Brand toegedaan. Hij
was Brand zelf, en haatte, als Brand, de karakterloze slechtheid der wereld, die alle zuiverheid, reinheid, echtheid, vermoordt.
En toch kon hij hem de zege niet geven. De innerlijke redelij kheid van zij n beeldende gang liet 't niet toe. Natuurlij klijk doet in het gedicht ook dramatiseringskunst mee, de bewuste schikking van tonelen en effecten, doch het ganse verloop wordt onverbiddellijk bepaald door de innerl lee logica,
de algemeen menselijke redelijkheid. Die richt hier de uitkomst van 's dichters liefste wensen, die heeft Brand tenslotte
ongelijk gegeven en zijn streven verdoemd.
Zo was het leven niet. God is dens caritatis, een god van
eeuwig vergeven en door de vingers zien, omdat 's mensen
zedelij ke drang, 's mensen wil, waar ook op gericht, het nooit
verder dan halfheden zal brengen. De persoonlijkheid kan
zichzelf niet gaaf verwerken, of het wordt de dood, na korter
of langer duur. In dit aardebestaan is alles relatief, ook het
zoeken naar de eenheid, de vereenzelviging met god. De eigen
wil zelf, de persoonlijke verbijzondering is hier de verhindering. En zelfs, hoe hechter persoonlijkheid, hoe verder van
God.
Deze openbaring heeft Brands streven aan zijn maker gebracht: dat zijn ideaal zinloos, en de wereld niet ten eigen
pleiziere een slechte, zwakke wereld was. Dat zijn liefde en
zijn haat beide onredelijk waren. Wat bleef, was de halfheid,
reeel was slechts het compromis, het niet zo nauw nemen,
-
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het uit de weg gaan. Niet de afzonderlijk menselijke persoonlijke grootheid, maar de droom van die grootheid was enkel
mogelijk. Beter nog de inbeelding, de ijdelheid, zoals haast
ieder die koestert. Ofschoon ook zelfs die ijdelheid, die waan
niemand durft doorvoeren, niemand de kracht heeft voortdurend tegenover bet vijandige leven een droomleven te leiden. Tenzij dan een halve gek, een zwakzinnige fantast, als

Peer Gjint.
En bier zijn wij weer aangeland bij de tegenstelling, die
zich, vroeger of later, altijd instelde in Ibsens geest als zijn
stelling dramatisch was uitgedacht.
Zijn persoonlijkheid integraal doorzetten, zich zelf, d.w.z.
zijn zedelijke principes, trouw blijven waar en hoe dan ook...
Ibsens ganse levensdrang, bijna zijn levensvoorwaarde, was
bet geweest, maar zijn redelijk zelfgericht, dat zich voltrok
binnen de mogelijkheid van werkelijke levensvormen, had
hem bet onmogelijke aangetoond. Allicht tot zijn bittere teleurstelling.
In zijn Brand had hij gecapituleerd voor de practische mensen, voor de baljuw en de proost, de koster en de school
meester. Allen waren wijzer gebleken dan Brand... in bun
zich aanpassen aan de omstandigheden, terwijl hun zelfver
blinde ijdelheid meende, dat zij die beheersten.
Indien men die lijn nog wat consequenter doortrok, hun
fantasie en ijdele zelfbegoocheling versterkte, en hun lafheid
en luiheid, terwijl de omstandigheden nog dwingender werden... wat zou er dan van komen? En wat voor dwaas
schouwspel kon dat opleveren!
Maar tegelijk verscheen al voor Ibsens, aan de realiteit gebonden, verbeelding, de flguur, zoals die dan onverm?jdel/Ie
zijn moest: de karikatuur van een mens, erger dan een karakterloze: een zwakzinnige. Die toch iets van de dichter hebben zou in zijn al te welige fantasie en ook wel momenten
van smartelijk zelfinzicht. Ten slotte een spotvorm, maar
toch nog zeer kenbaar, van zijn lieve landgenoten, gelijk hij
ze in vele jaren van druk en vervolging had leren kennen.
Zo leefde voor de dichter Peer Gjnt als een ontspanning
en een bespotting, een zelfgenoegdoening, haast een soort
wraak, na bet smartelij k zelfgericht van Brand.
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Peer Gynt is zijn schepper inderdaad een ontspanning geweest, al luchtigheid en geest, na de sombere mineurtoon van
dat eerste gedicht. Hij heeft het zich hier ook niet moeilijk
gemaakt met de menselij ke mogelij kheid of dramatische werking. De eerste bedrijven zijn nog wel reeel gehouden. Peer
is daar inderdaad de decadente afstammeling van een drankzuchtige vader en een zwakgeestige moeder. Hijzelf over de
grens van het normale in zijn verwarring van werkelijkheid
en fantasterij, en zijn opgeblazen ijdelheid, genotzucht, luiheid, lafheid gaan daarmee gelijk op. Zo verschijnt hij, na
veel dralen, op de bruiloft te Hoogstadt, waar men zich van
hem afkeert of hem bespot. Maar waar hij toch met de bruid
doorgaat, omdat de bruid 't zo wil. Op vrouwen heeft Peers
overtuigde verbeelding, als het dichterlijk idealistische, altijd
veel invloed. Het meisje verstoot hij terstond weer, want ten
eerste bezit hij geen verantwoordelij kheidsgevoel en dan ook
voelt hij voor een ander meisje, dat hij op de bruiloft zag. Na
de hevige daad der ontvoering, een uiterste van exaltatie, zijn
in Peers hoofd alle duivels los. Hij geeft toe aan alle lusten,
zowel stoffelijke, als die van zijn verbeelding. Daarna heeft
hij een beetje berouw, voelt zich ietwat verontreinigd, iets
zeer gewoons bij slappe naturen. En juist op dat tijdstip komt
het meisje van de bruiloft, Solveig, tot hem. Zij wil met hem
blijven, heeft met haar familie gebroken. Peer is eerst in de
wolken. Maar dan komt de wrange herinnering aan zijn
schandelij k leven. En is ook de verantwoordelij kheid niet te
groot, en de duur niet te lang, de band niet te eng van zo'n
heel leven met de minnende Solveig? Als hij haar zijn zonden biechtte, zou zij zeker vergeven... Maar 't zou zelfoverwinning kosten. Peer acht 't verkieslijker weg te gaan. Hij
zal nog even hout gaan halen, zegt hij. Zij moet maar op hem
wachten. En hij gaat, en zij wacht, een mensenleven lang.
Peer doet intussen nog voor 't laatst zijn moeders huis aan.
De oude vrouw is stervende en de scene van haar dood is een
van de roerendste in het gedicht. Hierna gaat Peer het land
uit en sluit de derde acte.
De volgende is dan al satire en onwaarschijnlijkheid, een
luchtige, kluchtige dwaasheid, niet zonder wrange beduidenis voor het Noorse yolk, dat dan echter sprekend op andere
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volken schijnt te gelijken. Peer Gynt, nu een man geworden
en rijk door de slavenhandel, zet zijn levensprincipes uiteen
voor een aantal twijfelachtige vrienden, die verschillende Europese naties, niet zeer waardig, vertegenwoordigen. Het eindigt daarmee, dat de heren er met Peers jacht van door gaan.
Maar Peer vindt daarentegen het gestolen ros en de prachtkledij van zeker Arabisch stammenhoofd en wordt in die kleren als profeet verwelkomd. De positie echter wordt hem
gauw te machtig en hij bederft de zaak door, als een oude
gek, een onnozel slavinnetje het hof te maken, dat tenslotte
met paard en profetenbuidel vlucht en hem hulpeloos achterlaat. Maar Peer is uiterst tevree van het bezwarend profetenambt ontslagen te zijn. Hij is altijd uiterst tevreden, zowel als
hij lets begint als wanneer iets hem mislukt. Hij meent altijd,
dat hij 't zelf is, die de verandering te weeg brengt.
Wat later—hoe hij intussen leeft is natuurlijk raadselachtig—staat Peer bij de grote Egyptische sphinx—legt uit wat
die betekent aan een Duitse geleerde. De sphinx is nl. Zichelf. Dat vindt de geleerde beer een wereldopenbaring en
staat er op de geniale Peer te introduceren in een kring van
andere geleerden in Cairo. Die kring blijkt dan een gekkenhuis en daar verkrijgt en bereikt Peer, wat hij zijn leven lang
hoopte en verwachtte. Hij wordt er als keizer gekroond, door
de gekken. Maar hij is zelf fang niet gek genoeg om dat pleizierig te vinden. Hij valt zelfs flauw van akeligheid.
De vijfde acte brengt de nu oude Peer naar zijn vaderland
terug en in hetgeen hij daar ontmoet, wordt hem telkens een
spiegel voorgehouden van hetgeen hij was, van hetgeen hij is,
en van hetgeen hij had bedoeld te zij n. Dit alles niet zeer diep
of zeer tragisch, meer satiriek en spottend, met blikken terzij de naar allerlei nationals eigenaardigheden en ijdelheden.
Tenslotte ontmoet hij een zekere Knopengieter, de Dood
eigenlijk, die hem zijn opdracht mededeelt Peer Gynt op te
smelten in de algemene smeltketel. Waarop gezegde Peer,
hoogst verontwaardigd, meent dat wie zozeer Zichelf geweest is, recht heeft op persoonlijk voortbestaan na de dood,
hetzij dan in de hemel of in de hel. Maar de knopengieter
zegt, dat 't nog eerst bewezen zou moeten worden, dat Peer
zich zelf geweest is. Hij voor zich betwijfelt het feit. Peer be-
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looft echter getuigen aan te brengen, en stoot toevallig op de
trolkoning, die hij in zekere min waardige periode van zijn
leven leerde kennen. Hij was toen bijna zelf een vieze trol geworden. De trolkoning is nu afgezet, en daar in die wereld
geen pensioenkassen bestaan, vrijwel een bedelaar. Hij wil
prins Peer graag helpen, maar om te getuigen dat Peer toen,
in die tijd, van hun kennismaking zichzelf was, dat kan hij
niet. Juist niet. Want Peer nam toen integendeel geestdriftig
de trotse geloofsbelijdenis der zelfgenoegzaamheid aan, wat
gans wat anders is dan zich zelf zijn. Dat is dan een harde slag
voor Peer. Een begin van zelfkennis. Als hij nu weer die gevaarlij ke knopengieter treft, spreekt hij niet meer van de persoonlij kheid, die hij geweest is, maar van de zondaar, die hij
was. Hij heeft door zijn zonden de hel verdiend... die hem
nog verkieslijker schijnt, dan het algemene en gemene niets
in de gemeenzame ketel. Breng mij getuigenis, zegt de knopengieter. Ik zal u ditmaal nog laten. Dan ontmoet Peer gelukkig de Duivel zelf, maar die 't ook al niet breed meer heeft
en zuinig met de hel-brand moet zijn. Peer klaagt zichzelf
aan, maar zijn ijdelheid belet, dat hij de volle maat van zijn
abjectie geeft. En dus is het gevolg, dat de Duivel alles maar
pekelzonden acht en Peer de hel niet waard. Zodat de derde
ontmoeting met de knopengieter nu gevaarlijk kan worden.
Indien niet juist bijtijds Peer tot Solveig gekomen was.
In Solveigs hart leefde van aanbegin de wezenlijke Peer
Gynt, de schuldloze dichter, die zijn essentie uitmaakte en
die hij tenminste had kunnen zijn. En dat blijkt dan genoeg
om de knopenman te doen afdeinzen, nu voor tenminste een
mens de heldenfiguur Peer Gynt een waarheid geweest is.
Gelijk in Goethe's Faust voert ook hier het Exig Weibliche de
zondaar omhoog. Al begrijpen wij de zaak niet te best.
Doch men kan het de commentatoren overlaten hier naar
de innerlij ke rechtvaardiging van dit slot te zoeken. Ilk geloof
niet, dat het voor ons Joel veel betekent, wij hebben genoeg
aan 't geheel der handeling: aan de reele psychologisch-zuivere Peer van de aanvang, aan de fantastisch onmogelijke
van later. Al losser wordt de band met de werkelijkheid.
Maar in de afzonderlijke scenes, in de enkele uitingen begint
Peer merkwaardig veel te lijken op de gemiddelde ijdeltuit
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en praatj esmaker, gelij k Ibsen er denkelij k legio gekend heeft,
zulke kerels met veel handigheid om zich een houding te geven en te doen of de wereld altijd precies loopt, als zij 't willen. Die links en rechts hun argumenten vandaan halen, met
veel citaten, desnoods van henzelf. Kortom: half handelsreiziger, half kelner, half kwakzalver.
Ibsen moet een duivels pleizier gehad hebben in deze creatie, zoals hij al levender, al minder abstract, al bekender voor
hem stond. Wat had hij veel van die wezens ontmoet! Wat
waren ze goddelijk naief in hun twijfelloze zelfverblinding,
hun voor niets terugschrikkende brutaliteit. Tenslotte de beheersers, de helden van 't gemene leven, des zeer gemenen
leven, als men 't wel bezag. Maar dan moesten zij in politiek
doen, afgevaardigden, ministers worden... als de advocaat
Stengaard in de Bond der Jeugd Die gladde, practische partijstichter en leider komt rechtstreeks uit Peer Gynt, de Peer
Gynt van het laatste gedeelte, de vulgaire optimistische opportunist, de zelfovertuigde, zelfgenoegzame mediocriteit,
van alle principemarkten thuis, met juist zo veel idealisme,
als zijn ijdelheid, zijn eerzucht, zijn lusten en instincten hem
veroorloven. Wat betekent, dat zijn idealen zich merkwaardigerwijs altijd precies voegen naar zijn egolstische wensen
van het ogenblik. Zo tekent Ibsen ten voeten uit—zij 't ook
naar 't caricaturale, gelijk in een blijspel betaamt—de Noorse
talentvolle staatsman, die dan weer bijzonder op soortgelij ke typen in andere landen gelijkt. En de dichter heeft er,
zonder achtergedachte, tenvolle plezier in gehad het malle,
benauwde politieke milieu van zijn land of te beelden. In de
Bond derJeugd staat inderdaad en gaaf de vrolijke, lichtzinnige
Ibsen... zoals hij nooit meer zijn zou. Zonder bitterheid, zonder schrijnende herinnering aan eigen belevingen, viert de
dichter zijn beeldende spot uit en het is een prachtig stuk
satire geworden.
:

Maar het was een intermezzo, een ogenblik verpozing en verlichting van de zware druk zijner roeping, als openbaarder
van de universele geest, die in hem tot ontwikkeling en be
wustheid kwam. De Bond der, jongeren was bewuste satire geweest. Verstand en geest hadden er stevig aan meegeholpen.
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Ook het tweede deel van Peer Gynt werd grotendeels bewuste satire. Maar zo was het gedicht niet begonnen en zo
voldeed het ook Ibsens dieper bewustzijn niet.
In Brand was de vraag gesteld naar de mogelijkheid ener
volkomen uitleving van het persoonlijk zedelijke, van het
geestelijke, in deze wereld van betrekkelijkheden. En er was
een duidelijke fiasco van gekomen, in zover geloof en leven
onverenigbaar bleken. Naar het geloof te leven voerde enkel
ten dode. De zedelijke persoonlijkheid lean zich niet algeheel
uitleven.
Toen deed zich de tegenstelling in Ibsens geest op, de volstrekte tegenstelling. Zo de geest het leven niet kon dwingen, hoe dan als het leven de geest dwingt in zichzelf weg te
kruipen? Ofwel: kan de geest zich in rich Zelf uitleven, in
droom en verbeelding en daarbij de werkelijkheid der zinnen
enkel als motieven gebruiken?
Dat werd het thema. Wij hebben gezien hoe het, zo absoluut gesteld, in Peer Gynt werd uitgedrukt. Als de daden van
een zwakzinnige, die in een gekkenhuis zijn bekroning vond.
Dat Peer zo werd, had de dichter niet in zijn macht en wil.
Zijn gedachte in beeld gebracht, werd levende, d.w.z. mogelij k bestaande werkelij kheid. Het leefde in hem van het werkelijke, organische leven en zo stelde hij het buiten zich, en
anders bevredigde het hem niet.
Aldus is 't wezen van de dramatische dichter en zo werd
Peer—die van het begin—wat hij worden moest, tot benauwenis van zijn maker misschien. Ibsen zag tenslotte op de beide
gestalten Brand en Peer Gynt neer, als een god die de schoon
geschapen wereld verwoest heeft. Indien er geen andere mogelijkheden waren dan te zijn als Brand of als Peer Gynt,
wat bleef er dan over van het leven? Een moordende
dweper of een gek, ging in dit dilemma waarlijk het strevende leven op? Was er naast die twee geen andere houding
mogelij k ? Was het leven op zich zelf niet iets goeds, groots
en heerlijks? Als de bedillerigheid der mensen maar niet ingreep, en de mens maar in harmonie van geest en stof verstond te leven... Peer Gynt was ook de volstrekte tegenstelling
van Brand geweest, aanvankelijk, en daardoor een pathologische figuur geworden. Maar zelfs toen had zijn maker hem
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niet geheel verworpen. Waren er niet echt menselij ke, dichterl/ke kwaliteiten in hem, als in zijn schepper? Met zekere ont

-

steltenis zal Ibsen bevonden hebben, dat hij in Peer tevens
zijn eigen leven verwierp, zijn droomleven buiten de daden
rijke maatschappij. En hij zocht begrip van die verhouding,
- de verhouding van droom en leven —zeer zeker géén radi
cale verwerping. Daarvoor voelde hij in deze tijd van binnen
uit te vast zijn kunstenaarsschap, zijn kunstenaarsstaat. Wat
er dus dichterlijks in Peer was, kon niet ganselijk slecht zijn.
En ook zijn verheffingsdrang, zijn keizersdroom, kon niet
absoluut veroordeeld worden.
En in zijn verbeelding verrees al het beeld van een andere
Peer, verstandiger, beschaafder, evenwichtiger, met veel
meer geest en wil. En toch een gewoon mens, met ijdelheid,
eerzucht, doodsvrees, egoIsme en zelfoverschatting. Deze
mens,—nu niet meer enkel gelovige,—op de hoogten des le
vens geplaatst, zonder stoffelijke noden, met alleen deze geestelijke opgave: zichzelf te zijn volledig, als een volkomen
doorgevoerde persoonlijkheid... hoe zou dan de uitslag zijn?
Dc verwerkelij king van dee droombeelden?
En hier kan men nu waarlijk op <<invloeden>> wijzen, die
enigszins Ibsens productie bepaalden. Hij woonde jarenlang
in Rome en dat Rome trok hem sterk aan, gelijk al het uiterIijk leven, oud en nieuw, hem sterk aantrok. Vooral het antieke Rome en zijn geschiedenis interesseerden hem, en zo
trof hij daar de episode van Keier Julianus de Afvallige, de
man die het Christendom weer verloochend had, als iets dat
een vage echo gaf op de thans nog verwarde kianken van
zijn eigen ziel.
Dat hij dus in Rome woonde en daar Romeinse historic
studeerde—ziedaar de <dnvloeden>> der uiterlijke omstandig
heden op Ibsens ontwikkeling. Verder ging dat aiweer niet.
J ulianus' geschiedenis werd de feitelijke ondcrgrond,
op hij zijn nieuwc figuur werken kon en dat hij juist deze
koos, had niets met uiterlijkheid te maken.
Julianus, de jongeling uit keizersgeslacht, kon die begaafde en beschaafde, zeer menselijke mens zijn, wie tenminste de
omstandigheden vergunden boven zijn afhankelijkheid uit te
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stijgen en een gave persoonlijkheid te vormen. Zijn maker
wenste vurig dat het zo zijn mocht. Beter dan de oude, begreep hij nu deze nieuwe Peer, in wat er mogelijk grootmenselijks in hem verborgen lag. En hij kon niet nalaten als 't
ware er zelf bij te gaan staan in de gedaante van Maximos de
Ziener, om Peer-Julianus te raden, te leren, te prikkelen tot
inspanning en inzicht in dat hoger menselijk leven van zelfstandigheid, dat wellicht te bereiken viel. Al had Brand door
zijn exclusivisme het niet gekend. Al was het in Peer Gynt
tot ijdel schuim verworden en verwaaid. De verwerkelijkte
roeping der persoonlij kheid. Dat was voor de dichter nu niet
meer zozeer een vraag van idealisme en zedelijkheid. Door
Brand was hem gebleken, dat het ideele nooit gaaf is te handhaven. Doch als de mens maar vrij vermocht te zijn van de
druk der collectiviteit, die tot leugen en karakterbederf voert.
En vooral vrij van wat de menigte boven zich projecteert,
om te kunnen klagen en er hulp van te verwachten, en om
aan eigen richting te ontkomen: een godheid, wier mindere
in idealiteit men immers zonder krenking zijner ijdelheid zijn
mag, ja, zijn moet.
Dan kwam het er verder niet op aan of die mens zelfs nog
zeer menselijke eigenschappen bezat, of hij b.v. ijdel, genotzuchtig, ikzuchtig was, mits hij zichzelve, als 't er op aan
kwam, in hand en band wist te houden, en besefte wat zijn
uitspattingen in het geheel zijner verhoudingen te betekenen
hadden. Want op deze wijze zou hij zich, met al zijn goed en
kwaad, als geheel kunnen aanvaarden, zijn vrij-machtigheid
opvoeren tot zover als hij de grenzen van zijn individuele beperktheid kende, en dus in waarheid voor zich zelf God zelf
zijn. In alle omstandigheden, ook de nederigste. Doch als
zijn voorbeeld werken zou, moest hij niet in de laagte bloeien,
maar op de hoogte, waar elk hem zien kon.
Juliaan, de jongeling van vorstelijke stam, geboren in een
tijd, toen het Christendom zijn eerste gloed van bezieling
reeds verloren had, levende in een milieu van oververfijning,
vattbaar voor alle oude schoonheid en wijsheid... zo iemand,
dan zou hij der mensheid het voorbeeld komen geven van die
verheven levensstaat, van de Ubermensch, die heersen zal
over een wereld. Als dan nog onverwachterwijze het lot hem
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op de keizerstroon heft, zodat nergens het stoffelijke hem benart en hij het collectieve kan dwingen, hoe sterk staan dan
zijn kansen, der mensheid kansen, op verlossing uit vreemde
banden. Want als een enkele mens zich zedelij k uit kan leven
naar de mate van zelf bepaalde kracht en wil, is daarmee de
mogelijkheid ener algemene menslijke verheffing gegeven.
Maximos, de ziener, gelooft in Juliaan die nog uitzonderlijke mens gevonden te hebben en tracht nu telkens zijn wil
te stalen, zijn inzicht te verruimen, zijn hoogmoed te prikkelen. De antieke wereld van schoonheid der zinnen, van menselij k levende goden is ondergegaan voor de grimmige wereldverachting, de hooghartige geestesverheerlij king des christendoms. Maar ook dit ideaal is alreeds verbruikt en versleten. Sektegeest en allerlei kleinzieligheid overwoekeren al de
grootse eenvoud van het primitieve geloof. Zou het dan nu
de tijd niet zijn voor een nieuwe godheid, die de mens zelf
ware, levend in eigenmachtige heerlij kheid, gebieder over
geest en stof, omdat hij allereerst over zichzelf gebiedt en
niet meer wil dan het redelij k-mogelij ke ?
Tot deze staat tracht Maximos Juliaans geest op te voeren.
Niet de oude goden, niet Christus, hijzelf moet zich god gevoelen. Maar Juliaan blijkt al te zeer behept met menselijke
gebreken: ijdelheid, mensenvrees, en—het ergste—tenslotte
toch maar een zwakke wil. Meer een dromer dan een denker,
dilettant-kunstenaar, dilettant-wij sgeer, dilettant-krijgsman.
Een beminnelijke, zachte, verstandige jongen... maar zal hij
groot genoeg blijken voor de omstandigheden? En vooral
voor een wereldroeping?
Maximo s blijft het hopen, te meer nu Juliaan na veel aarzeling de keizerstroon heeft bestegen. Maar juist op die gunstige hoogte blijkt het hem te duizelen. Hij herstelt de eredienst der oude goden, waaraan niemand meer gelooft, die
men nauwelijks meer kent, en gaat de strijd aan tegen Christus, als een concurrerende godheid. Wel voelt hij zich zelf
god, maar op de wijze dier oude Olympiers, als Augustus of
Hadrianus naast de anderen. niet alleen, en vooral niet los van
Christus, wiens macht hem een idee fixe wordt. Zijn Christenvervolgingen doen inderdaad het geloof weer opvlammen, en zo verwekt hij zelf zich de tegenstander, die hij vet-
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nietigen wilde. Telkens tracht Maximos Juliaan op het rechte
spoor terug te brengen, maar deze begrijpt hem niet, brengt
het niet verder dan de caricatuur van Maximos' ideaal. Ostentatief vertoon van stoicijnse armoe inplaats van rustig-gees
telij ke beheersing van het stoffelijke, veelschrijverij, babbelachtige wijsgerigheid voor verheven wijsheid, onrecht door
angst en ijdelheid, waar kaime onthouding of edele mildheid
hadden gepast. Juliaan blijkt toch ook maar een zwak mens,
die het goede wilde, maar die de omstandigheden de baas
worden. Hij moet een rol spelen boven zijn krachten en voelt
het droevig, hoe de wereld zich van hem afkeert, hoe zijn
beste voornemens door een wonderlijk toeval altijd verkeerd
uitkomen. Hij gevoelt de wereld een failliete boedel, hij walgt
van het doen der mensen, en kan toch niet zonder hun bijval
en hun steun. Beter van geest dan het gros zijner medemensen, is hij toch lang niet sterk genoeg om alleen op zichzelf
te vertrouwen. Zo twijfelt hij aan alien en alles. En Maximos'
troost is hem er geen.
Dan komt allengs een matheid over zijn ziel, afwisselend
met vlagen van vrees voor de macht van de Gekruiste. Op
een expeditie tegen de Perzen wordt hij dodelijk gewond,
maar beleeft nog dat zijn reeds verslagen leger opnieuw in
Christus' naam overwint. Christus heeft over m6 gev egevierd, is
zij n laatste droevige verzuchting.
En Maximos houdt hem een korte lijkrede, waarin, zover
it gaat, zijn peccavi is bevat. En evenzeer Ibsens beter inzicht.

-

Killen op deze hoogten is niet iemands keuze, maar is moeten. En Brands grimmige vermaningen, en Maximos' drijven
van Juliaan zijn nu zonder zin gebleken. Wie grootheid niet
in zich heeft, op die kan zij niet geent worden. Wie een rol
wil spelen te groot voor hem; wie een valse roeping kweekt,
brengt ongeluk over zich zelve. Maar toch gelooft Ibsen vast,
dat het « derde rij k » — dat van de Mens-God — zal komen. En
dat tot dit einde Juliaans en anderer pogingen niet ganselijk
tevergeefs zullen blijken. Diets is onnodig in dit verband.
KaIn en Judas waren even zo nodig als Jezus. En verder weten wij niet.
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Iv
In de winter van 1871-72 werd Ke/er en Galilaer beeindigd,
en daarmee was ook een periode van Ibsen's ontwikkeling
afgesloten. De eerste periode van zijn zelfinzicht, kan men
zeggen, of ook de strijd in en met zichzelf. En het resultaat is,
dat hij flu voorlopig weet, hoe hij tot leven en wereld staat.
Zijn aanvangen, hebben wij gezien, waren als die van andere vurige jonge mensen in de romantische tijd. Hij droomde van een Held en van een Heldenroeping in de strijd tegen
Boosheid en Tyrannie. Welke edelmoedige jongen doet dat
niet? Alle kinderboeken zijn variaties op dat thema. En ook
vele grote-mensen-boeken voor de romantisch sentimentele
menigte. In de gemakkelijke droom kornen wij alien bij ge
legenheid gaarne de mensheid redden.
Maar bij Ibsen was de romantische droom spoedig vervlogen. Hij zag aidra zijn Held in de werkeiijkheid van het ge
wone leven, en niet meet als een uitzondering, een verheerIij king, maar als een eis, die aan de mens in 't algemeen te stel
len was. leder had een held te zijn, bevrijder der eigen persoonlijkheid. En de Boosheid en Slechtheid van vroeger, dat
waren eigenlijk halfheid, zwakheid, kleinheid, waartegen de
strijd ging. In de liefde allereerst had de mens zijn persoon
lijkheid te stellen en te handhaven. Wie daar faalde, beging
een zonde tegen de heilige geest en had zijn levensdoel gemist. Zo leerden wij van Sigurd, de viking, in de Krgslieden
-

op Helgoland.
En terwijl al sterker werd die drang naar zelfverwerkelijking, benauwde de dichter meet de laagheid der mensen,
waaronder hij moest leven, hun kleinheid van denken, hun
ellendige achterdocht, hun kietsgeest, die al het goedbedoelde ontkent en vermoordt. Uit die bekiemming schreef hij
toen de Comedie der liefde, waarin de laagheid ten voeten uit
gebeeld staat en ook een jonge man, die zich met kracht daar
uit wil opheffen. Maar hij is jong en een dichter, hij kent het
leven, het daadwerkelijke niet. Wel kan hij de vervulling van
zijn liefde offeren aan zijn ideaal en het huweiijk mijden, dat
die liefde zou verlagen en vernietigen, maar het leven zeif
moet hij nog leren kennen. Om daar te beproeven of men
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ook inderdaad leven kan naar een ideaal, of in dit aardebestaan
een absolute doorvoering van de wil tot het ware en goede
mogelijk is, of inderdaad de zedelijke persoonlijkheid zich
kan verwerkelij ken. Dat werd voor de dichter toen de vraag,
in haar ganse algemeenheid. Is dit leven een schipperen tussen kwaad en een beetje beter, goed of een beetje minder,
dan wel kan een vaste, trouwe < willer » leven en mensen,
omstandigheden en stoffelijke dingen kneden naar zijn wens?
Anders gezegd nog: wordt de mens geleefd of leeft hij zelf
met een eigen wil, die verband houdt met hogere eenheid, en
is deze wereld enkel maar bij toeval en ongeluk zo abject en
verachtelij k ?
In de gelukkige, vrije dagen van Ibsens Italiaans verblijf,
is toen uit die vragen en drangen Brand voortgekomen, als
een verheldering, maar ook als een ontnuchtering. Brand is
de idealist a outrance, d.w.z. de strever naar volkomen eenheid
van geloof en leven. En zijn einde bleek zelfvernietiging.
Volkomen doorgevoerd idealisme is voor de sterveling niet
mogelijk dan in ophefling der persoonlijkheid, d.i. in de
dood. Wie leven wil, moet schipperen, moet halfheid dulden
en zich met streven vergenoegen. Tenzij in de droom...
In de volkomen, ononderbroken droom kan de mens een
Held zijn, een zelfgemaakte, heeft de dichter in bitterheid gedacht, en het beeld van Peer Gynt gezien, als een lafaard, een
deserteur van het echte leven, wiens fantasie, anders een
godsgave, hem tot de naarste zonden verleidt, omdat de heilzame discipline der werkelijkheid ontbreekt. Beter gezegd,
omdat er nergens een kern van persoonlijkheid is, die aan de
druk der omstandigheden en gebeurtenissen weerstand biedt.
Zo wordi Peer Gynt, in de zuiverste betekenis van het woord,
geleefd, terwijl Brand trachtte enkel zelf te leven.
Noch het een noch het ander bleek in zijn uiterste consequentie mogelij k, en de uitkomst was een dood man en een
zwakzinnige.
Wat was dan de waarheid aan leven en persoonlij kheid ? Hoe
stond het dan met die drang naar zichzelf zijn, die de kern van
Ibsens leven was? Hoe was dan de harmonie, het vergelijk, de
hogere levensmogelij kheid te vinden, dieideaal en werkelij kheid verbond en een waardiger mensheid scheppen zou?
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Levende in Italië, in een zachter, milder sfeer dan daar in het
noorden, temidden der resten van een beschaving, die het
leven der zinnen zo diep genoten had en in dat zinlijke de
schoonheid gevonden en vereerd, heeft toen ook dat grim
mige, noorse hart zich voelen verzachten voor de bekoring
van zinneschoon en een gelijkvloeiend leven zonder morele
benauwingen. In zijn land, in die duffe, kleinzielige samen
leving, had hij zich die dingen zo anders voorgesteld. De zinnen, een leven der zinnen, dat leek hem het vanzelf zondige,
mensonwaardige, want bandeloos dierlijk en geestloos.
Maar zo behoefde het niet te zijn, wist hij nu. Die GrieksRomeinse beschaving, waarvan de overblijfsels nog zulk een
indruk maakten, had het zinlijke oneindig genoten en liefge
had, maar niet bandloos, niet geestloos, want in de schoonheid had zij de geestelijke norm gevonden, die matiging en
zelfbeheersing bracht. Ibsen begreep thans hoe bekoorlijk,
hoe zacht het leven toen geweest moest zijn, en tevens rustig
verheven, gedragen door die eis en dat verlangen het schoon
te zien. 0, nog altijd had het Christendom, met zijn hooghartige wereld- en zinnenverachting, dat op die overrijpe Griekse cultuur gevolgd was, al zijn sympathie. Daar hoorde hij
tenslotte bij, bij die hoge en strenge christelijke eis van oh
leving der morele persoonlijkheid. Dat idealisme was gewis
het zijne, zo was zijn wezen en de eis van idealistisch leven,
eenheid van leven en zedelijk voelen, voor hem onafwijs
baar.
Alleen begreep hij no, dat ook het andere in 't algemeen
recht van bestaan had, dat tussen het zinlijk leven en een
zedelijk idealisme men niet per se het laatste moest en mocht
kiezen. Doch hoe moest men dan kiezen? En was 't onvermijdelijk om te kiezen? Was er niet een derde sfeer mogelijk
tussen de levensontkenning van het Christendom en de dienst
der zinnen, die al te vaak immers tot geestesontkenning werd?
Moest in het eeuwig onverzoenlijk dilemma van die twee het
leven, de mens blijven verdorren of verdierlijken? Gelijk
Brand en Peer Gynt? Dat leek hem onmogelijk, want onredelijk en onrechtvaardig. En toch...
In het grote dubbeldrama van Keier en Galileër heeft Ibsen
toen bet geval gesteld van de mens, die noch Brand noch
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Peer Gynt zou zijn en toch iets van beiden hebben, een harmonisch mens, een dichter, vatbaar voor de bekoring der
zinnen als voor het hoog-ethische van een zelfbeheerst leven.
Tenslotte voor en boven alles een individualist, zelf-gerechtigde, slechts op zichzelf steunende. Zo iemand, dan kon zulk
een antieke cultuur en christendom verzoenen, levend in zinneschoonheid, die niet verbasterde, en in een geestelijke zelfbeperking, die geen dorheid of fanatisme worden zou.
Maar in de uitwerking van zijn drama bleek toch deze
mens-god, deze God van het Derde Rijk, zich niet laten realiseren. Juliaan verviel toch weer een der beide richtingen
toe en bleek niet de man, die Maximos, de Ziener en Ibsen
hem gedacht en gehoopt hadden. De proef mislukte en kostte
aan Juliaan geluk en leven. En tenslotte was het dit wat de
dichter uit deze nieuwe geesteservaring met Juliaan overhield, dat zulke dingen komen zullen gewis ter zijner tijd,
maar dat het geen zin heeft een mens te prikkelen om te willen, wat hij waarlijk niet willen kan, en aldus niet kan bereiken. Willen in deze is willen naoeten en niet door de enkele individuele mens wordt bier iets bereikt.
Maar anderzij ds zij n daarom individuele pogingen nog niet
vruchteloos. Alles en alien doen mee in de wereldgang en
ook Kain en Judas zijn opgangen geweest naar dat Derde
Rijk, waar eindelij k de tweespalt van vlees en geest, zinlij kheid en geestelijkheid overwonnen zal zijn, de mens genietend zonder wroeging en zedelijk verheven zonder hoogmoed en eigengerechtigdheid.
Na een tijdvak van ongeveer twee jaar schreef Ibsen toen De
steunpilaren der Maatschapp , en vangt daarmede zijn burgerlij ke drama's aan. Het feit laat zich gemakkelijk vaststellen,
maar het waarom en waardoor zij n minder duidelij k, nu elke
continulteit in deze productie schijnt te ontbreken. Men kan
inzien, dat zijn strijd van Ik en Wereld een tenminste voorlopig einde had gevonden in een soort van berusting in 's werelds langzaam en tegenstrijdig verloop. Zuiver lyrisch viel
bier niet meer te bereiken en te verbeelden. Sigurd, de viking
jatgeir, de Scalde waren evenzeer Ibsen zelf geweest als
Brand, Peer Gynt en Juliaan, en in zuiver redelijke opklim-
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ming hadden zij de hoogste trap van zelfbewustheid bereikt
en aan hun maker's levens bestel geopenbaard.
Als hij daarna gezwegen had, zou i t niet meer dan natuurlijk geweest zijn. Hij was geen epicus, wie het uiterlijk leven
op zich zeif trekt en bekoort, hij moest zijn ziel tot uitdrukking brengen,'en dat had hij nu gedaan tot de uiterste grenzen
van zijn individuele mogelijkheid. Wat zou hij nu nog verder?
En hoe kwam het, dat hij flu vervolgens een trap lager daalde,
kan men zeggen, naar de burgerlijke zede-comedie, om daar
opnieuw het spel van de individuelevrijwording tebeginnen?
Was het de met Keier en Galileër diep gevoelde overtuiging, dat hier individueel niets uit te richten valt en de massa
bewerkt moet worden, de kudde der gewone mensen tot vrij heid opgevoed om het Derde Rijk van gelukkige levensbe
heersing mogelijk te maken? Van die goddelijke staat diende
men voorlopig af te zien, begreep hij, maar het algemene le
yen kon alvast misschien een trede hoger stijgen, als de mensen wilden inzien, hoe in het ontbreken van een eigen voelen
en denken de oorzaak lag van de meeste aardse ellende, hoe
leugen en zwakheid het eigen bestaan doorwroeten en ande
ren ongelukkig maken.
Ibsens mensenliefde heeft hem misschien tenslotte tot deze
nieuwe reeks verbeeldingen gebracht, zijn liefde, die de mensen onvredig en rampzalig zag, en meende te weten, waar de
oorzaak gelegen was. Een oorzaak, die immers op te heffen
viel, als men zich maar bewust werd en ernstig beterschap
wilde. Maar dan moest de leraar duidelijk en eenvoudig beginnen bij de maatschappelijke, zichtbare leugen, de wortel
van alle kwaad.
En zo begon hij met De Steunpilaren der Maatschapp//, dat
zich tot stukken als Keirer en Galileër enigszins verhoudt als
een fröbelschool tot een academie. Het is een kinderlijk stuk,
waar de idee aan alle kanten boven de nog niet voidragen
menshguren uitsteekt.
Naar aanleiding van dit stuk van Ibsens realisme te spreken,
heeft zeker weinig zin, want vooral hier is dit realisme telkens
zoek. Waar is enkel, dat in het vervoig Ibsens eigen persoon
lijkheidzich niet meerzo direct openbaren zal, dat zijn lyrisme
uit heeft. Doch met realisme heeft 's dichters productie nooit
-
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lets te doen gehad. Realisme toch onderstelt de epicus, de op
het leven buiten hem beluste, die dan nog bijzonder door het
zinnelijk deel daarvan getroffen of bekoord wordt. Ibsen echter was de werkelijkheidsafbeelding nooit anders dan voertuig, hij beeldde niet wat was, maar wat hij meende, hoopte,
wenste, dat moest zijn. Dat daarbij toch zijn verbeeldingen
menselijk bleven, wil eenvoudig zeggen, dat hij dichter was,
dramatisch dichter, voor wie de werkelij kheid tenslotte spiegel en vorm is voor zijn innerlijke vervoeringen. Hij kneedde zij n idealisme tot werkelij kheid, voor zover dat gaan kon.
Ikon het niet, dan hield hij zich aan de laatste, aan het reeel
mogelijke. Maar daarom was hij nog geen realist, al richtte
zich zijn opmerkzaamheid nu meer op het reele, dat hij immers anderen ten spiegel wilde voorhouden. En voorlopig,
als gezegd, zag dat reele er nog maar weinig reeel uit in deze

Steunpilaren.
Het is vooral een episode in het leven van een maatschappelijk hoog aangezien handelsman, wiens reputatie en macht
van aanzien op een serie van misleidingen berusten. Om
zich in zijn positie te handhaven tegen de waarheid, die hem
bedreigt, komt hij bijna tot misdaad. In de morele verlichting, als buiten zijn toedoen die misdaad verhinderd wordt,
en op aandrang van een vrouw, die hij eens liefhad, overwint
hij eindelij k zichzelve en openbaart zich aan de verbaasde
menigte, gelijk hij is, daarmede zijn maatschappelij k aanzien
vernietigend, maar zichzelf en zijn naasten winnend. Hoe dat
dan verder moet gaan, blijkt niet. Er is in dit stuk ongetwij feld te veel tendenz. De waarschijnlijkheid lijdt er onder, en
die openlijke biecht van de zelfzuchtige, trotse reder schijnt
heel weinig aannemelij k, zodat erkend moet worden dat hier
de verwerkelij king van Ibsens idee, de idee der ideele zelfbevrijding niet gelukt is.
Terwijl dan die mislukking bewijst, dat of de dichter hier
te haastig zijn ethische drang volgde of dat die ethische drang
in de gewone wereld der gewone mensen geen reele wortel
kon schieten.
Dit laatste lijkt niet onwaarschij nlij k, als men ziet hoe Ibsen hetzelfde thema in De Volksv/and behandeld heeft. Wij
komen daarop later terug.
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Op de Steunpilaren volgden, regelmatig om de twee jaar,
Nora, Spoken en De V?/and des Volks, en als men die werken
overziet, is het duidelij k, dat Ibsens ontwikkeling nu meer in
de breedte gaat gelij k zij vroeger in de hoogte of diepte ging.
Het is nu niet meer een zelfbelichting, al verder, tot in de uithoeken van het eigen Ik, het is nu een al verder vervolgen
van de maatschappelij ke leugen of wel een belichting van telkens een nieuwe streek, een ander deel van die mensen-maatschappij, waaraan de dichter wist mee deel te hebben. En
overal vond hij hetzelfde gebrek: gemis aan zelfheid, zich
uitend in mensenvrees, zelfverblinding en grove baatzucht
die de mens tenslotte ongelukkig maakte.
Zoals nu in de vroegere «lyrische» phase van Ibsens ontwikkeling elk van zijn werken in zich had een verdere ontwikkeling of een contrast, zo vindt men in deze meer epische
werken telkens een gedachte aan het volgende, een motief,
dat even aanklinkt, om dan later als een voile toon terug te
keren. Hier in de Steunpilaren is het dit woord: samenleven is
nog geen vereniging.
Ziedaar dan de gedachte van een wijd verbreide verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk, die tot thema
wordt van Ibsens volgende drama's Nora en Spoken. Het zijn
beide huwelijksdrama's, maar feminisme is er alleen in zover
in als het individualistisch streven ook onmiddellijk de be
vrij ding der vrouw meebrengt. Zelfs in de eerste plaats. De
tot zich zelf koming der vrouw zag Ibsen als de meest radicale, meest markante verwerkelij king van de drang tot zelfbevrijding en het huwelijk als de sterkste beklemming van
het collectieve, onpersoonlijke Leven, waarheen allereerst zijn
blik ging, toen het maatschappelijke als zodanig zijn aandacht
trok.
Had het eerste der sociale drama's, De Steunpilaren, toch te
veel van een tendenzstuk in de slechte zin: een these, waar
een stuk omheen gewerkt is, was er jets van een verstandelij ke opzet in, in die twee volgende stukken gaf de dichter
zijn voile maat. Werkelij kheidszin, werkelijkheidsliefde waren hier in wisselwerking en in harmonie met die verheffingsdrang in hem, waarvan ik gesproken heb. En alles in een
gloed, in een koorts van hartstocht. Hartstocht, wel te ver-
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staan, die zich enkel openbaart in de zuiver, sterke omtrekking van de figuren, in de scherp klare belichting van het geval, in de magistrale compositie, in de schepping van volkomen passende atmosfeer.
Nora is de door de maatschappelijke moraal onderdrukte
vrouwelijke persoonlijkheid, die in een smartelijke crisis tot
ontwaking komt. Ter liefde van haar man heeft zij onwetens
iets gedaan, dat de wereld een misdaad noemt, en de ontdekking van die daad en de angst voor die ontdekking vormen
de verschillende fasen van opklarend besef en wereldwij sheid,
die haar tot een Zelf zullen maken. Het stuk behelst dan die
paar dagen van onrust eerst, dan van angst, verbazing, zelfverwij t, verbijstering, wanhoop, die Nora eindelijk tot zelfbezinning doen komen. Tot haar geluk, meent de dichter,
want ook Nora was niet gelukkig, alleen maar oppervlakkig
vrolijk, zegt zij, in dat laatste onderhoud met Thorwald, als
zij zich bewust is geworden, dat er geen gevoel, geen gedachte is, die haar niet van buiten werd opgedrongen. Het plichtsgevoel der vrouw en moeder, religiositeit, de stem van het
geweten, tenslotte de liefde tot man en kinderen nu zij er opzettelij k naar zoekt, blijkt er, onder de storm van deze laatste
dagen, niets van overgebleven. Zij staat als een nieuw geboren mens. De liefde tot Thorwald, die het sterkste scheen,
viel het laatst. Tenslotte toch ook omdat zij op een waan gebouwd was, op de waan, dat Thorwald zich zonder bedenken voor haar offeren zou, dat hij haar andere zelf zou blijken. En dat duizelig makend zedelijk verhevene noemt zij
het Wonderbare... waarvan wij nu weten wat het zeggen wil,
wij die Ibsens ontwikkeling tot Keifer en Galileer hebben gevolgd. Het wonderbare is dat Derde Rijk van de boven zijn
huidige laagheid verheven mens, van de zinne- en zedenmens, waar het samenleven van twee mensen, man en vrouw,
inderdaad een Echt kan heten.
Een seconde ziet ook Thorwald die hemel open, maar de
voordeur, die achter Nora in het slot valt, verkondigt symbolisch, dat voor een Thorwald Helmer gewis niet is weggelegd dat paradijs to betreden. En voor ons alien waarschijnlij k niet.
Onder de personages van het tweede plan in het stuk, die
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er bij Ibsen nooit enkel zijn ter versiering, heeft die van de
dokter Rank een sinistere betekenis. Wij voelen vaag, dat zijn
doen, zo niet direct met de handeling, dan toch met de sfeer
dier handeling, de idee achter het drama in verband staat.
Rank is nl. in de afgedempte toon van zijn verschijning, de
triestige uitkomst van lang geleden huwelijksmisere. Zijn
ruggemergskwaal gaat terug tot zijn wader, gelijk hij in dat
huiveringwekkend vrolij k tafereel met Nora erkent, als beiden vol zijn van eigen kommer, die nauwelijks begrip en
weerklank vindt bij de ander.
Deze Rankperiode, die hier geen andere bedoeling heeft,
dan de sfeer van het stuk te verdiepen en verder als contrast
te werken, wordt dan het zwaar-ernstige hoofdmotief van
Ibsens tweede huwelijksdrama Spoken, geschreven in dezelfde gespannenheid van dramatisch schouwen als Nora.
Spoken geeft tegelijk een soort vervolg op Nora. Het zegt
wat er gebeuren kan, als de Nora's niet weglopen of berouwvol teruggebracht worden, zoals mevrouw Alving. Zij was
aan een panier perce van een luitenant gekoppeld, maar liep
in de eerste schrik der ontzetting over zijn ware wezen het
huis uit. Naar haar vriend de jonge dominee Manders, van
wie zij hield en van wie zij wist, dat ook hij een verzwegen
liefde voor haar onderdrukte uit plichtsgevoel. Maar Manders overwon de vleselijke mens in zich, en wees de jonge
vrouw naar haar wettige echtgenoot terug.
Na tijd en wij le kwam er toen een kind van die verbintenis
en dat kind is de jonge Oswald, een begaafde jongeman,
maar... verinoulu, zei de Parijse dokter, wormstekig, als Rank,
erfelijk belast, met nog erger vooruitzichten.
En het stuk is, weer in enkele dagen, de vervulling van dat
noodlot, de gruwzame voltrekking van een vonnis, door de
ouders zich op de hals gehaald in hun dwaze trouw aan maatschappelijke moraal of wel: in hun verraad van de eigen persoonlijkheid.
Het is waarlijk grandioos zoals de dichter die schaduw
weet te werpen over huis en mensen, die al zwaarder dreigend wordt, al zwoeler beklemmend, tot ten laatste, in een
ontzettende, gespannen stilte, de slag valt. Ook het uiterlijk
decor van die sombere Noorse fjord in alti j ddurende regen,
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gezien door een glazen veranda, is al meesterlijk van stemmingsschepping en symboolwerking. Waarin dan ook de bijfiguren Engstrand en Regina met hun rauw cynisme meedoen.
Dat er geen geluk verstoord werd door de opklaring van
de werkelijke verhoudingen, behoefde Ibsen, bij monde van
zijn personages, ons niet hier te verzekeren. Het verleden
van kamerheer Alving's huiselijk leven en het tegenwoordige van Oswald's ziekte, zijn een grauwe ellende. Maar de persoonlijkheid, waartoe mevrouw Alving, onder leed en smaad
en ontbering gegroeid is, leert althans klaar zien in hetgeen
zij onwetend misdreef tegen zichzelve. En tenslotte ook tegen haar ellendige man. Het is een rehabilitatie van ^^n nagedachtenis, dat zij nu tegenover haar zoon waagt de ware toestand van hun huwelijksleven, zijn vaders ware aard te onthullen. Al is 't dan voor hem ook te laat.
Evenals consul Bernick gedemoraliseerd werd door het
benauwend milieu, evenals Nora in een zelfde sfeer niet geestelij k groeien kon, zo ware ook Alving's karakter niet ontaard, als hij had mogen zijn en leven, als hij was en behoefde.
Zo meent mevrouw Alving.
Maar in 't Noorden mag men niet levensblij zijn en heet
werken altijd een vloek. Toen kwam het huwelijk en doodde
de vrouw, met haar verachting, het laatste restje zedelijke
kracht en zelfrespect, dat in de man was overgebleven. En
ging hij onder als een dier.
In dit gruwzame stuk is de stemming als tot wanhoop verduisterd. Er wordt hier niet meer gehoopt, er wordt alleen
iets beschreid, aan iets vertwijfeld. Die verheflingsdrang, die
in Bernick en Nora gestalte aanneemt, die ook in de vroegere
werken zelden ontbreekt, omdat hij een essentiele factor van
Ibsen's zieleleven is, de drang naar the way out, een gestadig licht
van mogelijke verlossing... hier in Spoken, schijnt die, zo niet
ganselij k verdwenen, toch heel klein geworden in mevrouw
Alving's voleindigde zelferkentenis, die toch geen nieuwe
toekomst laat.

Zo is dan Ibsens visie op de maatschappij in dit stuk uitkomstloos gebleken, als zijn eigen sinister f j ordlandschap
in de eeuwigvallende regen. Het, trots alles, hoopvolle van
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Nora is hier verloren. In die sfeer der samenleving, waar de verhouding der geslachten onder maatschappelijke druk wordt
vastgelegd, is 't hem al ellende, dikwijls hopeloos. Wat hij
eens grimmig sarcastisch in een Comedie der Liefde bespotte,
dat schouwde hij thans in zij n gruwelij ke gevolgen, en spotte
niet meet.
Hoe gruwzaam bleek dit alles en hoe weinig uitkomst was
er te zien bij het licht der dichterlijke verbeelding, dat de Bingen meet wezenlijke waarheid verleent, dan de oppervlakkige schijn onzer eigen dagelijkse werkelijkheid.
Mocht er ook niet altijd een Oswald van komen, — een betrekkelijk zeldzaam geval—zo waren en zijn toch legio de
jonge vrolijke luitenants, wier levenslust en daadkracht bij
gebrek aan voedsel degenereert naar losbandigheid, naar liederlijkheid, naar redeloosheid. Misschien is dit ontbreken
van zonnig leven wel vooral een trek van de meet noordelijke samenlevingen, maar een algereen verschijnsel is het versmoren, in onze gematigde burgerlij ke maatschappij, van onberekenbaar veel energie, die haar juiste, passende wegen
niet vinden kan. Die gaat dan tot bederf over en vult gevangenissen en gekkenhuizen. Of fokt ook wel in grote getale
consuls Bernicks, die zich leren voegen in een te klein bestek,
tot schade van hun moreel.
Dit alles, omdat haast niemand zich zelf durft te zijn, weet
te zijn, omdat vrijheid en waarheid ontbreken, de vrije per
soonlijkheid in vrije verbinding met anderen, die het derde
rijk kan vormen.
Twee jaar na Spoken verscheen De Volksv and.
Een karakter- en een zedencomedie, als de vorige drama's,
maar niet zo uitgesproken een tragedie. De inhoud is eenvoudig en vernuftig, ook als in de vorige stukken.
Een kleine Noorse zeestad zal rij k worden door zekere mineraalbronnen, die een dokter heeft weten of te leiden. Er is
nu door geldmensen een groot badhuis gebouwd, en de burgerij verwacht een goudregen. Dan ontdekt die zelfde dokter, die een idealist en argeloze is, dat het afvloeiend water
vergiftigd wordt door hoger gelegen leerlooierijen, en meent
dat de stad hem dankbaar zal zijn voor zijn nog tijdige waar-
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schuwing. Maar als 't blij kt, dat niet de aandeelhouders, maar
de burgerij zal moeten opdokken ter verbetering en de winst
nu jaren kan uitblijven, komt alles in razend verzet, wanneer
de dokter zijn ontdekking niet verheimelij ken wil. De demo
cratische pers, de <nijvere middenstand >, de geldmensen, alles loopt tegen hem te hoop en noemt hem een volksvijand.
Zij maken hem onmogelijk, hij verliest betrekking en praktij k, vervolgen zelfs zijn kinderen. Tot hij in vredesnaam dan
maar naar Amerika trekt, in hope op gunstiger kansen.
Zie daar de inhoud van het spel, dat tegenover de voorgaande en volgende drama's enigszins als een intermezzo te
beschouwen is, zo ongeveer als De Bond der, jongeren.
Er was wat men noemt een storm van verontwaardiging
opgegaan na de verschijning van Nora en Spoken, en men had
Ibsen beticht van ongeveer alles wat hij later op zijn Vol/esv/and laadt. Men schold hem inderdaad een Volksvijand, aanrander van de eer en zedelij kheid van de mens in 't algemeen
en de Noorse mensen in het bijzonder. Hij had blijkbaar de
maatschappij recht in haar hart getroffen: het heilige houwelick, waarvan de ondergeschikte positie der vrouw een der
sluitstenen betekent. En nu is voor de individualist niets meer
verfrissend en opwekkend dan zulk een « storm » van collectieve toorn, die hem terstond het besef geeft, dat hij terecht
tegen de conventie optrad, dat hier de verwachte en gepaste
keerzijde is van zijn eigen verontwaardiging om verdrukking
en onrecht, en alles dus volmaakt in orde. Ibsen moet zich,
toen in zijn verhoogd zelfgevoel, wel als de enige strijder
voor waarheid en recht hebben gevoeld tegen de ganse wereld, met de behoefte om die wereld nu eens vierkant de
waarheid te zeggen, eindelij k eens direct de waarheid te zeggen, al wat hij in jaren en jaren had opgekropt over de pers,
de partijen, de democratie, de arbeiders, al die groepen van
fatsoenlijke mensen, die de maatschappelijke deugd maken
en zo weinig persoonlijke bezitten.
Daarbij was hij geestelijk moe geworden door de spanning
van de voorgaande drama's en allicht ook gedrukt en versomberd in het beleven van die hellevaart in Spoken, zodat hij
nu rust begeerde van het al te zware en ernstige in iets lichters en meer oppervlakkigs,—zo iets als Peer Gynt was ge-

-
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weest na Brand—waar de satire thuis zou zijn en de caricatuur
niet ongeoorloofd. Tezamen met die <<heilige toorn>> tegen
de schijnheilige wereld, meer wrevel en spot dan toorn, heeft
toen die drang naar speelser dramatiek naar lichter dramatisch spel dit stuk voortgebracht, waarin hi) de figuur van de
volgroeide idealist in en tegen zijn omgeving zet.
Maar ook hier niet zonder dat zijn realistische zin zich met
bet geval bemoeit, eensdeels in de zuivere tekening, schoon
lichtelijk satiriek gekleurd, van die zotte kleinstedelingen
uit het Noorse stadje, en ten andere in het aanvaarden van de
fatale realiteit in zijn hoofdfiguur, van het onvermijdelijk
karakter, dat in de werkelijkheid zulk een personage zou
aannemen. En waardoor wij dan ook terstond in Dr. Stockmann geloven als in een reeel mogelijk mens. Als er ergens
zulk een voiwassen idealist gevonden wordt, dan zal hi) zijn
als Dr. Stockmann, even onvervaard en voortvarend, even
scherp en even enthousiast. Maar ook even naief en lastig en
onvoorzichtig en bar intransigent, zodat bet twijfelachtig
wordt of zijn waarheidsdrang tenminste dit milieu, waarin
hij leeft, zedelijk wel ten goede komt. Zonder wat mensen
liefde en een grote hoeveelbeid tact en geduld, heeft bet geen
nut bet bederf in de fundamenten onzer samenleving aan te
wijzen, want de mensen zullen er niet aan geloven en enkel
nijdig worden. Gelijk zij deden op Dr. Stockmann, om hem
vervolgens uit te werpen en de boel de boel te laten. Het
helpt daarbij weinig, dat de dokter zelf ongebroken stand
hield en zich gelukkig vond in zijn isolement. Niet tot zijn
volmaking was bet spel begonnen, maar tot verhetering der
mensen, en Ibsen ziet wel, dat daar niets van komen kan. Dat
goede wil en inzicht en eerlijke bedoeling niet genoeg zijn
om de wereld te hervormen, noch voor Dr. Stockmann, noch
voor Ibsen zelf, en dit betekent een ontzaglijke ontwikkeling
in diens geest. Vandaar tot de twijfel of, gegeven de maatschappij, gelijk zij eenmaal is, dit aandringen op persoonlijk
eigeiivoelen en denken niet meestal, ofbijna altijd, misplaatst
en zelfs onheilbrengend zal zijn, is niet ver, moest wel opkomen in deze geest, die reeds al bet onhoudbare en onredelijke
in een Dr. Stockmann begrepen had. De gedachte behoefde
zich in hem maar te ontwikkelen, om achter bet geval Stock-
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mann, een nog veel erger of veel zotter of schrij nender geval
te vinden, thans niet van een idealistische individualist, die
onmogelij k is in een collectivistische, schandelijke wereld,
waar de blijde boodschap eenvoudig niet gehoord wordt,
maar aan een omgeving, waar die zelfde boodschap volmaakt
ridicuul bli j kt, omdat niemand haar in de verste verten begrijpen kan.
En dat is het thema van De J Vilde .fiend geworden, een van
Ibsens bitterste drama's, waarin het bankroet van zijn meest
wezenlijke en vitale strevingen en liefste illusies is uitgezegd.
Maar intussen had De Volksv/and hem de gelegenheid geopend zijn eigen verhouding tot de maatschappij symbolisch
te tekenen en zijn ergernis te luchten over de dwaasheid en
het onrecht, dat ook hij zelf door die maatschappij aan den
lijve ondervonden had. Ibsen gaat hier niet tot het wezen der
menselijke verhoudingen, hij toont en bespot bij monde van
Dr. Stockmann de goden en noden van de dag, al zijn die natuurlij k niet zonder verband met het grote kwaad, dat hij,
krachtens zijn aard, overal moet opmerken: het gemis aan
zelfbesef en zelfstandigheid.
Drie dingen, drie vaststaande collectief-oordelen zijn hem
vooral een ergernis. Dat de meerderheid, als zodanig reeds,
recht en waarheid aan haar zijde zou hebben. Dat het plebs
alleen «het yolk» zou zijn, en, dat beschaving en ontwikkeling eigenlijk degeneratie zouden betekenen, zodat kracht,
reinheid, natuur, waarheid slechts gevonden werden bij de
onontwikkelden en onbeschaafden. Ibsen ziet klaar de volksvleierij en partijpolitiek, de domme baatzucht en ijdelheid,
die zich onder allerlei idealistische leuzen op deze drie zonderlinge dogma's steunen, en hij meent nog altijd, dat de
mensheid gebaat zou zijn, als zij tenminste het eigen doen
helder wist te onderkennen. Nog altijd, maar reeds dit geval
van Dr. Stockmann zelf schijnt hem—als wij zagen— tot twijfel
te hebben gebracht, de twijfel aan de weldaad der zelferkentenis voor mensen, die vanwege hun noodzakelijke bestaanswijze, dat zelf niet erkennen kunnen en niet erkennen mogen.
Een twijfel, die vervolgens in De IVilde Bend zijn wrede verwerkelij king vond.
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Met De Wilde Bend is dan opnieuw een keerpunt in de ontwikkeling van Ibsen bereikt. Opnieuw is bij hem een gedachte, na tot haar uiterste consequenties vervolgd te zijn, in haar
tegendeel omgeslagen. Na de stelling de tegen-stelling, zo
ging het in Ibsens dialectische geest.
Maar deze keer moet die innerlijke crisis wel bijzonder
smartelijk geweest zijn, flu hij zoveel ouder geworden was
en de <<stelling>> van der vroegste jeugd af haast zijn leven
zeif omvatte, zijn ganse, onhoudbare levensdrang naar zichzelf-zijn in bewustheid.
Hij had eerst getracht die ten voile te verwerkelijken in
zuiver idealisme, en het droevig ondervonden, met Brand,
dat de wereld geen zuivere idealiteit verdragen kan. Maar
daarom was het streven nog niet veroordeeld en bleef, trots
J uliaans val, de mogelijkheid denkbaar van een harmonie,
een edele vereniging van ziel en zinnen, geest en materie, die
hoog stijgen zou boven de gewone schandelijke compromis
sen, waarin het dagelijks leven opgaat.
En in elk geval was een groot deel van de ellende dezer
lage wereld te wij ten aan dit gebrek van persoonlijk zelfbesef,
dat de akeligste kronkelingen bedrijft om een ideële schijn
op te houden, met het enkel gevoig, dat de wereld slecht en
ongelukkig is. Zichzelfworden is al een begin van geluk, zo
voelde Ibsen het altijd nog, ook toen hij zich reeds bekend
had, dat de vrije persoonlijkheid niet vanzelf dit vermogen
van ideëel te leven meebrengt.
Maar hoe erg zag het tegendeel er uit, hoe verleugend en
verpest en miserabel was het maatschappelijk kuddeleven,
dat een ideële norm moet volgen, waarin niemand zich meer
recht voegen kan en die de meesten zeif nauwelij ks meer begrijpen. In het huwelijkvooral, datbrandpuntvan maatschappelijk voelen, had Ibsen met hartstochtelijke overtuiging het
bederf aangewezen, gelijk hij dat al eens vroeger, meer ly
risch en satirisch gestemd, volbracht had. Maar flu gaf hij
daarbij de mogelijkheid van verheffing en bevrijding uit dit
moeras in de ontwakende vrouw, gelijk hij ze in zijn tijd
overal om zich heen zag. Ibsen had altijd in de vrouw gezien
-
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het complement van mannekracht en streven, het revolutionnaire, dat los is van dode traditie, of wel juist het traditionele, normatieve bij uitnemendheid, dat de man in het vlakke
leven omlaag hield, de aanvurende of de neerdrukkende, al
naar haar aard hartstochtelijk eigengerechtigd of vreesachtig
collectief was.
Maar in de latere jaren zag hij, hoe het groeiend individualism , waarvan hij zelf zulk een sterke uiting was, vooral en
allereerst de vrouw tot zelfstandigheid bracht, die wellicht de
zuivering van het maatschappelijk leven bewerken kon, te
beginnen bij die tempel der schande, het huwelij k. Zo ergens,
dan waren daar vrijheid en waarachtigheid nodig, om het leven niet enkel beter, maar ook gelukkiger te maken. Gelijk
het nu was, gingen man en vrouw beiden ten onder. Thorwald Helmer en Alving waren er niet beter aan toe dan Nora
en mevrouw Alving, meende Ibsen, en het was van de aanvang tot het einde een ellende.
Viel hier dan niet alles te verwachten van een opklaring
der geesten, die tot besef van hun ware noden in hun ware
zijn zouden komen? En die elkaar aldus zouden begrijpen en
steunen, waar zij thans elkander drukten en bedierven?
Zo heeft Ibsen jarenlang gemeend en De Seunpilaren der
Maatschapp , Nora en Spoken zij n van dit inzicht de uiting geworden.
Doch toen, vooral na de beide huwelijksdrama's, de woede
en verontwaardiging zo algemeen tegen hem opstaken en zo
lang duurden, moet de twijfel bij hem binnen gekomen zijn,
of hij toch wel gelijk had op deze wijze de verlossing van het
benauwd maatschappelijk leven te verwachten. Indien al die
mensen zo absoluut niet in zijn bedoelingen konden komen,
als zij zichzelfzo helemaal niet zagen, noch het kwaad dat zij bedreven of in hun naam bedreven werd, wat zou dan de wedergeboorte van een enkeling helpen, die als Dr. Stockmann eenvoudig door het collectieve grauw van de benen werd gelopen,
zonder dat verder iemand begreep wat hier gebeurde?
En zou het zelfs wel tot hun geluk zij n, als zij het begrepen ?
Had hij << hen > nog altij d niet te hoog aangeslagen ! Of zachter
gezegd: had hij niet altijd wijzer dan het leven willen zijn en
was die kuddetoestand, dat onpersoonlijke voelen en denken
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niet precies, -\vat het mensdom voegde en verdragen kon?
Het doordringend besef van deze nieuwe waarheden moet
voor de dichter bitter smartelijk geweest zijn, de doodsteek
voor de idealist en menslievende wereldhervormer.
Wat een dwaas was hij, welbeschouwd, met zijn nutteloos,
armzalig gepeuter aan menselij ke karakters en verhoudingen.
Gelukkig, dat hij maar een dromer, een verbeelder was, zonder directe invloed op de practijk, want zijn idealisme scheen
tenslotte niet alleen onnozel en onschadelijk, maar kon gevaarlijk worden voor de vele eenvoudigen, die misschien de
roep zouden horen, maar de zin niet begrijpen. Daar kwamen enkel misverstand en ongeluk van; op zijn best bedierf
het nog 't beetje tevredenheid, dat in tenminste verdragelij ke verhoudingen bestond.
En Ibsens verbeelding stelde al zulk een geval van onnozel
misverstand en caricaturaal idealisme in de vlakke sferen van
de kleine burgerstand, waar de noden des levens voorlopig
geen bemoeienis met welke idealiteit ook toelaten.
Het leven is daar grauw, zo nuchter grauw als een schoonmaakdag in de winter, al.s het licht zelf, die vlakke, wezenloze dageschijn, die door het atelierraam van de fotograaf
Hjalmar Ekdal valt. Die ateliertoon, die druilige atelieratmosfeer is al de volmaakte symbolisering van de geest van het
stuk. Even magistraal als Ibsen de drukkende somberheid in
Spoken naar buiten proj ecteerde door het lugubere f j ordlandschap in de eeuwig vallende regen, is ook bier de handeling
belicht en verklaard door die zielloze, grijze schijn, zonder
diepten, zonder schakeringen, in dat zolderatelier, waar een
gezin zorgelij k, maar overigens niet onvredig voortleeft.
Tot een ongare idealist, de zoon van de groothandelaar
Werle, van de bergen komt, waar hij lange jaren alleen op een
van zijn vaders werk heeft gezeten en het gezin dood-ongelukkig maakt. Juist wijl hij tracht zelfkennis en zelfbevrijding
te brengen. Want het is misschien doenlijk en zelfs nuttig de
persoonlijkheid in een mens te wekken, maar dan moet er
eerst een persoonlijkheid zijn. Hjalmar Ekdal is er in elk geval geen, en dat de jonge Werle hem daarvoor aanziet, is zijn
misdadig idealistisch misverstand. Hjalmar Ekdal was klaarblij kelij k nooit meer dan een ijdele fantast.
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De oude Ekdal, vroeger met Werle, de vader,geassocieerd
was toen een levenslustige kerel, een stoutmoedige jager.
Maar hij kwam in de gevangenis voor een bedrog, waaraan
beide compagnons schuldig waren, al wist Werle aan de straf
te ontkomen. Sedert is Ekdal een gebroken oude man, die
schrijfwerk mag halen bij zijn vroegere compagnon, die in
de heimelij kheid van de familiekring nog wel eens in uniform
loopt en zijn vroegere jachts- en openluchtsorgien nu uitviert
op een afgesloten deel van de vloer, waar een paar verdorde
kerstboompjes staan en waar ze konijntjes houden en kippen
en zelfs een Wilde eend.
Er moet veel gebeurd zijn in Ibsen, eer hij, zichzelve ten
hoon, een Gregor Werle scheppen kon en een Dr. Relling
het recht geven zijn zedelijke idealen levensleugens te noemen.
Maar Relling heeft gelij k, en het enig resultaat van de «waarheid >>, die Werle aan Hjalmar ontdekt—de waarheid dat Hjalmar's vrouw vroeger, als meisje, met wader Werle geleefd
heeft en hun kind Hedwig meer dan waarschij nlij k Werle's
kind is—die waarheid, die Hjalmar tot een karakter zou maken, dat geen schandelijke afhankelij kheid meer duldde, het
enig resultaat daarvan is, dat Hjalmar alle denkbare krachtposes aanneemt en het meisje Hedwig theatraal van zich stoot
Maar het kind neemt dat in ernst op en gaat zich in wanhoop
doden, omdat zij zich nu een vreemde in huis voelt en haars
vaders liefde verloren heeft. En het slot is een rauw cynisme
van Relling.
Zo eindigt in kille nuchterheid dit grauwe drama, dat velen
van Ibsens idealistisch gezinde volgers ten uiterste deed ontstellen, omdat de meester hier afbrak, wat hij eerst had opgebouwd. Want het werk was, in tegenstelling tot andere, wel
volkomen klaar en doorzichtig. Een formeel, een sarcastisch
dementi van de ijveraar Brand. Het leven mag dan zijn zoals
't wil, zo laag als 't wil, men kan 't altij d nog veel erger maken. Men kan het vernietigen, zonder enig nut voor wie ook.
Daar zijn ganse sferen der mensheid—en nog niet eens zo heel
in de laagte—waar zelfs 't woord Individualisme hoegenaamd
geen zin heeft. Waar nergens een zelf te ontdekken valt, en
«waarheid >> en «vrijmaking >> nu precies datgene zijn wat
niet verlangd wordt.
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Wee dan de onnozele idealist, die niet onderscheidt en de
mensen wijzer maakt, dan zij kunnen verdragen. Er is geen
erger levensvergiftiging dan deze. Geen holler, zotter, misdadiger vergiftiging.
Zo spreekt Ibsen, de idealistische individualist, en het is of
hij zich schaamt voor zijn vroeger streven. Of hij zich gelijk
acht aan Gregor Werle, de bolle ijveraar, de dom-fantastische
geloofsdrijver, die van het ware leven niets verstaat en zich
altijd aan waan vergaapt. Juist als Brand. Minder imposant,
maar inderdaad even buitensporig en roekeloos, juist in dat
milieu van de kleine middenstand, waar men in 't benauwde
stadsleven nog minder aanleg voor 't hoger geestelijke heeft
dan bij het yolk aan de f j orden. Het materiele bestaan eist
alle krachten en de omgeving is plat. Zo moet de rest dan
maar gaan, als 't wil en kan.
Maar hogerop, bij de betergestelde, meer geestelijke kringen, daar kan toch de «ideale schuldvordering» gepresenteerd worden. Inderdaad? Eenmaal aan het twijfelen, liet Ibsens scherpe werkelij kheidszin zich niet meer verblinden door
zijn zedelijke behoefte, zijn drang naar een idealere wereld.
Behalve het slot met de kleine Hedwig, was dat geval van
Gregor Werle en Hjalmar Ekdal bijna een comisch geval.
Maar daar waren gevallen, waar het tot diepe, sombere ernst
kon worden. Want Ibsen geloofde niet meer, dat de niet-individualistische mens per se een bekrompen of oppervlakkige, een te bespotten of te verachten mens zou zijn. Daar is
toch zoiets als traditie, als familie-overlevering, als aristocratie, als waardigheid van ambt en maatschappelij ke dienst van
ouder tot jonger overgedragen. Hij kende ze wel, die kringen in Noorwegen, meest op 't land, waar het leven weinig
beweegt, waar een rust heerst, die misschien niet zeer levensvol, maar niet zonder waardigheid en waarde is.
Menig geslacht is in die waardige rust geboren en gestorven, en heeft er in gevonden, al wat het aan idealiteit bezat,
bezitten kon. Zij waren noch werden zuivere persoonlijkheden, maar zij meenden een goede, onaantastbare zaak te
dienen en hadden daar vaak jeugdillusie en hun liefste wensen, hun ganse levensgeluk voor over. Want gelukkig_, levensblij in krachtig handelen, dat waren die mensen gewoonlijk
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niet. Er heerste daar rust, maar voor wie er van buiten in
kwam, ook wel een benauwing, een levensdomping van talloze en nooit eindigende plichten in een schemer-donker bestaan.
Moest men deze mensenlevens dan niet vrijmaken, hun de
bevrijding der waarheid brengen? Ibsen was nu zover gekomen, dat hij 't betwijfelde, dat hij vertwijfelde aan hetgeen
men tot nog toe de diepste drang van zijn leven kon heten,
smartelijk ongewis of hier niet oneindig meer schoons en
goeds verloren zou gaan, dan er aan beter leven werd gewonnen.
En hij schreef die twijfel, het leed van die twijfel, uit in
Rosmersholm, een drama, diep en stil, gelijk De Wilde Bend
een blikkerig, grauwe comedie is, met veel oppervlakkige
beweging. Roslnerholm, een van Ibsens zwaarste, innigste
werken, vol peinzing en twijfel naar vele kanten.
De Rosmers waren zo'n geslacht van geestelij ken, officieren en hogere ambtenaren, collectiviteitsmensen altemaal,
zonder uitgesproken persoonlijkheid, maar levend, in zwakke eigen nuances, uit de algemene gedachten en gevoelens
van hun staat en wereld, die de ouderwetse geslotene was
van het begin der i ge eeuw in een afgelegen land.
Zelfverloochenende plichtsvervulling, het zich geven aan
een ambt of roeping, meer door traditie en stand dan door de
eigen wil opgelegd, hebben deze Rosmers tot ernstige, ietwat
zwaartillende mensen gemaakt, zelfbeheerst, fij n-verstandelijk, uiterst zachtmoedig. En zo is ook Joannes Rosmer, de
laatste afstammeling, die geestelijke was. Want hij is 't niet
meer, sedert de twijfel bij hem binnenkwam. Twijfel heeft
men in dit geslacht nooit gekend, wel offering van pers oonlij ke wensen en inzichten ter wille van het algemeen. Maar
nu is Joannes Rosmer gaan twijfelen, daardoor al bewijzend,
dat zijn geslacht ten einde loopt, in decadentie verloopt, want
vroegere Rosmers waren te krachtig om te twijfelen. Natuurlij k is deze Rosmer impressionabel, vatbaar voor indrukken
en redeneringen. Alle Rosmers waren zo, want hun geest was
uit het algemeen bevinden uitgebouwd. Doch dan moest het
ook inderdaad een algemeen bevinden zijn, de indrukken en
redeneringen van uit het collectieve denken. Voor het andere
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waren zij Bans onvatbaar. Maar Joannes Rosmer niet. In hem
werkt de tijdgeest, die naar het individualistische wil. En niet
alleen daarin. Want hij luistert naar en wordt overreed door
een j onge vrouw, die als huishoudster in zijn huis kwam, en
van wie ongetwijfeld de vroegere Rosmers zich verre hadden gehouden uit geheime antipathie, uit natuurlijke afkeer
des geestes. Maar Rosmer geeft zich over aan de twijfel, ook
omdat hij zich overgeeft aan een ander, zoeter gevoel, dat
hem en zijn geslacht in deze vorm evenzeer vreemd is en dat
hij dus aanvankelijk geenszins onderkent. Want Rosmer is
getrouwd, met een ongelukkige zielszieke vrouw en denkt er
niet aan zich van die band to ontdoen. Maar intussen betreedt
hij, onder leiding van die j onge vrouw, Rebekka West, al
vender de gevaarlij ke weg der vrij making en individuele waarheid. Hij geeft zijn predikambt op en voelt zijn edelmoedige,
zachte ziel bewogen door de nieuwe gevoelens van erbarmen
en de nieuwe gedachten van eigen zedelij ke vrijwording. Dan
sterft plotseling de zielszieke vrouw, zij verdrinkt zich in
waanzin, meent Rosmer. Van zelf nu ligt de weg open tot
het nieuwe leven, indien Rosmer met zijn familietradities
durft breken, en in dat stadium vangt het drama aan. Rosmers zwager, rector Kroll, komt hem opeisen tot actie in het
kamp der conservatieven. Het moet eindelijk tot openlijke,
genadeloze strijd komen tussen de mannen van het behoud
en de ongoddelijke natuurlichters in het district. En Rosmer
behoort krachtens zijn familie tot de steunpilaren van het eerwaardig oude.
Dan bekent Rosmer, aarzelend, zijn afval. Hij heeft zijn geloof verloren en is ook in het maatschappelijke liberaal gaan
denken. En wil zelfs gaan ageren aan die kant.
Kroll staat ontzet; en als alle gelovigen, besluit hij van zelf
van de geloofsafval tot de noodzakelijke onzedelijkheid van
zijn zwagers denken en doen, ook in andere opzichten. Hij
herinnert zich bezoeken en woorden van zijn arme zuster,
vlak voor haar zelfmoord, die nu betekenis krijgen. En zijn
achterdocht groeit. Er moet iets bestaan tussen zijn zwager
en die j uiffrouw West, met haar twijfelachtig verleden. Waar
komt die jufffrouw vandaan, wat wil zij bier? Hoe staat ze
met Rosmer? In elk geval, al zou maar de helft van wat hij
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vermoedt waarheid zijn, dan hebben hij en zijn partij toch al
een wapen in handen om de gevreesde invloed van Rosmer
te keer te gaan. Zij zullen hem in zijn zedelijke wandel aantasten. De argeloze, kind-onschuldige Joannes staat perplex,
als hij van die machinatie hoort, hij, die nooit de laagheden
van het politieke leven vermoed heeft. Doch nog meer is hij
geschokt door hetgeen blijkt van de bewustheid, waarin zijn
vrouw haar daad beging. Zij ging heen om hem te bevrij den,
heeft zij gezegd. En zij moest spoedig gaan, dat hij met Rebekka trouwen kon. 0, hoezeer drukt dit weten zijn lichtgevoelige ziel als een schuld! En langzaam gaat hem nu een
licht op, bij het schijnsel van dat schuldgevoel, over zichzelve. De Rosmers pleegden zich weinig rekenschap te geven
van hun bijzondere gevoelens. Nu doet het deze Rosmer. En
zijn eerste indruk is die van verlichting, van geluk. Wat Beate
zijn vrouw, meende, was misschien wel zo. Zijn gevoel voor
Rebekka West kon men, hoe lang al, wel liefde noemen. Hoe
gelukkig was hij er in! Maar had hij het recht gelukkig te
zijn ? Hij was immers met Beate getrouwd. Toen ging zij voor
hem in de dood. Dat kan nooit meer goed gemaakt worden.
Zo ziet hem Rebekka gaan: een gebroken man op het ogenblik zelf, dat hij zich vrij maakt door haar. Als een loden gewicht hangen traditie, familieverband, plichtgevoel hem om
de hals. Indien hij al, los van de machtige familieoverlevering
der Rosmers, zichzelve vond in maatschappelijk denken, zo
is hij in het zedelijke toch niet bevrij d. Daar achterhaalt hem
de collectiviteit, alsof zij zich wreken wilde en slaat hem met
machteloosheid en wroeging. Dan besluit Rebekka tot haar
offerdaad. Zij zal Joannes Rosmer zijn zielsrust weergeven in
zelfbeschuldiging.
Aldus komt in de diepe zwoele zomeravond het einde.
Rebekka zegt Rosmer haar liefde voor hem. Eerst haar heftig begeren, dat haar tot een intrigante maakte; dan hoe haar
sterkte, haar egoiste frisse levenswil in haar gevoel voor hem
onderging. Zij voelt en denkt nu als hij. Nooit kan zij zijn
vrouw worden, want daartoe behoort schuldeloosheid. Maar
toch is het waar, dat de liefde haar gelouterd heeft, en dat hij,
Rosmer, dit volbracht, als zijn eerste daad in 't nieuwe leven,
dat nu voor hem beginnen kan.
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Maar Rosmer gelooft niet meer aan dat nieuwe leven, omdat hij niet meer aan zij n kracht gelooft. Zij zegt hem wel, dat
zij geadeld is door de liefde, maar kan hij geloven aan die
liefde? Er is zoveel gebeurd, hij heeft zoveel geloofd, is aan
zoveel voorbij gegaan. Dan, in wanhoop, vraagt zij, of er
niets is om hem 't geloof in haar weer te geven... Ja, er is
misschien lets, een proef, een uiterste offerdaad, die hem zijn
twijfel zou kunnen nemen.
Rebekka begrijpt wat hij meent en is bereid te gaan. En zo
gaan zij beiden de weg die Beate gegaan is, in de Molenbeek.
Want ook Rosmer gevoelt, dat hij niets meer in 't leven te
doen heeft. Zo dan niet meer het Rosmerse schuldgevoel hem
drijft, om Beates dood, zo eist thans het eigen, het individualistische rechtsgevoel, dat hij Rebekka volgt, nu hij haar dood
voor de eigen zekerheid heeft opgeeist. In deze opperste daad
van eigenmachtige zelfvernietiging kan hij tenminste tonen,
dat zijn zelfbevrijding een waarachtige is geweest. Daarmee
sluit het drama.
Maar met de staving van Joannes Rosmers levensbankroet
is zijn inhoud niet uitgeput. Het individualistisch probleem
wordt hier wel zeer volledig behandeld en de figuren van
Rebekka, rector Kroll, Mortensgaard en Ulric Brendel dienen waarlij k niet alleen voor tussenspel of « omgeving >>. Elk
hunner heeft een aan Rosmer gelijke ideele waarde, al vertonen zij zich ook maar even in de loop van Rosmers ontwikkeling. Rector Kroll is de volledige collectiviteitsmens, sterk
in zijn twijfelloze overtuiging. De ganse macht van het gemeenvoelen en -denken staat achter hem, met zijn feilloze,
onverbiddelijke moraal en aarzelloos handelen.
Dan volgt Mortensgaard, de caricatuur van de individualist, de man, die volstrekt a-moreel, zomin een maatschappelij k als een persoonlijk ideaal bezit en enkel op zijn voordeel
uit is. Maar die schijn van vrijgevochtenheid, waarin zijn cynisme zich voordoet, ontstelt en verbijstert Rosmer, als de
heilloze gevolgen van het zich losmaken uit traditionele banden. En diezelfde heilloze gevolgen van het individualisme
meent hij ook in Ulric Brendel, zijn vroegere leermeester te
zien, die, eens veelbelovend talent, zich in hoogmoed van de
mensen terugtrok en sedert in zijn isolement bevroor en ver-
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ging. Ook dit is een schijn-individualisme, dat Rosmer voor
bet echte houdt. Want individualisme wil niet zeggen—als de
Trolden in Peer Gynt— zich zelf genoeg zijn, zich in zichzelf
opsluiten en de mensen verachten of haten, maar enkel zichzelf zijn, kennen zijn nietigheid en ijdelheid als verschijningsvorm van de geest en daartegen zijn grootheid als microcosmos, de wereld zelf in zakformaat.
Beide figuren van Mortensgaard en van Brendel zijn de onechte namaak van het individualisme, die Rosmers wankele
ziel op de meest ongelegen ogenblikken komen ontstellen en
naast Rebekka haar ontwikkeling bepalen.
Van Rebekka gaat dan de sterkste invloed uit, als de overrijpe en reeds weer tot verrotting overgaande persoonlij kheid. Zo blijkbaar ziet haar Ibsen. Gelijk hij in de huwelij ksdrama's de vrouw zag als het meest vatbare, de zuiverste vorm
voor het groeiend individualisme, vanwege haar sterker gevoelswezen en ondogmatische geest, zo gaat hij haar nu tonen, als de, om zo te zeggen, in het zaad geschoten persoonlij kheid. De zelfbevrij ding, de verlossing van traditionele banden, al te ver doorgevoerd, leidt tot algehele bandeloosheid,
bedoelt de dichter. Het opgeven van elke algemene norm
maakt duizelig en verward op den duur, voert tot de grofste
excessen, als er toevallig geen sterk eigen moreel wezen voorhanden is. Bij Rebekka West is het nog zover niet, al gaat zij
ook een goed eind die weg op. Het is niet toevallig, dat haar
afkomst twijfelachtig en haar jeugd bedenkelijk was. Geen
enkele traditie beveiligde en richtte haar. Zo werd haar ontwikkeling een opgroeien o zonder eer of deugd », kan men
zeggen en bleek haar vrijheid haast hetzelfde als ontaarding.
Al werd ook haar scherpe geest geleid en geschoold, nooit
leerde zij eigen begeerten te matigen om anderen leed te besparen of ter wille van een ideaal. Zo was Rosmer liefkrijgen
en hem willen overhalen naar haar vrijgevochten sfeer, waar
bovendien de scrupules van zijn getrouwde staat niet golden,
voor Rebekka een, en weeft zij met een soort van naief cynisme om Rosmers vrouw, die voor hem als voor haar de weg
verspert naar het nieuwe leven.
Maar gelijk Rebekka invloed oefent op Joannes door de
latente vrijheidsdrang in hem te wekken, zo oefent hij—en
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eigenlijk de ganse Ro smer-omgeving — zij n werking op haar
en verschaft haar de luxe van een geweten.
Rosmer heeft mij «geadeld », zegt zij, maar mijn levensmoed gebroken, daarmee te kennen gevend, dat de individualistische emancipatie ten minste zekere primitieve vitaliteit
schijnt vrij te maken. Bij het licht van dat nieuwe orgaan,
haar geweten, ontdekt zij nu twee dingen: haar verantwoordelijkheid voor Beate's zelfmoord en haar egoistisch drijven
van Joannes Rosmer, die zij immers lief heeft. Zij ziet hem
nu in zijn wezen, niet zoals zij graag wilde, dat hij was, maar
gelij k hij onherroepelij k is en zal zijn: een collectiviteitsmens
ten slotte, een fij ne maar zwakke plant, die alleen op de veilige bodem van conventie en traditie groeien kan.
En dan wil zij weer goedmaken wat zij misdeed, zoveel er
nog goed te maken valt, door Rosmer terug te brengen in de
kring, waar hij onverbrekelijk behoort, en door zelf weg te
gaan. Het is de liefde, die bier het egoisme en de harde eigengerechtigdheid doorbreekt, om eindelijk in waarheid Rebekka tot een individualiste te doen groeien, een, die allereerst
de eigen waardeloosheid heeft doorschouwd en de verschijningen in haar diepere betekenis onderkend.
Maar het is al te laat voor Rosmer. Hij is al te ver gegaan
en heeft te veel gezien voor een mens, die in wezen nog uit
de maatschappelijke moraal stamt. Hij ziet zijn <<schuldige
liefde >> en een vrouw, door zij n « ontrouw » in de dood gedreven, en zo — plicht, eer en trouw geschonden — kan hij niet
verder leven, te minder nu hij ook zijn geloof in Rebekka
verloor. Als het individualisme tot zulke dingen kon voeren,
wat was het dan waard? Zelfs indien het alles door de liefde
werd gedicteerd, zoals zij zegt, en niet door baatzucht, gelij k
hij vreest.
Aldus blijft bun beiden slechts de zelfmoord als uitkomst
over. Voor Rosmer, omdat schuldbesef hem het leven onmogelijk maakt, voor Rebekka, omdat met dit offer alleen zij
haar liefde bewijzen kan voor hem, wiens leven zij voor altij d bedierf. Te sterven is wel het enige, dat zij nog voor hem
doen kan.
Het is duidelijk, dat Ibsen in Rosmersholr, meer nog, vollediger, sterker, inniger overtuigd dan in De Wilde Bend, ver-
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loochende, wat tot nog toe het leven van zijn leven geweest
was, zijn vrijwordingsdrang, die immers ook het geluk der
mensheid inhield. Maar dat geluk lijkt hem nu eerder een
vloek, nu hij de mensen beter heeft leren kennen. Niet alleen,
dat zij de bli j de boodschap niet horen of begrijpen, zij worden er ook slechter van, als zij zich aan de greep van het maatschappelij ke komen te ontworstelen. Het vloekbaar cynisme
van Mortensgaard, de verdwazende hoogmoed van Brendel
waren er bewijzen van, maar vooral Rebekka's levensgang
toonde, hoe de vrijgeworden mens tegelijk tot een zekere
staat van primitief egoIsme terug zinkt. Het beest in haar, nu
niet meer veilig in de kooi der maatschappelijke «behoorlij kheid » opgesloten, keerde zich gevaarlij k tegen haar omgeving, te gevaarlijker, naarmate zij, onder de bedriegelijke
schijn van het vooroordeelloos liberale, de eigen baatzucht
niet herkende. Van die waan werden ten slotte drie mensen
het offer, de noodlottige waan, die vroeger voor Ibsen de zegen der persoonlijke vrijmaking heette.
Eenmaal op dit spoor geleid, heeft Ibsens gedachte het tot
zijn einde vervolgd en er minstens twee drama's aan gewijd.
De vrouw der Zee en Hedda Gabler. Dat hij dus doende, zich
allengs van het individualisme verwijderde, een gevolg voor
eenoorzaak hield, en in de drama's, hoe machtige karakterspelen ook, eigenlijk buiten het gestelde probleem bleef, kon
hemzelf niet blij ken, nu hij in zich zulke volmaakt levensware karakters vond, die inderdaad de vertegenwoordigers
van een angstig verregaand individualisme schenen.
Een individualisme, dat er dan enkel als ontaarding uitzag.

VI
Bij de nu volgende drama's staat niet de Man doch de Vrouw
in het middelpunt van Ibsens belangstelling. In De Wilde
Bend gold zij nauwelij ks meer dan als tegenspeelster, in Rosmersholm was het toch voornamelijk Joannes Rosmer, om
wiens ontwikkeling het ging, al trok bier ook de vrouwelijke
tegenpartij reeds sterker des dichters aandacht. Dat was dan,
primo, wijl de Man hem in deze lijn niets meer leren kon, hij

HENRIC IBSEN

453

daartegen in de Vrouw allerlei begon op te merken, dat hem
van waarde kon zijn in zijn nieuwe gedachte-ontwikkeling.
Gelijk hij haar in het begin van zijn serie sociale drama's
erkend had als de zuiverste < ontvanger » voor de nieuwe
stroom van individualistische vrijwording, als draagster der
verste mogelijkheden, zo ging hij haar nu zien, vanwege haar
meer natuurlijke aard en mobiele wezen, als het meest geneigd tot ontaarding, zodra zij de maatschappelijke dwang
had afgeschud. Omdat de mogelijkheid van zelftucht in haar
gehinderd werd allereerst door het gevoel, dat, als het er op
aan kwam, geen redelijkheid erkende, maar vooral door zekere fantastische drang naar het ongehoorde, ongekende,
wonderlijke, onmogelij ke, die hij bij elke enigszins ontwikkelde vrouw aanwezig gevoelde. En die daarom ook bij geen
zijner vrouwenfiguren wordt gemist. Dina in de Steunpilaren,
Nora, Mevr. Alving uit Spoken, Hedwig uit De W/ilde Bend,
tenslotte Rebekka West uit Rosrersholm, zij vertonen alien
die trek, als een zeer essentieel bestanddeel van hun natuur.
Het is een soort heimwee naar een hoger, vreemder zijn,
boven de saaie sleur der gewone realiteit, dat zij noemen met
allerlei termen: het onmogelij ke, het wonderbare, het gruwelijke, en verder niet kunnen duiden dan als wat ver is en
schoon, of wat duizelig aanlokt en afstoot tegelijk.
Aldus klinkt het bij Rebekka in haar zelfaanklacht voor
Rosmer, wanneer het blijkt, dat zij vrijwel bewust Joannes'
vrouw in de dood dreef.
< Maar geloven j ullie dan, dat ik zo maar met koude, slimme berekening omging en handelde? Ik was toen nog niet
wat ik nu ben, nu ik hier sta en het jullie vertel. En dan zijn
er ook wel twee soorten van wil in de mens, geloof ik. Ik wou
Beate weg hebben. Zo of anders. Maar toch geloofde ik niet,
dat 't ooit gelukken zou. Bij elke stap, die ik vooruit gelokt
en getrokken werd, scheen jets in mij te roepen: nu niet verder ! Geen stap verder! En dan kon ik het toch weer niet laten.
1k moest nog een klein kleinigheidje verder. Enkel maar een
heel klein beetje. En dan nog een klein beetje en telkens nog
een klein beetje en zo is het toen gekomen. Zo gebeurt zoiets
altij d.
Het is duidelijk, dat hier deze romantische trek niets . kin-
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derlijks meer heeft, als bij Nora en bij Hedwig, niets sprookjesachtigs of onschuldig poetisch. Hij heeft hier de destructieve vorm aangenomen van aanlokking door het verderf,
door het onmenselijke. Er is lets in van de begeerte om dicht
langs de rand van een afgrond te lopen of over een hope
schutting te balanceren, vlak bij de eigen dood of die van een
ander. Wreedheid, wanhoop en erotiek, in een woord gezegd : waanzin is er in, die ten koste van alles het bijzondere
wil, omdat het gewone benauwt en walgt. Men mag dit, met
voorzichtig besef van de vaagheid van deze term, wel ontaarding noemen, mits bedenkend, dat dito impulsen een ganse menigte bij een ongeluk op straat samen trekken, waar
men dan eerder geneigd is van primitiviteit te spreken, oermenselijke instincten van bloedwellust, gelijk ook de dieren
ze vertonen, een dronkenmakende zucht naar vernieling en
moord, als van de Griekse Maenaden, wanneer zij Dionysos
volgden op zijn tochten in het lentetij.
Dit primitieve of perverse nu, dat teder poetisch kan zijn,
als het heimwee naar een schoner en beter wereld of griezeJig en angstwekkend, als prikkelige belustheid op het ziekelijke, verrotte en dodelijke, meent Ibsen vooral in de vrouwelij ke psyche aanwezig en een dadelijk gevaar voor het individu, dat zich aan de dwang der maatschappelijke normen
heeft onttrokken. Dan breekt met de verhoging der vitaliteit,
de jubelende lust te leven, ook dat primitief-dierlijke los en
oefent zijn werking, nog voor de herboren persoonlijkheid
tot bezinning komt, als het ware. Het is dan al ongebreideld
egolsme, en eerst een hoger gevoel, als de liefde, kan de wilde
galop der instincten beteugelen en van de vrije persoonlijkheid ook een zedelij k karakter maken. Zo ging het tenminste
bij Rebekka West, toen zij tot het ware besef van haar daden
kwam.
Maar als er nu eens geen liefde te hulp komt?
En ook overigens: hoever ging de werking van die zonderlinge drang naar het buitengewone op de individualistische vrijwording, die Ibsen thans als niet veel beter dan een
fatale onvermij delij kheid zag? De mannen, als gezegd, konden hem in dit opzicht niets meer leren. Hij had nooit veel
vertrouwen in hen gehad op het s to k van zelfbevrijding. Zij
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bezaten te veel nuchter maatschappelij k besef en durfden zich
niet laten gaan, gelijk de vrouwen, die bij gelegenheid alle redelij kheid laten varen. Ibsen had het gewone soort der mannen nu wel ondervonden en verbeeld in de onnozele ijdeltuit
allereerst, die aan Been zelfbevrij ding nog toe is, aan de fij nzinnige maatschappelijke man vervolgens, voor wie zij te
zwaar blijkt. Andere mogelij kheden zag hij thans niet, tenzij
dan in de niet geheel als werkelijk aangevoelde idealist, die
hij zijn Dr. Stockmann in De Viand des Vol/es gemaakt had.
Maar in de Vrouw zag hij, nu naar de «verkeerde kant >>,
grondeloze diepten, griezelige mogelijkheid, vanwege haar
avontuurlijke aard, die roekeloos boven het gewone uit wil.
Waarheen kon die behoefte aan het ongewone niet leiden en
hoe verschillend reageerde zij waarschijnlijk op de levensomstandigheden !
De dichter heeft toen al terstond drie variaties gezien, drie
gestalten, die door zijn verbeelding gingen, en van welke hij
maar vaag de betekenis zag, toen hij ze in een drama tot
uiting bracht.
Dat drama was De Vrouw der Zee, een der vaagste en minst
omlijnde verbeeldingen die Ibsen gaf.
Er is een dokter ergens in een badplaatsj e aan de noordelij ke
kust, die voor de tweede maal getrouwd is met een meisje van
de eilanden, een echt « kind der zee », dochter van een vuurtorenwachter. Maar, hoewel zij van hem schij nt te houden, is
toch haar zin niet in dit huwelij ksleven, waar de twee volwassen voordochters afzij dig van haar staan. Zij is onverschillig voor alles en het blij kt de dokter, haar man, dat allengs dit
heimwee naar de zee tot een psychose is uitgegroeid. Een
voorval uit haar jeugd geeft aan dat heimwee zelfs gestalte
en zeer dwingende kracht. Zij bekent de dokter, dat er jaren
geleden een man was, een vreemde stuurman, die in een kort
verblijf bij haar vader, het meisje onder zijn invloed kreeg
en haar een trouwbelofte afdwong onder indrukwekkende
vreemde ceremonieen. Toen hij weer weg was, kwam Ellida
de jonge vrouw, tot zichzelve en schreef hem af. Doch in zijn
schaarse brieven bleef hij dit negeren en handhaafde zijn betrekking tot haar. En sedert beheerst hij, en door hem de zee,
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de verte, het onbekende, haar geest, zozeer, dat zij in een
vroeggestorven kind van haar en de dokter zelfs de ogen van
die vreemdeling weer vond, alsof het op bovennatuurlijke
wijze toch diens kind was geweest. Thans staat de geheimzinnige eiser nacht en dag voor haar en schijnt een catastrofe
op handen.
De dokter doet alles om die gevaarlijke gedachtestroom te
stuiten. Hij redeneert, betoogt en smeekt, maar niets helpt.
En op een avond, in het late licht, daar staat opeens de
Man. En eist Ellida op als zijn vrouw. Maar niet met geweld.
Vrijwillig zal zij komen, omdat zijzelve immers tot hem gedreven wordt. Nog tot de volgende avond geeft hij respijt,
dan komt hij van de Noordkaap terug en dan moet zij beslissen.
In die vierentwintig uur stijgt dan de angstige spanning. In
zijn wanhoop en woede pleit de dokter zelfs zijn wettelijke
rechten: hij zal niet gedogen, dat Ellida zienderogen in haar
verderf loopt! Maar deze antwoordt hem smartelijk, dat
dwang bier van geen nut is, dat in haar eigen geest zich het
drama afspeelt en die vreemdeling, als 't ware, enkel de uiterlij ke projectie is van de dri j vende machten barer ziel.
En dan komt het moment der beslissing, de benauwenis
van de tweestrijd. In dat hachelijk uiterste ogenblik behaalt
de dokter een overwinning over zichzelve. Zijn verontwaardiging, zijn redelijkheid, zijn maatschappelijkheid. Hij laat
Ellida tenslotte vrij haar weg te kiezen, als zij zelf verantwoorden kan.
Dat blijkt dan de redding. Eenmaal vrijgelaten, herneemt
de individualistische persoonlijkheid het zelfbestuur, ook
over de eigen blinde drang, het uitwas diet vrijheidsbehoefte
zelf. Haar liefde, haar meegevoel kunnen nu die trek naar de
verte weerstaan, de vreemde zeeman verdwijnt en Ellida is
voor Naar gezin behouden.
Dit is de inhoud van De TVrouw der Zee en het is op het
eerste gezicht duidelij k, hoe bier tenminste twee der figuren
nauwelijks omtrokken zijn: de Vreemde Man en de Vrouw
zelve. Zo enkel een symbool als die rare zeeman, heeft Ibsen
in zijn bloeiperiode nergens gegeven. Hij dient zuiver en alleen, gelijk Ellida ook weet, om haar eigen duistere drijfve-
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ren te belichamen en toe te spitsen en bezit geen persoonlijkheid hoegenaamd.
Doch Ellida zelf wend de dichter ook niet duidelijk. Hij
bedoelde toch niet simpel een zielszieke, en haar zelfinzicht
reeds lijkt de ontwikkeling van een eenvoudig vissersmeisje
te boven te gaan. Hij wist enkel van haar, maar dat dan ook
heel precies, hoe een «nostalgia» haar ganse denken en voelen beheerste gelijk die ook Peer Gynt en, anders, Brand beheerst had: een verre, zoete roep, aesthetisch en ethisch en
zeker ook erotisch, uit een wereld van lieflijker gestalte en
zalige droom. Zo kan het in een tere dichterziel toegaan, als
zij, uit haar milieu verplaatst, van alle banden der familie en
der plicht bevrijd wordt. Zo kan het meende Ibsen. Maar het
duurde niet lang of hij wist, dat het gewoonlijk anders toeging en de schepping van de Vrouw der Zee niet veel bestaanbaar werkelijks bezat.
Evenwel, er waren in 't drama nog twee andere, secundaire, figuren, die hij beter verantwoorden kon, al begreep hij
dan van de ene de wezenlijke betekenis nog niet.
Bolette en Hilde, de dochters van de dokter uit zijn eerste
huwelijk, zijn evenzeer varieteit van wat ik nu maar als de
drang naar het romaneske aanduiden zal. Bolette geeft daarvan het overbekende type, het volwassen jonge meisje, dat
haar kansen op geluk en haar jeugd in een benauwende omgeving en dor sleurleven ziet vergaan en wanhopig verlangt
<< er uit te komen >>, iets te beleven, zich in de maalstroom
der wereld te storten, en hoe het verder heet. En die daar tenslotte idealen en illusies voor opgeeft, om te grijpen wat maatschappelij k mogelijk is: een huwelijk met een ongeliefde oudere man, die een bestaan van weelde en afwisseling belooft.
Dit is de meer gewone vorm van die drang, die zich in gemiddelde zielen sterker gevoelen doet, naarmate de individualistische vrijwording vordert. Bolette is van een zielige
realiteit, die tussen de wazigheid der Ellida-figuur en het kinderlij k cynisme van Hilde in het stuk haar werking niet mist.
Waar het tenslotte met deze Hilde naar toe ging, wist de dichter ook nog niet. Zij was nog zo heel jong en haar wreedheid
kon nog enkelijk kinderlijk zijn. Want kinderen vertonen
vaak die griezel- en bloedbeluste wreedheid, die, ook de die-
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ten eigen en steeds met het erotische gemengd, wel de behoefte schijnt, om aan de eigen, altijd toch eng omsloten ikheid
een poos te ontsnappen. Een soort van eenheidsdrang dus op
een lager, dierlijk plan, gelijk toch eigenlijk alle passie zodanige eenwordingsdrang betekent.
Hilde nu vertoont het frisse, onverantwoordelijke, gaaf
egoiste van het heel jonge kind dat zij toch al niet meer is.
En het is klaar, dat de dichter in haar de individualistisch
<<vrijgeborene>> ziet, die nooit van enige collectiviteit weet
had, maar daarvoor ook elk verantwoordelijkheidsgevoel
mist. Echter niet op de manier van vrouwe Ellida, die louter
droom werd, doch hard, als een gezond positief mensenkind,
dat naar lust en luim wil leven. Een ge^ond mensenkind, zolang haar cynische genotzucht nog jong is, meent Ibsen, en
wat er verder uit haar worden zou, wist hij niet, voor hij
Bou wmeester Solness schreef. Er bleek toch niet zo heel veel
perversiteit in haar. En kracht ook niet. Juist genoeg om een
mens te vernietigen, die toch al op vallen stond.
Maar dit zijn reeds tonen van later.
Thans komt het er op aan vast te stellen, hoe Ibsen hier enkel het bedenkelij k uitgegroeide naar de cynisch-wrede kant
van het romaneske instinct gezien heeft en afzonderlijk in
Hilde verbeeld, tegenover het meer banale van Bolette en het
dromerig-poetische van Ellida. En dat hij bedoelt, hoe dit
alles eigenlijk degeneratie betekent, een losraken uit het veilig maatschappelijk verband van hen, die te veel fantasie en
te weinig mensenliefde bezitten.
Het is echter meer dan waarschijnlijk, dat De Vrouw der Zee
haar schepper niet voldeed, toen hij op de duur het geval
meer objectief schatten kon. Zijn werkelijkheidszin zal het
tekort gevoeld hebben in de Ellida-figuur en die hele geschiedenis met de anonieme Vreemde Man van twijfelachtig hybridische waarde. Ook de dokter was toch eigenlijk niet meer
dan een tegenspeler voor de handeling, maar zonder diepere
betekenis. En waarom had hij Ellida zich tenslotte laten «hernemen » ? Haar verantwoordelij kheidsbesef of sociaal gevoel
of haar liefde, of wat ook, sterker laten zijn dan die asociale
drang, die nostalgia du lointain? Was dit nog in herinnering
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aan Rebekka West, die door haar liefde bewust werd van hetgeen zij deed? Of geloofde hij voor Ellida toch wel in zeif
tucht door mensenmin, in een individualistische moraal? In
elk geval kan hij ons dit niet waar maken, daarvoor blijft de
figuur te vaag. Gelijk ook haar zelfinzicht ons verbaast, als
zij blij kt te beseffen, hoe er aan de Vreemde Man geen enkele
persoonlijk menselij ke kant is. Dat hadden wij van dit droom
vrouwtje niet zo dadelijk vermoed, tenzij men hier dan met
jets als intermitterende waanzin van doen zou hebben. Van
dit alles geeft de dichter zeif een démenti door zijn volgend
drama, Hedda Gab/er, met een centrale vrouwenfiguur, waarin alle drie de richtingen uit De Vrouiv der Zee schijnen samen
te komen en dood te lopen.
Zo onzeker en vaag als De Vrouw der Zee, zo stellig en gesloten is Hedda Gab/er, beknopt en positief als een formule.
Men kan bier ook spreken van een geweldig slotaccoord, dat
vals klinkt, bet klagelijk einde van een profetenillusie. En tegelijk is hier verwonderlijk treffend een tijds- en mensver
schijnsel geduid. Hedda is angstig reëel, als een mens, die wij
alle dagen kunnen ontmoeten, en tevens symbolisch voor
een geestesstroming, die verzandde, voor een algemene gedachte, die haar verwerkelij king niet vond en bet leven vet
giftigde. En dit in een drama even sterk van bouw, als van
dialoog, karaktertekening en verwikkeling.

-

-

-

Hedda Gabler is een generaalsdochter, een druk uitgaand en
druk gecourtiseerd, maar ongefortuneerd meisje uit de hoge
militaire en ambtenaarskringen van een vrij grote stad. Met
de verdiende reputatie van hoogmoedig en koel. Na haars
vaders dood trouwt zij, tot ieders verbazing, een jonge ge
leerde, Jorgen Tesman, die niet geheel van haar stand, niet
heel bemiddeld, niet heel elegant, niet heel fijn of geestig,
maar wel erg verliefd is. Door zijn verovering duizelig van
geluk en volmaakt gedwee als echtgenoot.
Van een lange huwelijksreis komen zij thuis, als bet spel
begint, in de terwille van Hedda kostbaar nieuw ingerichte
villa. Die inrichting is bezorgd door Jorgen's tante Jule, die
hem heeft opgevoed, en door zekere beer Brack, een rechter
lijke ambtenaar, vriend van Jorgen Tesman en vrijgezel.

-
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Eigenlijk was hij nog meer een vriend van mevrouw Tesman
tot wier kring hij behoorde voor haar trouwen.
En nu komt de verwikkeling. Onder de vele jongelui, die
Hedda omzwermden, was destijds een Eilert Lovborg, een
heftige en zwakke jongen, van grote begaafdheid. Hij leidde
als student een zeer weinig ingetogen leven en was een be
kend type in al de onverheven plaatsen van vermaak, die zo'n
provinciale hoofdstad pleegt op te leveren. Maar voor Hedda's verbeelding namen deze vulgaire uitgangen, waar zij bij
geruchte van hoorde, de vorm aan van grandiose orgieen
naar oud-Romeinse trant, waarbij schoonheid en zingenot
hoogtij vierden. En bij Eilerts veelvuldige bezoeken ondervroeg zij hem daar naar, met de gretige nieuwsgierigheid
van een naief kind, wie echter de sleur en platheid van het
dagelijkse leven haast tot walging zijn geworden.
Vervolgens verdween Eilert uit de stad en uit haar leven,
een mislukkeling, wiens onmiskenbare gaven door zijn lagere
impulsen werden verstikt en vernietigd. Hij had, zoals later
bleek, ergens in het Noorden een plaats als huisonderwijzer
gekregen bij zekere kantonrechter Elvstedt, getrouwd met
een veel j ongere vrouw, een vroegere gouvernante zij ner kinderen. Natuurlij k was dit huwelij k van de oude grove grombeer met dat blonde j onge vrouwtje ongelukkig. Zo is het dan
niet verwonderlijk, dat, waar eenzelfde zorg voor de kinderen hun beider werken verenigde en de kantonrechter veel op
reis was, die twee j onge mensen elkaar «vonden », als het heet.
Door haar kwam Lovberg van het drinken af. Door hem
werd Thea Elvstedt in een gans nieuwe intellectuele wereld
ingeleid. Zij <<hieven elkaar wederzijds op », tot hij tenslotte
haar zijn baanbrekend boek over de Beschavingsmachten der
Toekomst dicteerde. Daarna hield hij 't boven niet meer uit.
Hij wilde weer in de wereld terug, om opnieuw naam en positie te veroveren. En hij ging en Thea kwam hem spoedig
achterna. Heimelijk doodsangstig voor de verzoeking, waarin haar vriend zich opnieuw waagde, liep zij van haar man
weg en richtte zich tot Tesman, bij gebrek aan iemand anders,
omdat zij wist, dat hij vroeger aan de academie Lovberg gekend had. Nu ontmoette zij ook Hedda, die zij zich van de
kostschool nog wel herinnerde, als een ouder kwaadwillig
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meisje, waar zij doodsbang voor was. Hedda komt dan ook
in een oogwenk de helehistorie te weten, en krijgt een schok,
als zij van haar oude vriend en zijn morele wedergeboorte
verneemt. Weldra komt deze, op een invitatie van Tesman,
ook zelf en herneemt Hedda vrijwel haar macht over de
zwakke jongen. En de avond eindigt daarmee, dat Tesman
en Lovborg naar een herenpartij bij Brock gaan, waar zwaar
gedronken zal worden. Lovborg had eerst bedankt, maar
Hedda weet zo behendig te manceuvreren, dat hij uit gekrenkte ijdelheid de invitatie aanneemt, tot wanhoop van Thea.
Want het gaat mis, volkomen. Lovborg bedrinkt zich en
als heel laat de gasten scheiden, zetten hij en een paar anderen de soiree voort bij zekere cabaretzangeres Diana, die
Lovberg nog van zijn vrolijke tijd kende. En onderweg verliest hij zijn manuscript, dat gelukkigerwijs door Tesman gevonden wordt, die er bij Hedda thuis mee aankomt. Hedda
wil 't hebben om het te bewaren.
Spoedig daarna komt ook Brack aan Hedda vertellen hoe
't met Lovberg, van wie hij eigenlijk jaloers is, verder afliep.
Daar was geen spoor van machtige en eigenmachtige levensvreugd in te bekennen! Hij heeft op de gemeenste wijze in
dat weinig gedistingeerd salon ruzie gemaakt om een kind,
dat hij verloren had, zei hij, heeft verzet tegen de politie gepleegd en is naar 't bureau gebracht. Zo ging 't met hem, die
zij n leven weer << in eigen hand wou nemen! >> Brack is 't geenszins onaangenaam, dat Lovborg niet langer voor Hedda's
ideaal zal kunnen dienen. Even later verschijnt Lovborg zelf,
opgewonden en rampzalig. Aan Thea vertelt hij, dat hij met
eigen hand zijn manuscript uit waanzin verscheurde, maar
aan Hedda bekent hij 't te hebben verloren in die gemene omgeving bij Diana. Zijn en Thea's kind, noemt hij het, vrucht
van hun geestelijke liefde.
Dit laatste doet voor Hedda de deur dicht. Als Lovborg
duidelijk te kennen geeft, dat hij er een eind aan maken wil,
geeft zij hem een van haar vaders prachtige pistolen en bidt
hem als laatste gunst, dat dit einde dan tenminste in schoonheid moge zijn.
En dan verbrandt zij willens en wetens het manuscript.
<< Eilerts en Thea's kind >... Lovborg intussen heeft zich inder-
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daad gedood, zoals wederom door Brack bekend wordt. Maar
ook zijn eind blijkt tenslotte niet «in schoonheid» te zijn geschied, Brack haast zich het te vertellen, met leedvermaak.
Lovberg is nog eens weer naar Diana teruggegaan, denkelijk
om het handschrift te zoeken en heeft daar blijkbaar weer
ruzie gemaakt, is er tenminste gevonden met het afgevuurde
pistool in de zak en een schot in de onderbuik.
Hoe kwam hij aan dat wapen? Dat moet hij wel gestolen
hebben, nietwaar? Neen, zegt Hedda. Ja, dan is er maar een
andere verklaring, meent Brack, en die zal voor de rechtbank
een zonderlinge indruk maken, tenminste, als Brack mededeelt aan wie dit hem zeer bekende pistool behoorde. Evenwel, hij kan ook zwijgen en niets zeggen, als mevrouw Tesman dat liever heeft. Wanneer Hedda dan ziet, dat haar man
en Thea reeds ijverig en knus bezig zijn om te beproeven uit
Lovbergs aantekeningen, die Thea religieus bewaarde, opnieuw dat fameuze boek samen te stellen, opdat tenminste
zijn nagedachtenis gerehabiliteerd worde, trekt zij zich terug. Om wat op de canapee te gaan rusten, zegt zij. En schiet
zich door de slaap.
Zie daar het drama en ten dele is het al duidelijk geworden,
wat hier diep in Ibsens geest bewoog. Al zijn dromen van in
dividualistische zelfbevrij ding, van zich zelf worden tot een
hoger mensbestaan, zijn zo triomfant beleden credo van Waarheid en Vrijheid, maar ook zijn poetische drang naar verder
dan het persoonlij k menselij ke, het lokkende en wij de, dat hij
in zich wist. Het is alles bier op uitgelopen.
Op deze uitbeelding van een j ammerlij k mensbestaan, op
deze Hedda Gabler, die wel de spotvorm schijnt van de meer
dan levensgrote vrouwengestalte in Kroonpretendenten, de Wilde krachtfiguur, die samen met Sigurd, de Viking, het leven
op een hoog plan van heldenmoedigheid had kunnen brengen, als het noodlot niet anders beschikt had. Op een geavorteerde Hj ordis lijkt Hedda Gabler, in de zelferkentenis en beschaving verweekt, verkleind, verziekt. Ook hier en daar
verfijnd. Een tot de wortels verrot individualisme heeft Ibsen
in haar gezien, de eigenmacht en zelfbeschikking der voldragen individualiteit samengaand met de lafste mensenvrees en
angst voor het daadwerkelijke leven.
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Tot daartoe kon, tot daartoe zou het individualisme, die
zelfontvoogding, komen, heeft de dichter zich door dit drama
leren zeggen. Of volmaakt overbodig, als het «zelf» ontbrak,
gelijk bij Hjalmar Ekdal, was die vrijmaking, of gevaarlijk
en bitter noodlottig, als zij kwam waar die <<blijde boodschap » wel werd verstaan, doch de zedelijke kracht ontbrak.
En eindelijk kon zij ook tot een soort geestelijke pestilentie
worden, als van den beginne mensenliefde noch moraal een
dam opwierpen tegen de overstroming der losgelaten zinnen. Zo bij Hedda, wier enige norm een flauw aesthetische
was, en zo scheen dan de reeks voltooid en het proces voldongen.
Van Rebekka West, die nog in de uiterste ure door de liefde gered werd, over Ellida, die een verdroomd, nauwelijks
bestaanbaar on-mensje geleek, kwam de rij aan Hedda, die,
als samenvatting van die beiden, zowel als van Bolette en
Hilde, geen enkele mogelijkheid meer openlaat en de per
soonlijke eigen-richting voor goed schijnt te verdoemen.
Is dat zo inderdaad de bedoeling des dichters geweest?
Men kan er haast niet aan twijfelen, als men zijn ganse oeuvre
overschouwt. En evenwel is het zo klaarblij kelij k, dat de
figuur van Hedda, juist door haar ontzaglijke werkelijkheid,
haar onmiskenbare levendheid, voor dit onderstelde bankroet
van het individualisme niets bewij st. Of moeten wij met Ibsen aannemen, dat de individualistische drang eo ipso, vanzelf, de vitaliteit ondermijnt en geestelijk verziekte individuen voortbrengt? Wij meenden eigenlij k, dat het net omgekeerd was en de bevrijdingsdrang allereerst een jubelende levenskracht te voorschijn riep of meebracht. Dat heeft Ibsen
tenslotte ook zelf gesteld in de jonge Falek uit de Comedie der
Liefde, in Brand, in Nora, in Mevr. Alving, in de Volksv/and,
dat met de zelfverwerkelij king tenminste een energie en strijdensmoed samengingen, die geenszins op geestelijke verzwakking wezen. En eerst, toen zich dat ontbindende element van het romaneske verlangen, wel bezien een doodsverlangen, in de vrouw aan zijn aandacht begon op te dringen,
is hij aan alle mogelijkheid van zelftucht en humaniteit in haar
gaan twijfelen en leek hem daarmee elke zelfbevrijding tegelij k een ontaarding.
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Maar waarom moest hij in die richting gaan? Zeer zeker,
omdat het zijn eigen ontwikkeling was en hij in zichzelf niet
anders vond dan deze verwording, als hij zich zijn leven practisch uitdacht. Waarbij hij dan tevens echter, en afgescheiden
van alle theorie en stelselmatigheid, een compleet mensentype
van de tegenwoordige tij d ontdekte, gelij k het in oneindige
schakeringen door het leven gaat, mannen zowel als vrouwen.
En dit is het juist wat Ibsens schepping zo indrukwekkend
en onvergetelij k maakt: haar angstig directe werkelij kheid,
waarbij alle vermoeden van theoretische en schematische bedoeling terstond verdwijnt.
Zuiver psychologisch beduidt Hedda Gabler dan ongeveer
het volgende. Een wezen van heel zwakke levenskracht, in
de zin van energie, van drijfkracht, die de gezonde verandering en vernieuwing teweegbrengen. En die tegelij k het vaste
bestaansgevoel geven, als aparte Ik-heid tegenover anderen.
Zij, in wie dit fundamenteel gedreven-worden zwak is, gevoelen zich allengs doodmoe van leven, maar verlangen terzelfder tijd naar heftiger prikkels, dan het gewone bestaan
oplevert, om zichzelf te realiseren. Want de permanente moeheid is niet het ergste van deze levens. Erger is de beklemming, de angst voor hun zelf-heid, die zij dreigen te verliezen, omdat zij niet voldoende op het omringende leven reageren, zich daarvan kunnen af-grenzen. Hetgeen, doorgevoerd, tot een ganselijk verliezen van het ik-besef, en daarmee tot krankzinnigheid leidt. Moeheid en een koortsig begeren naar feller leven is aldus hun gewone wijze van bestaan, en daarmee is tegelijk hun karakter gegeven. Om die
levensuitputting, die tot walging stijgt, te ontgaan en evenzeer uit razende zucht naar emotie, zullen zij, als de omstandigheden er toe leiden, tot elke daad of misdaad komen en
evenzeer tot elke, ook de onmenselijkste, onthouding. Indien namelij k hun decadentie waarlij k samengaat (veroorzaakt wordt, meent Ibsen) met individualistische tendenzen,
die dan natuurlijk reeds verkregen en in rust moeten zijn,
want strijd om eigen zelfwording is deze mensen volkomen
vreemd. Het komt echter niet te pas, zo maar vanzelfsprekend een causaal verband van deze levensverzwakking en de
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individualistische zelfontvoogding aan te nemen, gelijk Ibsen hier doet, en daarom merkte ik al op, hoe hij eigenlijk
zijn doel voorbij schiet.
Wat dan, nog eens, niets tegen de levendheid der figuur
bewijst, die inderdaad in haar schijnbare sfinxigheid hier en
elders waarschijnlijk vaak genoeg voorkomt. Hoe haar uitingen dan zijn, grof, gevaarlijk, misdadig, of onbetekenend,
onnaspeurbaar verfijnd en vet beneden het eigenlijk bedoelen, hangt van de betrekkelijke beschaving af.
Couperus' Eline Vere en Bertie uit Noodlot zijn ten onzent
evenzeer varianten van het Hedda Gabler-type, als deze weer
een vernieuwen << naar de eisen des tij ds gewij zigde » uitgave
van Hamlet is. Want het fonds is bij allen gelijk: levensmoeheid en verlammend critisch zelfbesef.
Zo maakt het peinzen (de zelf-bepeinzing) lafaards van
ons allen en wordt de frisse blos van 't kloek besluit verziek'lij kt door 't onechte bleek van 't mij m'ren.
Hedda Gabler was dit < mij meren » al te boven of voorbij:
er viel niet veel meer te mijmeren, maar haar verzieking had
toch jets intact gelaten of veroorzaakt, als men wil: een zekere aesthetische verfijning, een sterke afkeer van het lelij ke en
grove, zowel in het ethische als in het uiterlijk zinlijke. Vandaar haar afkeer van de goedkope, de zo sufburgerlijke rehabilitatie haars vroegeren vriends, Eilert Lovborg, van wie zij
ten onrechte — maar wat weet een meisj e van die dingen! — aannam, dat hij eens glorievol ieefde en onderging in verfijnd
zingenot. Het is waarlijk niet alleen jaloezie en emotiebehoefte, die haar Eilert naar dat noodlottige herenpartij tj e doet
drijven en die haar vervolgens het manuscript laat verbranden. Beter niet dan zo er weer boven op te komen, meent zij.
Als dan tenminste zijn nieuwe val maar in trotse zelfbewustheid mag geschieden.
Maar wanneer ook dit haar ontzegd wordt, het hele leven
rondom vies en klam van burgerlijkheid en zij haar schuw
behoede vrijheid niet meer veilig weet, zelfs de beschikking
over de eigen persoonlijkheid in gevaar, dan doen de wanhoop, de levenswalging en levensverachting haar voor een
ogenblik boven zichzelf stijgen en haar dadenvrees overwinnen. Het schot, dat haar de dood geeft, betekent tegelijk een
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verlossing en een zelfoverwinning, haar eerste grote zedelij ke daad, die haar rehabiliteerde tegenover het leven en tegenover haar zelve. Zij kon niet meer doen, gegeven haar
aard, waarvoor zij immers niet verantwoordelijk was.
Maar Ibsens droom van een mensheidbevrijdend individualisme schijnt met dit gruwelijk drama intime wel definitief ten einde.

VII
In Hedda Gabler was voor Ibsen het streven naar individuele
vrijwording doodgelopen. Zijn idealistische wens naar de
karaktervolle persoonlij kheid, die de wereld vrij zou maken
van leugen en misdadige conventie bleek in zijn scheppende
verbeelding to leiden tot een ij dele zwetser (De Wilde Bend) tot
een gebroken man (Rosnaersholrn) of tot een soort misgeboorte, als in Hedda Gabler.
Dit was dan het allerlaatste stadium, tenminste voor de
Vrouw, die hij in de aanvang tot zo verheven menselijkheid
bestemd had. Dat de Man voor deze hoogte van persoonlij kheid nog niet rijp was, wist hij eigenlijk al sinds Julianus. En
het is dan ook niet om met hem nog eens dezelfde proef te
nemen, die Ibsen in Hedda Gabler met de Vrouw nam, dat hij
in zijn nu volgend drama, Bouwrneester Solness, weer de Man
in het midden der actie stelde en er tenslotte diens tragedie
van maakte. Halyard Solness was en is geen individualist en
heeft geen kans daartoe ooit te groeien. Hij is, als Juliaan, een
begaafd, zwak mens, hoogstens met de illusie van een eigen
persoonlijkheid. Wat men in Hedda telkens door het machteloos verworden heen ziet: de zelfstandige persoonlij kheid
en aanleg, een begin van eigen morele en vooral aesthetische
bevinding, wordt in Solness gemist. Uit niets, blijkt dat hij
meer is dan een man van talent, handigheid en succes, die zich
heel wel in de bestaande omstandigheden gevoegd had en het
leven zeer wel dragelijk bevonden, als de zwakte zijns gemoeds hem maar niet tot hindernis en verderf geworden was.
Wat Hedda het leven onmogelij k maakt, is grotendeels
haar kwetsbare hoogheid, haar broze trots. Doch hetgeen
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Solness tenslotte in de dood drijft, is enkel zijn zwakte, het
gemis aan eigen persoonlijke kern, die gretig de steun van
een schijnbaar sterkere aanvaarden en daarbij elk besef van
eigen begrensdheid verliezen.
Daarom is de figuur van Solness, hoe belangrijk ook, in
laatste instantie niet het wezenlijke van dit drama, maar jets
anders: de verhouding van de Man tot de Vrouw. En ook
nog dit, de vraag van droom of werkelijkheid, dichterlijk
verbeelden of actief leven. Natuurlijk heeft de betrekking
tussen de Man en de Vrouw de dichter altijd geInteresseerd.
Wie, die iets van het menselijke begrijpen wil, en vooral wie
het dramatiseren wil, kan dit onverschillig laten? Het zal een
element zijn in schier iedere menselijke verwikkeling, zij het
dan niet overal even belangrijk.
En zo heeft Ibsen het ook opgevat. In de lange nj zijner
drama's zijn er vele, waar de verhouding van Man tot Vrouw
bijzaak is, enkel realistische bijzonderheid of psychologische
waarheid en maar zijdelings meedoet. Zo in de historische
drama's zijner jonge jaren, ook waar een vrouw de hoofdpersoon was. Zo in Brand en Peer Gynt en Keijer en Galileër.
Maar in de Krgslieden op Helgeland komt al de gedachte op,
dat enkel als twee-eenheid van man en vrouw samen de mens
zijn goddelijke bestemming bereikt. Waarna in Kroonpretendenten dit spoor niet wordt vervolgd. Ibsen is daar geheel ingenomen door de vraag van de innerlijke roeping van een
mens, waarvan wij gezien hebben, dat zij in kern al die van
de persoonlijkheid inhield. De relatie tot de Vrouw doet in
dit drama voor de leidende figuren weinig ter zake, terwijl
zij in bet daarop volgend werk, Dc Comedie der Liefde, de ganse toestand beheerst... maar juist in andere zin, dan men zou
verwachten. Om een waarachtig mens te worden, moet Falk
eerst van Swanhild af en in de eenzaamheid zich zeif veroveren. Het huwelijk is daarentegen de plaats, waar de wordende persoonlijkheden in een valse gemeenschap gesmoord
worden, welke gedachte dan later, over Brand, Peer Gynt en
Keier en Galileër heen, in de zogenaamde realistische drama's
weer wordt voortgezet, als het probleem der persoonlijke
zelfstandigheid in de beperkter, maar reeler verhoudingen
der burgerlijke maatschappij opnieuw gesteld wordt.
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Het huwelijk blijkt dan het terrein, waar voor de vrouw de
strijd om een eigen volwaardige persoonlijkheid het eerst
moet worden uitgestreden, waarbij echter de verhouding van
Man tot Vrouw, in het algemeen gesproken, maar bij komstig
is. Zomin als in de Steunpilaren der Maatschapp , gaat het in
Nora en Spoken eigenlij k tussen man en vrouw. Het gaat om de
wordende persoonlijkheid, die door de maatschappelijke instelling van het huwelijk belemmerd wordt. Het is de Echtgenoot, die bier van belang is, de man in zijn huwelijkse bevoorrechting, maar niet de man als zodanig; en noch Thorwald Helmer, noch luitenant Alving zijn Kier de tegenspelers
van de vrouwelij ke hoofdfiguren. Dat in Be Vtand der Maatschapp/ de Vrouw als zodanig geen rol speelt, is dan zonder
meer wel duidelijk.
Maar ook waar Ibsens individualistische tendenzen hun
keer nemen, in Be Wilde Bend, gaat het niet om de verhouding der sexen. Welke vrouw tegenover Hjalmar Ekdal staat,
is eigenlijk onverschillig. Het conflict, zo er tenminste een
dramatisch conflict is, gaat tussen Hjalmars lage aard en een
voor hem veel te verheven ideele eis. Dat maakt het vrijwel
komische in dit stuk, dat overigens door stemming en uitgang
gans niet komisch is. Hoe men met volmaakt ontragische, op
zich zelf niets betekenende karakters desniettemin een diep
tragische, schrijnend het tekort des levens peilende werking
kan verkrijgen, heeft Ibsen bier op verwond erlij ke wijze aangetoond.
Het is dan eerst weer in Rosmersholin, dat de verhouding
Man-Vrouw, in haar eenvoudige directheid, opnieuw ter
sprake komt om het spel te beheersen. Rosmers ontwikkeling hangt onmiddellijk met Rebekka tezamen; in zijn liefde
tot deze problematische vrouw bereikt zijn geest een hoogte,
die hij blijkt niet te kunnen handhaven. Beiden, Rebekka en
Rosmer, zijn gelijkwaardige figuren in de handeling, als Man
en als Vrouw, en hun verbintenis verschijnt ens hier als een
noodlottige, vanwege het verschillend plan hunner geesten.
Tenslotte blijkt, dat de vrouwenfiguur voorlopig tech Ibsens grootste belangstelling had, wat er van haar individualistische ontwikkeling te verwachten was, waartoe zij, in verband met haar romantisch ongebonden aard, groeien ken. In
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De Vrouw der Zee en Hedda Gabler heeft de dichter deze opzet
uitgewerkt, met het bekende gevolg.
Maar nu, in Bouwmeester Solness, neemt hij het mannenkarakter weer op, nu hij, als het ware, met de vrouw heeft afgedaan.
Afgedaan in die zin, dat hij haar niet meer als de toekomstige
draagster der gelukkige, vrije persoonlijkheid vermocht to
zien. Hetgeen allerminst betekent, dat hij in dit opzicht op
de man ooit meer fiducie heeft gehad, of nauwkeuriger uitgedrukt, dat Ibsen, na Brand, in zijn verbeeldingswereld de
nieuwe individualistische mens onder mannengedaante zou
herkend hebben.
Bouwmeester Solne.rs is dan oak zelfs geen poging tot schepping dier vrijmachtige ikheid, van wie de dichter eens de redding der wereld verwachtte. De grote bouwmeester is niet
veel anders of beter dan een verworden, verziekte menselij kheid, karikatuur van het individualisme in het mannelijke,
gelij k Hedda Gabler het was in 't vrouwelij ke. Met een vleug
van kille tragiek over zich, als een volkomen on-persoon,
een vrouwtj e, nauwelijks uit de windselen der eenvoudigste
dierlijkheid hem naar haar eigen zin en genoegen tot een zelfstandige, eigengerechtigde persoonlijkheid wil omvormen.
Het is deze werking, deze relatie, die Ibsen geinteresseerd
heeft en waarom hij grotendeels het stuk schreef: de fatale
uitkomst van de wekstem ener vrouw op de man, die nu eenmaal niet tot zo hoge zending gewekt kon worden. Niet omdat hij, als Joannes Rosmer, wezenlijk een gemeenschapsmens was, maar wij l zijn zedelij ke onvolgroeidheid, de vreesachtig zwakke wil, zijn intellectuele levensinzicht niet volgen
kon, en hij tenslotte toch niet durfde, wat hij niet nalaten kon to
wensen. Dat Solness zichzelve niet aanvaardde, daar lag de oorzaak zij ner ellende en zij ner mislukking. Ibsen heeft in hem de
mens geschapen met eigen bevindingen en eigen doelstelling,
aan wie echter precies datgeen ontbreekt, wat de individualist
maakt: de innerlij ke rechtvaardiging van zij n denken en doen
in zich zelven. Met die zedelij ke moed, die waarlij k geen botheid of zwakheid betekent, wordt hij zijn eigen God, koning
in eigen rijk, daarzonder is hij meer wankel dan de zwakste
gemeenschapsmens, wiji hem immers elke steun ontbreekt.

470

FRANS COENEN

Ik geloof, dat Ibsen met de schepping van Solness verwonderlij k j uist gezien heeft en de mens zij ner verbeelding, j uist
als bij Hedda Gabler, niet zelden ook de mens der werkelij kheid is gebleken. Een uiterlijk zelfverzekerd, rustig positief
optredend heerschap, zeer zelfingenomen en wereldverachtend, maar die inderdaad zo zwak en kwetsbaar leeft, dat het
oordeel van een kind hem wankelen doet, en hij alleen door
voortdurende mateloze zelfverheffing zich in eigen oog voor
vallen kan bewaren.
Solness is inderdaad deze «reus op lemen voeten », deze
onaantastbare grootheid, die bang is voor alien en alles, het
meest... voor de eigen reuzigheid, die hij niet aan kan en
daardoor als onverdiend en zondig gevoelt.
Had een vrouw deze verworden persoonlijkheid kunnen
helpen? Zeker niet Solness' vrouw, die boven het infantiele
niet uitkwam of er in elk geval toe terug zonk. Maar Solness,
die altij d met zichzelf bezig is en over de kring zijner ikheid
niet heen kan komen, ziet dit onvolwassene niet, projecteert
zijn eigen noden en wensen in haar en vindt aldus nieuw
voedsel voor zijn tobberijen, nog meer reden tot schuldgevoel. En smacht naar de vaste hand, die hem leiden, de sterke
geest, die hem verlossen kan van zichzelve...
Dan komt Hilde Wangel. Zij is gewis niet die sterke geest,
die verheven ziel, van wie Solness vagelijk heeft gedroomd,
maar zij is j ong en levenslustig met de roekeloze durf der onbeproefde jeugd. En zij heeft geen last van haar zedelijk gevoel, dat voorlopig vrijwel ontbreekt. Daartegen is zij hevig
romantisch... en in 't algemeen weinig belangrij k. Ibsen had
dit Vrouwelijke in Rebekka West, in Ellida, de « Vroux der
Zee >> en in Hedda Gabler volkomen ten einde gebracht. Hier,
bij Hilde, is het slechts in aanleg, in zijn zeer bedrieglijke
schijn van ruime zelfstandigheid en beheerste eigenrichting,
terwij 1 het in waarheid nauwelijks het dierlijk-simpele ontstegen is. Zonder dieper inzicht en zonder verantwoordelijkheidsgevoel, enkel drijvende op de stroom harer fantaserende heldenverering, tracht zij het onschuldig voorwerp
daarvan naar haar smaak en behoefte om to kneden, dat hij
op de «Held harer Dromen » gelij ken zal.
En Solness laat zich kneden, zielsgelukkig nu een ander
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hem van zichzelf bevrijdt en aan zijn voze trots mogelijkheden opent om te realiseren wat hij zijn wilde, maar uit eigen
kracht niet zijn kon. Nu zal een vreemde macht het hem maken: de volgtoeide individualist, de trotse zelf-richter van
eigen lot, de God van de wereld der eigen persoonlijkheid.
En zijn onvolwas senheid of verwordenheid blijkt nog eens
des te meer, wijl hij dit mogelijk acht. Zo weinig is hij zich
zelf, kent hij zich zelf en de grenzen van zij n persoonlij kheid,
dat een enkele toevallige wekroep van buiten hem uit al zijn
oude denken en voelen doet stappen, als een slang uit zijn
huid, om maar eenvoudig weg het ideaal te gaan belichamen,
dat zij en ook hij zelf zich droomden. Hij zal inderdaad de
Grote Man zijn, die hij immers diep-in altijd was, al merkte
vooral hij zelf daar weinig van. Nu zal het nieuwe leven beginnen, het leven in hope vrijheid en onvertroebeld werken,
verzaligd door een eindelij ke liefde. En het begint ook... met
het einde: de dodelijke val van de zelfgebouwde toren...
Deze wens, Solness, is op zich zelf noch groot, noch eigenlijk belangrijk. Geen van dit type valse individualisten is dat
op zich zelf. Zij zijn gedrevenen, die menen te drijven, stumperige collectivisten, kuddemensen, die uit de kudde verdwaalden en nergens een thuis meer vinden. Vanwege hun
zelfmisleiding en gebrek aan overgave, zijn zij voor hun
medemensen en voor de maatschappij nauwelijks iets waard,
maar voor zich zelf Touter een vloek en een verderf, om de
waanzin hunner trots, die de verhoudingen en waarden van
het leven zo bitter miskent. Hun einde, zo zij niet in het
materiele afstompen, is dan ook krankzinnigheid of dood,
en... zij zijn ieder op zich zelf niet belangrijker dan andere
gekken.
Maar de wording, de aard en het wezen hunner dwaasheid,
die zijn we'l belangrijk, als al het menselijke, voor wie, gelijk
Ibsen, haar wonderlijke grillige en verwikkelde wegen weet
te ontdekken en voor ons uit te leggen. Door het proces zijner eigen wezensontwikkeling tot deze figuur gekomen, tot
dit verworden individualistische, werd in zijn verbeelding
deze man als een levende eenheid geschapen, trots de vetwarde veelheid zijner daden en gedachten, om in zelf-onbegrepenheid onder te gaan juist door de vrouw, van wie hij
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alle heil verwachtte. Dit vreemd noodlottig spel, deze tragische verhouding van die man tot die vrouw is het, die Ibsen tot het voornaamste, het hoogtepunt van zijn dramatische actie maakt, om daarop in de drie bedrijven bijna al
het licht saam te trekken.
Hoe zich deze verhouding allengs ontwikkelt, hoe de wederzijdse invloed aan breedte en diepte wint, wordt ons in de
opvolgende tonelen geleidelijk voor ogen gevoerd, en mij
dunkt, dat de grote drama-bouwer, die Ibsen was, nooit
machtiger techniek heeft vertoond dan in deze taferelen, waar
onder de zo bekorende schijn van een lieflijke flirt, het wezenlijke tragische zijn fatale loop vervolgt, en tegelijk in verband daarmee de aard van beider persoonlijkheid onthult.
En hier is het, dat van dit drama het tweede motief—als
men het een ogenblik zo noemen mag — ons duidelijk wordt.
Het eerste was, als wij zagen, de twee-eenheid tot zuiverring des levens van Man en Vrouw, nu hem de hoop op individuele betering verlaten had. Dat ook deze twee-eenheid
een illusie bleek, was in dit stadium van Ibsens geestesontwikkeling haast niet anders te verwachten. Wat konden deze
gedegenereerden tenslotte elkander goeds doers? Was er van
hun contact niet eerder veel kwaads te verwachten. Zelfs als
zij elkander welgezind waren? In zijn laatste vier drama's is
de gedachte dezer verhouding toen het thema geworden,
naast die andere, die zijn ouderdom en naderende dood hem
ingaven en die vooral in <<Bouwmeester Solness >> de latere
scenes tussen dat jonge kind en die oude man zo diep weemoedig maakt.
<<Woningen voor mensen bouwen, dat is tenslotte geen
cent waard, Hilde... de mensen hebben zulke bijzondere woningen helemaal niet nodig. Tenminste niet om gelukkig te
zijn. En ik had ook zo'n woning niet nodig gehad. Als ik er
een bezeten had, namelijk. Zie je, dat is het hele resultaat, zover ik terug zie, niets gebouwd, als je het goed inziet. En ook
niets opgeofferd om tot bouwen te komen. Alles bij elkaar
niets, helemaal niets...
Zo zegt Solness de mislukking van zijn leven en men heeft
er Ibsens eigen klacht in willen horen, in verband ook met
I Tilde's wat al te vernuftig gewrongen constructie, dat « haar
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bouwmeester niet zo hoog zou durven klimmen, als hij zelf
bouwt. >> Een uiting, die inderdaad naar symboliek ruikt, al
is hier overigens het dramatische gebeuren nog zeer reeel bestaanbaar.
En wie dan < Gabriel Borkman» en vooral «Als wij doden
ontwaken > gelezen heeft, twijfelt niet of hier in Solness bezon de dichter zich voor 't eerst weer na lange tijd op zich
zelve en op het eigen leven, nu zijn schoonste illusien vervlogen waren.
Hij heeft in deze bouwmeester wel zeer zich zelf gevoeld,
een bouwmeester met een profeten zending... die mislukte.
Wat betekenden tenslotte zijn eigen kunst en zijn leven?
Die behoefte aan vrijwording in hem, wat was zij anders
geweest dan zijn door de grofheid en slechtheid der wereld
gepijnigd zedelijk gevoel, zijn mensenliefde, rechtvaardigheidszin ? Als een boetgezant had hij zich gevoeld en zijn roeping het prediken van de zichzelf geworden, vrije mens, de
betere mens in een edeler samenleving. Daarvoor had hij be
wust en blijmoedig het eigen bijzonder leven ten offer gebracht. En ook, meer dan hem zelf misschien aanvankelijk
bewust was, dat van zijn naaste omgeving, zijn gezin.
Maar nu keerde het zich alles tegen hem. Het innerlijk gericht, dat hem zijn dichten was en waarvoor slag op slag zijn
mooiste idealen van mens en maatschappij onmeedogend
waren veroordeeld, schiep voor zijn ontgoochelde ogen nu
ook het eigen beeld: een bouwmeester Solness. Daartoe had
hij dan zijn leven verdroomd, om tot deze negatieve slotsom
te komen. En de oude vraag, die hij eens in zijn jeugdgedicht
Op den Bergtop zelfverzekerd beantwoord had, kwam hem nu
weer verontrusten, maar nu dringender, wranger, angstiger,
nu hij geen toekomst meer had en het verleden kende.
Was hij, Ibsen, zelf niet maar een zwak, vreesachtig en ijdel
mens, hij, die zich vermat een verhevener samenleving te prediken ? Zou hij zelf durven leven, zelf durven vrij en waar
zijn, als hij geeist had in Brand, in Peer Gynt en zo menig ander drama? En wat had hij aan de wereld gepredikt? Een zelfbevrijding, die hij voor zich niet veroverd had en die blijkbaar voor de mensheid, als zij was, niet dienen kon. Daarom
had hij dan weer met de ene hand terug moeten nemen, wat
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hij met de andere gaf. Stond niet Nora lijnrecht tegenover

De Wilde .Fend?
En zo was hij op de duur een beroemd, veel benijd man geworden, als bouwmeester Solness, eigenlijk uit misverstand.
Toch hield zijn ijdelheid vast aan die roem en kon niet meer
afstand doen van de hoge plaats in de maatschappij, die hij
aldus toevallig en door een vreemdsoortig geluk verkregen
had. Moest hij dan niet, juist als Solness, huiveren, als hij bedacht hoezeer dit alles op misvatting berustte?
Immers, hij had zijn roeping niet vervuld. Waartoe hij beroepen was: de zedelijke zelfbevrijding der mensen, hij was
er zelfs van teruggeschrikt. Zou men dan niet tenslotte deze
mislukking, dat bedrog merken en hem een kwakzalver noemen, hem, de boetprofeet, die... zich aan litteraire successen
omhoog gewerkt had?...
Zo is inderdaad de stemming in Bouwnaeester Solness en er is
reden genoeg aan te nemen, ook in verband met hetgeen
volgde, dat Ibsen een goed deel van zijn eigen mismoedigheid in dit karakter heeft neergelegd. Van zijn mismoedigheid en twijfel. Twijfel aan hetgeen hij vroeger, bij het begin
van zijn loopbaan, zo zelfverzekerd en aarzeloos aanvaardde
en verkoos: de droom boven de werkelijkheid.
Alle grote dichters bijna hebben op latere leeftijd die twijfel gekend en er door geleden. En menig hunner is tot de
voor ons, gewone stervelingen, verbijsterende en teleurstellende slotsom gekomen, dat ook het nederigste leven van
doen in de werkelij kheid beter, bevredigender, menswaardi
ger is dan het bouwen ener droomwereld, zelfs der bekoorlijkste of machtigste. Het leek hun als een zwakheid, een lafheid, een verraad aan het echte leven, dat zij er zich van hadden afgekeerd om gemakkelijk heerser te zijn in het fictieve
rijk der eigen verbeelding. En het scheen ook of zij, aldus
levende, iets schoons gemist hadden: het echte mens-zijn in
al zijn volheid, zijn hoogten en laagten, nederlagen en triomfen, het aan den lijve voelen van het leven, dat de verbeelding
toch blijkbaar niet gaf.
Ook over Ibsen is op de duur die stemming gekomen, terwijl men het juist bij hem niet verwachtte. Immers, zn verbeelding was allerminst dat rijk van gemakkelijke fictie, waar
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een zwak mens de harde eisen van het leven ontvluchten kon.
Had hij zelf niet altijd gezegd, dat zijn scheppende verbeelding was een richten over zijn idealen, of zij werkelijkheidsstof in zich bevatten, of er een reele mensen van te vormen
waren? En was aldus bijna zijn ganse «Dichtung » niet van
zelf geworden tot een harde afwijzing, een haast brutale fnuiking van zijn liefste streven? Zo geldt voor hem zeker niet
het verwijt, dat hij het stroeve, pijndoende leven in verbeeldingsdromen ontvlucht is. Een Bans leven van actie zou hem
allicht genadiger geweest zijn.
Maar dat andere deel van zijn twijfel heeft hem evenzeer
doen lijden en hier staan wij nog minder begrijpend, nog
pij nlij ker verbaasd tegenover. Het is, dat hem, dromend, ook
alle tastbaar genot, alle echte levensblijheid en geluk is ontgaan en hij nu aan het einde staat met lege handen en een leeg
hart.
Was het dan toch lafheid? Heeft hij niet gedurfd naar zijn
wil en begeerten te leven en is hij daarom een dromer, omdat
hij geen doener dorst zijn?
Hemzelf moet het soms zo voorgekomen zijn. <<Wie toch
Vikingsbloed in het lijf had... >> zegt Solness tot Hilde, waarop zij antwoordt: En dat andere, noem het maar! Een robuust geweten, voegt Solness er aan toe.
Zou de ouder wordende Ibsen waarlijk zijn brave, rechtlijnige burgerlijkheid, zijn leven naast zijn droom benauwd
hebben? En dat hij altijd, maar zich verbeeldde, wat anderen
inderdaad beleefden?
Wie Als w doden ontwaloen gelezen heeft, kan haast niet
meer twijfelen of Ibsen heeft aan het einde het bitter besef
met zich omgedragen, dat hij eigenlijk niet geleefd had, dat
de essens van het leven hem was voorbijgegaan en niet meer
te achterhalen.
Maar zover is hij in Bouwreester Solness nog niet, al knaagt
daar de twijfel aan het effectieve van zijn bestaan. Bouwmeester Solness is nog maar voor het kleinste deel lyrisch en voor
verreweg het grootste de objectivering van zijn algemeen,
zijn werelddenken in dit bepaalde stadium; een andere _Julianus, minder grootscheeps, maar meer reeel dan de eerste en
behept met al de zwakheden, die een verworden individua-
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lisme zijn dragers meegaf. Een verziekte menselijkheid tenslotte, die in een mislukte poging God zelf to zijn, steun zoekt
bij het eerste het beste, dat zich gezond en positief aandient
en aldus, als een onwetend schaap, ten ondergang wordt geleid.
Geen vrouw ter wereld had deze zieke man waarschij nlij k
meet kunnen helpen, doch het is van een bittere komiek, dat
het juist een onwedergeboren schepseltje als Hilde Wangel
zijn moest, die zijn wankele grootheid deed ineenstorten, ten
bewijze hoe hier eigenlijk nooit lets van waarde bestaan had.
Ook hier is Ibsens dichten op de meest vernietigende wijze
tot gericht over zijn eertijdse idealen geworden.
I925-I926

REIZEN
EEN UITWEIDING EN INWIJDING

Ter Inleiding
Het is altijd weer belangrijk ons even te verdiepen in de
vraag waarom wij eigenlijk reizen, waarom wij hetveilig huis
en hof verlaten, teneinde ons aan allerlei bezwaar en ongemak bloot te stellen en ons bezig te houden met zaken, die
wij thuis gewoonlij k zorgvuldig vermij den.
Met voorbijgaan van mogelijke snobbistische motieven,
die met de vraag zelve nauwelij ks te maken hebben, kan men
zeggen, dat er allereerst gereisd wordt om het leven weer op
te frissen. Ambtszorgen, zakenbekommernissen, diverse hindernis, bezwaar, verdrietelijkheid en benauwenis van reele
aard, doen naar verandering verlangen, verandering van
plaats en van doen en denken. Maar dit zijn beweegredenen,
die de zaak maar ten dele verklaren. Immers bestaat het
merendeel der reizigers, tenminste van hen, die grotere en
langere dan enkel vacantiereizen doen, juist uit mensen, die
door geen ambt of <zaak» gebonden zijn en tenminste van
de kleine zorgelijkheden des levens tamelijk wel vrij. Toch
reizen ook deze, juist deze evenzeer om hun bestaan op te
frissen. Want materiele zorgen, lasten en bekommernissen
zijn tenminste nog buitenissigheden — als er tenminste telkens
nieuwe komen -- terwij I mensen, die niets om handen en geen
zorgen hebben, altijd in zichzelf tegen dezelfde dingen aanlopen en aankij ken. Want daar gaat het tenslotte om: men
moet uit zichzelf komen, en dat kan voor mensen, die geen
noemenswaard geestelijke belangstelling hebben, alleen door
nieuwe zinsgewaarwordingen. En zulke worden in de oude,
bekende omgeving niet meer gevonden. W ij kennen onze dagelij kse omgeving, maar wij Zien haar niet meer. De kamers
waar wij in woven, de stad waarin wij onze dagelijkse omwandelingen doen, het land waar wij dagelijks doorheen
sporen, wij weten alles zo door en door, in zijn geheel en al
zijn bijzonderheden, dat er geen mogelijkheid meer bestaat
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het te zien, d.w.z. verse, enkelvoudige gezichtsindrukken te
ontvangen. En zo zijn die woning en die stad en dat land dan
tot Ik geworden, altijd hetzelfde Ik, in welks gezelschap wij
ons niet nalaten kunnen te vervelen. Tenzij wij er doodmelancholiek van worden.
Een simpel reisje echter naar een vreemd land, met vreemde mensen in hun ons ongemene doeningen, al is het algemeen aspect dan ook niet zozeer verscheiden, is reeds een
levensvernieuwing, indien wij maar niet te lang op dezelfde
plaats blijven.
En naarmate wij verder gaan, ongewoner dingen doen, onze levensgewoonten radicaler veranderen, zullen wij een
nieuwer, completer nieuw mens van ons maken, waaruit, in
onze gewone omgeving teruggekeerd, de oude nog een poos
verse krachten kan scheppen en aldus het noodzakelijk sleurbestaan weer voortzetten. Ziedaar, waarom in de grond der
zaak de meeste mensen begeren te reizen.
Maar ook hiermee zijn nog niet alle beweeggronden genoemd. Er is nog een meer idealistische, of als men wil ro
mantische reden, en die ligt in de door velen en vaak gevoelde algemene onvrede met dit aards bestaan. Velen onzer willen weg, zomaar weg... 't Komt er niet op aan waarheen. En
het schouwspel van een stoomschip, dat zich statig en traag
naar de open zee beweegt, of zelfs maar een gereedstaande
internationale trein met zijn blinkende restauratiewagen en
langgerekte, massief gesloten rijtuigen, is gans voldoende
om dat zacht schreiende verlangen in hen wakker te maken,
dat Guy De Maupassant «1'envie de s'en alley» of «la nostalgie du lointain >>, heimwee naar de verte, genoemd heeft. Dat
is wel een vreemd gevoel. Nauwkeurig beschouwd, betekent
het niet veel anders dan het verlangen naar vrijheid uit de
kerker onzer Ikheid, naar oplossing in het onpersoonlijke,
wat dan feitelijk en nuchter de dood zou zijn. Maar dat bedoelen wij zo direct zeker niet. Wij willen enkel weg van hier,
van het overbekende buiten ons, dat niet meer voldoende
tegenwicht geeft, teneinde het verfrissend en verademende
nieuwe «buiten» te zoeken, dat ons Ik voor zijn harmonie
nodig heeft. In zover is dit geval niet ongelijk aan het reeds
behandelde.
-
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Doch het onderscheid komt daarvan, dat mensen, met dat algemeen «heimwee >> aangedaan, nergens inderdaad rust zullen vinden. Indien hun namelijk gelegenheid gegeven wordt
die te zoeken. Zij zullen dan, onder de oppervlakkig wisselende schijn, immer weer hetzelfde wezen terug vinden, dezelfde beperktheid, dezelfde doelloze verbrokkeling, het
«wezen >>, dat juist hun geen wezen, geen kern is, maar onsamenhangende bijzonderheden, waaraan alle eenheid ontbreekt. Zo zullen zij telkens weer «weg» willen, maar het
telkens weer aankomen schuwen, onbewust, dat zij eigenlijk
van zichzelve weg willen, om enkel aan het strand der zelfvergetelheid te landen, dat voor ons mensen, alleen definitief
te vinden is in de dood.
Ook dit onbewuste, verheimelijkte doodsverlangen kan
dus de grond van reislust zijn, en het zal zich zeker minder tragisch voordoen, naarmate de mens minder zichzelve
kent.
Het reizen in Duitsland is toch niet meer geheel zoals 't vroeger was. Nog niet zozeer het uiterlijk van dingen en mensen,
als wel de sfeer is veranderd, de Duitse mentaliteit, gelijk die
zich in talloze kleinigheden openbaart. Voor de oorlog kreeg
men steeds de indruk van zekere massale gespannenheid,van
een enorm blok vol spankracht, zozeer was alles onderdeel
van een geheel. Iets strikt geregelds, tot het uiterste nauwkeurig en versneld, iets doelbewust ontzaggelijks kwam allengs uit alles naar voren, zodra men verder Duitsland introk. Eenheid, doelbewustheid en grote vaart, al die indrukken van het openlijke leven werkten wel enigszins drukkend
op de meer beschouwelijke, of, wil men, meer slome Hollander, te benauwder, waar die indrukken niet enkel onpersoonlij k bleven, maar vaak genoeg zeer persoonlijk en bijzonder
werden in de brutaliteit en arrogantie van de enkele Duitser,
achter wie men steeds de zestig millioen andere Duitsers gevoelde. En hij zelf gevoelde dit ook, vandaar zijn kracht en
optreden. Het was het onpersoonlijke massale in al zijn redeloze geweldigheid: Wir Deutsche!
Daarbij kwam dan ter versterking nog de kakelbonte veelheid der uniformen van leger en administratie, alsof hier een
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zeer bepaald spel werd gespeeld met talloze personagien, van
welke hinderlijk velen zich als hoofdpersonen gedroegen.
Dat waren de officieren met hun wijdwapperende jassen en
gespoorde laarzen, met hun harde, uitdagende gezichten en
rinkelende sabels, die nonchalant zich overal doorheen en
naar voren drongen. In hun groot aantal, en samen met de
overal aanwezige veelheid der dociele soldatenfiguren, bleek
hun overwegende betekenis voor deze samenleving, die wel
gans op militaire voet scheen ingericht, bleek de grote ver`vachting die op hen gebouwd was, de dominante rol, die zij
zouden spelen, zodra de Duitse maatschappij het ogenblik
gekomen achtte. Zo werd voor de schuchtere Hollander alles
uitdrukking van brutaal geweld en overheersen en raakte hij,
in Pruisen tenminste, van die druk niet meer vrij, zolang hij
op de hoofdwegen en in de grote steden verwijlen bleef. Het
ganse agrarische en industriele Duitsland stond hier, in militaire gedaante, altijd en overal gereed tot de aanval. Elk
stond voor allen en allen schenen belichaamd in elk van die
breedgeschouderde barse mannen, die echter als beambten
uiterst correct en beleefd bleken.
Dit alles ondervindt men nu niet meer. De druk verdween en
er is ontspanning gekomen. Men bemerkt het in de gang van
zaken, zowel als in de afzonderlijke mensen. Die staan thans
veel meer verenkeld en worden bijna tot persoonlijkheden,
waar zij vroeger alleen de kanten schenen van een zwaar
massief blok. Hun zelfgevoel is aanmerkelijk geslonken,
maar wat zij overhielden behoort nu tenminste aan hun eigen
persoon en is geen onpersoonlij k «Nationalgefiuhl ». Zo komen Hollanders beter met hen terecht, en nauwkeuriger de
afzonderlijke mensen beziende, constateert men allerlei verschillen met de Duitser voor de oorlog. Om to beginnen zijn
de baarden verdwenen, die mooie blonde baarden, die zo
manlijk van de gezichten wapperden en de eenvoudigste
Duitser tot een grimmige Teutoon omschiepen. Wat d an ook
de bedoeling was. Waren zij niet Germanen, moedig, trouw
en geweldig! Maar sedert schijnt men op dat oer-Germanendom weer minder gesteld en zij n bij middelbaren en j ongeren
alle baarden verdwenen. Zelden ontdekt men nog een be-
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scheiden puntbaardje en wie nu nog een «Vollbart» draagt is
onbetwijfelbaar een veteraan van z 870, een zeer zeldzaam
verschijnsel.
En met de baarden verdwenen zelfs de haren.
De huidige Duitse mannen vertonen gemillimeterde, of
zelfs geschoren koppen en zowaar Chaplin-kneveltjes. Zij
willen niet meer op Duitsers, zij willen op Amerikanen gelij ken en brengen het in die richting tot een zonderling twij felachtige kop, die eigenlijk noch Amerikaans, noch Duits is.
Zij zijn precies naar de Europese mode gekleed en vertonen
geen nationale eigenaardigheden meer, tenminste, alweer, op
de hoofdwegen en in de grote steden. En in hun gedrag en
houding zijn zij inderdaad toch stiller en bescheidener geworden, sedert zij alleen zichzelf te vertegenwoordigen hebben. Er is niet meer die te uitbundige, altijd ietwat uitdagende levensvreugd, die zich kond gaf in schallend gezang en
klaterende stemgeluiden. Nu de trots op staat en stam hun
begeven heeft, blijken zij, hetgeen zij ongetwijfeld altijd waren, eenvoudige, geenszins onbescheiden mensen, die kinderlij k blij kunnen zij n met het heel gewone leven. Alleen de
ouderen hebben de Germaan nog niet gans afgelegd. Deze
vertonen ook nog de buik, die bij het jonge geslacht, met
haar en baard, ganselij k verdween.
En in de algemene gang der dingen op de stations en op
straat, lij kt — maar dat kan natuurlij k verbeelding zijn— ook
enige ontspanning gekomen. Het rythme is niet verslapt, de
vaart niet verminderd, doch iets opzettelijks schijnt verdwenen, iets al te luids en te hevigs, alsof er noodzakelijk indruk
gemaakt moest worden. Nu gaat alles neutraler toe, zou
men zeggen, minder opzichtig, kalmer en gewoner, als toch
eigenlijk bij het nuchter dagelijks leven past. Men voelt het
verschil bij vroeger zeer duidelij k, al is het bezwaarlij k te zeggen, waarin het gelegen is.
Maar zeker hangt het voor een belangrijk deel sateen met
de verdwijning uit het gemeenschapsleven van dat grote
element van opzettelijkheid, de militaire uniform. Men ziet
haast geen uniformen meer. Het militaire Duitsland schijnt
uitgeschakeld, als een instrument, dat ten slotte toch niet aan
zijn doel beantwoordde. Geen grijze kapotjassen met uitda-
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gend rode omslagen meer, geen verlakte hoge laarzen met
coquet wit omboord, geen lichtblauwe, witbetresde tunica's,
geen hoge platte petten, geen soldatenuniformen in alle kleuren van de regenboog, en alle even vals van kleur. Hoogstens
ontwaart men een enkele eenzame «Schupo» in bescheiden
donkerblauw en met een zonderlinge, ouderwetse shako op
zijn hoofd, die hem gans verschillen doet van de baardige
barsheid zijns vroegere gebuikten collega's, onder diens
grimmige punthelm. Maar ook de zware, imposante «Bahnhofsvorsteher» is er niet meer, noch de geweldige portier, al
zijn hun blauwe tunieken er nog. Zij schijnen echter minder
zichtbaar dan vroeger of zij gedragen zich bescheidener. En
het zal ook wel zijn, dat het beambtendom na de oorlog zeer
is ingekrompen... niet altijd ten bate der veiligheid op de
spoorwegen, beweert men.
Met de verdwijning van dat overtalrijk militaire element,
dat Duitsland op een groot oorlogskamp deed gelij ken, is in
derdaad het aspect van het openbare leven radicaal veranderd. Het is waar, dat de «Schupo's» ook volledige soldaten
zij n, maar men heeft er niet veel van en die men heeft, blij ken
jonge, frisse kerels, zonder aanmatiging of gezagswellust.
Trouwens, ook als men, gelijk in Weimar, nog wel soldaten
ziet, treft hun bescheiden houding in de onopvallende grijze
uniform, ook indien het officieren geldt, die werkelijk op de
Hollandse gaan gelij ken. Het aureool, de parade, de fanfaronnade is verdwenen. Wat er bleef, schijnt de noodzakelijke
functie, waar niemand zich bijzonder op verheft. En het is
curieus op te merken, dat nergens, maar ook nergens meer
een Pickelhaube te zien is, alsof men er op uit was voor alles
dat symbool bij uitnemendheid van het Deutschtum te doen
verdwijnen, dat het de vreemdeling niet meer hinderen en de
Duitser de pijnlijke heugenis aan het machtige Duitsland van
weleer besparen zou.
Onze reis ging door het Roergebied, en wij zagen weer het
akelige woud van schoorstenen, de vale Bergen van afval,
de spichtige geraamten der liften, de doodse gebouwen met
hun hongerige vensters en de grauw verwaarloosde, vervuilde gronden daarnaast, het ganse schouwspel van desolatie en
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sinistere verwording, die de grootindustrie over een streek
brengt. Een streek, die zij dan tot << bloei » heet te brengen.
Ik heb er niets tegen, maar het schijnt een triestige fataliteit,
dat die bloei tevens de ruine van alle landschappelijk mooi en
het bederf der bewoners betekent. Iets moet daar niet in orde
zijn: dat sombere, hopeloze aspect, die volslagen vernieling
van alle natuur zijn niet met geluk of zelfs maar tevredenheid der mensen te rijmen, en de < bloei » van een land of
landstreek moet toch tenslotte zoiets als levenstevredenheid
bedoelen. De ervaring echter leert, dat in fabrieksstreken het
<<bewuste proletariaat» gewekt wordt, dat, trots hoger lonen,
zeer ontevreden is met zijn lot. En het socialisme acht dit een
verbetering en vooruitgang, want dan begint het < volk » te
zien hoeveel het te kort komt. Dit is dan de eerste stap naar
de heilstaat.
Zo brengt de industriele <<bloei» ener landstreek eerst de
verwoesting van alle natuurschoon en vervolgens de onvrede en opstandigheid zijner bewoners. Het aanzien van de
eerste is, als 't ware, symbool van het laatste, en men zou willen vragen of zo de <vooruitgang» niet te duur gekocht is en
de onbekende aandeelhouders deze offers wel waard zijn. Gelukkig het land, welks << schatten van de bodem» maar rustig
onder de aarde bleven, zonder de Staat of enige willekeurige
mensen te verrijken en enig proletariaat <bewust» te maken.
En vooral zonder de zuiverheid van een argloze natuur te be
zoedelen en onherkenbaar te vernielen.
Zulke natuur vangt weer aan, waar het Roerdistrikt eindigt:
een land van eenvoudige, groene bergen, afwisselend met gelende bouwlanden en gezellige lage dorpen. Ten bewijze dat
mens en woning en bedrijf zeer goed met natuurschoon samen gaan. Soms komen die donkergroene berggevaarten
ernstig en imposant naderbij, met een driftig stromend riviertje langs bun voet, of passeren wij dat snelvlietende watertje op een Lange ijzeren brug, die zich voortzet aan de moerassige oever. Dan een smokige, stikdonkere tunnel en als
het weer licht wordt, wijkt het bergland rustig uiteen, tot
laag glooiende heuvelen, geschakeerd met gele en groene
vakken en ijle rijen boompjes.
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En dan is er al spoedig, op enige afstand, een stadje in zicht:
lage en vage lijning van rood en grij s, rondom een paar ongelijk hoge kerktorens.
Zo, in afwisseling van wijd heuvelend bouwland en stemmig berggroen, gaat de reis uren achtereen voort door midden-Duitsland, tot in de schemering, als de velden donker
vervagen en de verre bergen zwart tegen de nog lichte lucht
komen to staan, het kleine stadje, ons reisdoel, bereikt wordt,
juist als op de perrons de eerste lantarens aanlichten, die positief de dag negeren. En in datzelfde felle licht, zozeer strijdend met de tere avondschijn, zien wij vluchtig de duisterende straten met hun trage beweging, de plotselinge helderheid
van een open plein, een stenen brug over een diepliggend
watertje, waarin het laatste licht weerkaatst... ten slotte de
omsloten avond van een warm verlichte hotelingang, met
het voorkomende buigen van portier en kelners en achterin
het stille bewegen van gasten in en uit de eetzaal.
Dan zijn wij in die kleinere, heftigere wereld opgenomen
en weten niet meer van de grote, stille buitenomgeving, die
de dag lang ons heeft vergezeld.
In Weimar
Weimar is een trouwhartig stadje, dat zich geeft zoals het is.
Het heeft sedert anderhalve eeuw een schat van herinneringen, maar laat er zich niet op voorstaan, het doet niet archalstisch, het neemt niet de houding aan alsof het in de Goethetijd ontstaan was en sedert precies zo gebleven... Alleen op
de Markt staan enkele middeleeuwse gebouwen, die dat ook
met enige opzettelijkheid zijn willen. Overigens heeft men
het oorspronkelijk stadje uit het eind der i 8 e eeuw ongedwongen in het nieuwe Weimar laten overgaan, blijkbaar alleen de ergste excessen van steden- en woningbouw vermijdende. Zo kan de vreemdeling zich eenvoudig wijden aan
het vele, dat er inderdaad uit de historische tijd over is, de
talrijke paleizen en burgerhuizen, de doorkij kj es, de aardige
pleintjes en hoekjes met de grappige, rococofonteinen en
pompen, die, enigszins breed-uit en gewichtig, de tijd sugge-
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reren, toen meisjes en vrouwen hier tenminste een keer daags
bij elkaar kwamen, om het onontbeerlij k water te halen en de
even onontbeerlij ke «Klatsch» te bedrijven.
De bedoelde vreemdeling zal zich dan allereerst er over
verbazen hoe klein het stadje was en hoe groot, hoe over
heersend het paleizencomplex, dat al in de 17e eeuw bestond.
Uit de centrale burcht met de hoge uitzichttoren, door talrij ke grachten omringd, en waaromheen zich schuchtere wijken van beschermingzoekenden kwamen sluiten, is blij kbaar op de duur het stadje gegroeid. Het burchtgeheel, telkens door brand vernield, kromp in en vervormde zich tot
een open vierhoek, op de wijze van het paleis te Versailles,
welks indrukwekkende aanblik de laatste groothertog nog
juist voor zijn onttroning bedierf door de open zijde met een
nieuw paleis te vullen. De langgestrekte vierhoek met zijn
toren domineert thans nog het stadje, hoeveel meer zal dit
dan geweest zijn, toen het zoveel kleiner was en het vorstelijk
leven ongeveer alle ruimten en alle uren vulde. Zo iets kunnen wij, Hollanders, ons maar bezwaarlij k indenken, hoezeer
dat groothertogelijk bedrijf in het middenpunt van aller leven en gedachten stond, eerbiedig aanschouwd en met toewij ding en gelatenheid geduld, als een natuurkracht, die,
goed of kwaad, in elk geval ondergaan moest worden. Was
zij ook niet een uiting Gods, en zelfs enigermate diens per
soonlij ke aanwezigheid hier op aarde?
Daarvan spreken die paleizen nu nog, nu zij leeg en eenzaam staan, holle, dode ruimten, waaruit de ziel verdween,
de majesteit van het Vorstelijke.
Tegenover deze onbetwijfelbare hoogheid was het gepast
— en waarschijnlijk ook geraden — vooral nederig te blijven.
En nederig is het stadje, nederig zijn de huizen, zelfs de
grootste, de historische. De enorme afstand, die Vorst en
Onderdaan scheidde, wordt hierin wel duidelij k. Niet als bij
ons, waagden het de gewone burgers zich een soort Italiaanse paleizen te doen bouwen. Waarschij nlij k hadden die laat
18e-eeuwse Duitse kooplieden er ook het geld niet voor, en
zo bleef bun weelde en geldmacht zover beneden die van de
hertog, als zijn geboorte boven de hunne stond, Iets als vary
toren tot sch;.lderhuis.
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Voor de Vorst de breedopgaande trappen, de hoge, weidse
zalen, de talrijke wijdopenslaande vensters, de eindeloze
reeks vertrekken. Voor de burger de kunstloze gevel, de on
aanzienlijke opgang van goedkoop materiaal, de lage kleine
kamertjes met benauwde raampjes, de uiterst sobere meubilering. Zo behoorde het, vanwege stand en economie.
Maar indien het burgerlijke er al zowat karig en benepen
en vooral... burgerlij k uitziet, het heeft ten minste een eigenaardig en aardig eigen karakter. Wat men van de vorstelij kheid zeker niet zeggen kan. Er was, in die paleizen, het bekende teveel aan goud en zijde en damast. Het is of dat alles
en gros werd opgedaan en men betwijfelt of ooit iemand op
die pralende stoelen gerust, bij die glimmende tafels aangezeten heeft. De sfeer van onhuiselij kheid, die over zulke
ruimten hangt, is internationaal en zelfs de intieme vertrekken, de slaap- en zitkamers, maken nog de indruk van logeervertrekken, die maar nu en dan en vluchtig bewoond werden. Ligt het aan het gebrek aan persoonlijkheid der hoge
bewoners of ligt het aan ambt en waardigheid zelf, dat zulke
paleizen nooit het bijzondere of particuliere, maar altijd het
algemene, het publieke, het aan-ieder-en-aan-niemand doen
gevoelen? Ongelukkig de mensen, die bier moesten leven,
denkt men bij het verlaten dezer kille ruimten, die altijd aan
tentoonstellingen of toonkamers doen denken, nooit aan het
warm-eigene, dat men ondervindt in de woning van elke min
of meer smaakvolle, elke enigszins beschaafde mens.
Mogelijk gelden deze overwegingen wel voornamelijk de
nieuwere tijden, toen alle stijlbesef vervallen was en de persoonlij kheid der vorsten meer dan twijfelachtig werd en was
ook dat nieuwe paleis, welks bouw al een smakeloosheid betekent, in zijn maar weinig gebruikte nieuwheid, geen billijk
gelij kingsmateriaal. De oudere paleizen spreken toch wel een
andere taal, al ware het enkel maar door hun ouder-zijn.
De meeste zijn echter van hun oorspronkelij ke rang vervallen en dienen thans tot allerlei openbare doeleinden. De vertrekken door Karl August eens bewoond en door Goethe zo
vele jaren betreden, de zaal waar hij zijn toneeluitvoeringen
gaf, al die statige ontvang- en woonruimten vormen thans
het museum en tonen vanzelf niets persoonlijks meer, maar
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in hun weidse bouw en weelderige decoratie toch ook niet
het aanstotelijk, protserig nieuwe, dat het verse bouwsel van
de laatste groothertog kenmerkt.
En in het Wittumspalais en dat bescheiden buitenhuis te
Tiefurt schijnen vorstelijkheid en burgerdom samen te vloeien. Of was het misschien enkel de curieuze persoonlijkheid
van Anna Amalia, die de trait-d'union zocht, de burgerlijke
verhoudingen, de burgerlij ke aankleding van haar kamers
verkoos boven dat andere, waaraan zij van der jeugd of gewend was? Was het nederigheid, een knieval voor de toenemende gewichtigheid van het burgerdom of... enkel gebrek aan fondsen, dat haar uit het slot Ettersburg naar Tiefurt en 's winters naar het Wittumspalais — ^o weinig een < paleis » ! — dreef ? Misschien het een met het ander, en in de
grond de behoefte van een intelligente vergeestelij kte vrouw,
om, nu het andere vormelij ke, vorstelij ke niet meer nodig
was, haar eigen persoonlijk leven te leven in een woning,
waar men de al te vele bedienden ontberen kon. Vanzelf werd
dit dan een woning, als de tijd die opleverde voor de gezeten
burger, met alle beperktheid en zelfs benauwdheid daaraan
eigen. Dat Anna Amalia het in die vertrekken uithield, bewij st wel, dat zij op dit punt iets eigens bezat, in elk geval,
dat het haar niet schelen kon of zij in grote zalen dan wel in
enge kamertjes huisde. Haar persoonlijkheid lag elders.
Maar in dat nieuwe paleis was er meer dan de koude pracht,
die altijd aan het theater herinnert, dat de indruk wekte juist
van kleine en onbeduidende persoonlijkheden. Er waren al
die jachttrofeeen en rare verzamelingen van opgezette dieren
en diertjes, liefst door de vorst zelf gedood. En er was vooral die collectie van foeilelijke doeken, door de <<hofschilder>>
vervaardigd, waarop de jachtdaden van de Heerser stonden
vereeuwigd of de koninklijke herten en zwijnen, op waarschijnlijk weinig koninklijke wijze neergeschoten. Al deze
twijfelachtige dingen tezamen wekken de eindindruk van een
Vorst, als een glinsterend uitgedost beer, de borst bedekt
met ridderkruizen, een soort wandelende uniform, geschikt
voor parades en plaatjes, maar die verder geen inhoud heeft.
Zo leefde dit onpersoonlijke in de dito zalen van dit paleis,
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waar eigenlijk alleen onze gids een zekere eigenheid bezat,
hoewel toch nog meer van een type dan van een persoon.Die
gids was gewis kamerdienaar of lets dergelijks geweest, en
men begreep, dat de ontbrekende livrei hem van het beste
deel zijner persoonlijkheid beroofde. Er was nu jets hybridisch over hem gekomen. Het ronde hoofd met de mopneus
en de kleine ogen onder de vrijwel kale schedel had nu een
ontevreden uitdrukking, half wrokkig, half gelaten, met nu
en dan een trekje van cynische spot, waar hij van het nieuwe
regime sprak en van al die proletarische staatslieden, de
Eberts, de Scheidemanns, die, burgerlijk, met hun ega's in
het slot hadden gelogeerd, in de roezige dagen van de Weimarse grondwetfabrikatie. Natuurlijk had hij een hekel aan
zij n huidig baantj e, natuurlij k verachtte hij de burgerlij ke bezoekers, met hun onbegrip en nieuwsgierigheid, die lang niet
altijd te imponeren waren en vrijwel geregeld weigerden het
boekje met foto's te kopen, waar voor hem een kleine winst
inzat. Maar hij gedroeg zich zelfbeheerst en voorzichtig, als
een diplomaat en livreiknecht betaamt, en sprak slechts in
sous-entendu's en een enkel scherp woord zijn afkeuring
over het heden uit, zich voor het overige hullend in de onverschilligheid van een die, goddank, verder met de boel
niets te maken heeft en trouwens nog zowat half bij de vorstelij ke hoogheid behoort. Want, al trok deze zich op de eigen
Silezische goederen terug, sinds de Staat — en hier volgde het
welbekend handgebaar van «j atten » — de Weimarse paleizen
genaast had, dit vers gebouwde gedeelte bleef nog ter be
schikking van de beide jonge afstammelingen, die het konden bewonen, zolang zij leefden. Zo was de gids dus eigenlij k nog een hofbeambte, die bij afwezigheid zijner meesters,
als 't ware in zijn eigen tijd, zich verwaardigt het domme publiek rond te leiden, wijl zijn salaris nu eenmaal te wensen
overlaat.
Van al het hier vertoonde bleek deze korte man met zijn
bot knechtsgezicht, deze cynische, stoische wijsgeer van be
perkte vermogens, wel het meest interessant om de komische
mengeling van ex-hofbediende en onaf hankelij k critisch burger, die voor niemand meer eerbied gevoelt. Nu men eenmaal de Vorstelijkheid had weggevaagd, was het volmaakt
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hetzelfde wie er regeerde. Toevallig was 't toen Ebert, maar
hij had 't ook kunnen zijn, en 't was in elk geval een zootje.
Nog tweemaal mochten wij varieteiten van dit type «gevallen hofdienaar» ontmoeten. De volgende leidde rond en gaf
uitlegging in het eertijdse kleine zomerverblijf van Groothertogin Anna Amalia, te Tiefurt. Maar deze was meer iets
stumperigs. Het leek of de catastrophe der revolutie als een
aware steen op zijn hoofd was gevallen en hem voorgoed suf
had gemaakt. Met harde, wantrouwige ogen blikte deze kleine oude man tot de bezoekers op, maar wantrouwen, stuurse
afweer was dan ook het enige, dat in die ogen, en trouwens
in het hele rimpelgezicht, te lez--n stond. Eentonig, zonder
iemand aan te zien, vielen de woorden uit zijn onbewogen
gezicht, alsof hij ze oplas. En wie hem in de rede viel of een
bijzondere inlichting vroeg, maakte hem zodanig van streek,
dat het een pons duurde voor hij weer op zijn «verhaal» (in
letterlijke zin) kon komen. Dat verhaal was het enige, dat hij
kende en het enige, dat er diensvolgens uitkwam. Voor al het
overige in de wereld scheen hij potdoof, gelijk hij inderdaad
misschien ook was. Een zonderling wrak van een mens, dat
nog maar een functie leek te hebben, als een automaat, die
men opwindt en die dan geduldig weer afloopt.
De derde man echter van deze soort, die in het huidige
Duitsland niet zeldzaam moet zijn, bleek veel levender en
meer met schoolmeestersneigingen behebt. Hij sprak de be
zoekers persoonlijk aan, plaatste hen bier en daar en gaf korte verhandelingen, die men niet negeren durfde. Hij was pedant en hield er eigen meningen op na, die vanzelf j uister waren dan die der bezoekers. Men kon hem vragen en hij gaf
meer redelijke antwoorden, hij scheen dieper onderlegd, met
een zeer omschreven historische kijk op de mensen en dingen, en mengde, evenals zijn collega's, getrouwelijk hoofden bijzaken dooreen, gelijk hij ook mooi en lelijk ononderscheidenlij k en langdradig waardeerde. Eigenlijk was hij de
man, die van de drie het meest irriteerde, juist om dat positieve betweterige en zelfvoldane. Hij leek de Duitse geleerde
in caricatuurvorm, de «uberlegen» specialist, wiens onbenij dbaar lot het is de domme menigte te moeten wijsmaken
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en die zich over niets meer verwondert. Wij lieten hem niet
ongaarne achter in het «Wittums Palais », waar hij zijn ambt
uitoefende.
Te zeggen, dat zulke oiciele, schoon ongevraagde, «uitleggers » alle genot, elke verdieping in sfeer en omgeving onmogelijk maken, zou misschien te sterk uitgedrukt zijn, maar
zij blij ken toch een ernstige hindernis voor wie, devoot gestemd, zich wenst in te denken, in te leven in de lang geleden
tijd, die deze plaats, deze omgeving wil oproepen, tot zij
weer tegenwoordig is.
Het is evenwel de vraag of dat met of zonder storende leiding mogelijk is. Want wat verlangt men eigenlij k ? Dat de
tegenwoordige plaats de verleden tijd... tegenwoordig
maakt door zijn historisch aspect te bewaren. In deze zelfde
ruimten zijn die vroegere mensen gegaan, hier liggen hun
schreden, hier klonk hun stem, en op deze stoelen, aan deze
tafels hebben zij gezeten, in deze boeken gelezen, op dit klavier gespeeld. Het is alles hier hetzelfde gebleven: wij zijn op
gewijde grond, en wie ontvankelijk is en van goeden wille,
zal nog iets van die presentien gewaar, en door de zinnen een
diepere gemeenschap deelachtig worden, een soort mystieke
vereniging met mensen, die lang gestorven, in tijden, die
lang voorbij zijn.
Zo inderdaad luidt de fictie en tot dit gewis verheven doel
bewaart men historische voorwerpen, uitgaande van de onderstelling, dat de tijd iets vluchtigs, maar de plaats lets blijvends is en men op de plaats lets van de tijd kan terughouden.
Doch plaats en tijd zijn niet te scheiden, zijn twee zij den van
onze bestaanswijze en met en in de tijd verandert ook de
plaats. De zee, de heide van nu zijn niet dezelfde als die van
tien jaar geleden, en zelfs anders dan van een uur, een minuut,een seconde geleden. Men kan in een gebouw of een kamer nog zo angstvallig hetzelfde aspect trachten te bewaren,
dezelfde meubels op dezelfde plaatsen laten, de slijtage van
kleed en gordijnen tegengaan... het huis, dat wij vanmorgen
verlieten is een ander dan dat waar wij vanmiddag in terugkeren, gelijk ook wij-zelf niet meer dezelfden zijn. Dat wij
het tegendeel menen, is een zuivere illusie, illusie van de blij-
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vende schijn en de blijvende ikheid, en dit verklaart waarom
menig onzer zoveel moeite heeft zich ontroerd te voelen, zelfs
op de plaatsen van zijn eigen verleden. Zij spreken niet meer
tot hem, eenvoudig, omdat zij niet meer dezelfde zijn. Ben
nieuw mens gaat op nieuwe wegen temidden van nieuwe
dingen en het schijnbaar oude aspect kan hem niet misleiden,
al wil hij het nog zo graag.
Dat dit zo is, verklaart het doodse, wezenloze aanzien van
de meeste historische plaatsen. Minder dan ooit kan hier de
schij n de fictie redden, dat men werkelij k een stuk verleden
zou hebben bewaard. Want het is geen verleden, het is doodgewoon een stuk heden, al bleef in de vorm een band met het
verleden bewaard, al is er continulteit van plaats, gelijk ook
de tijd ononderbroken zich voortzette van toen tot nu. Aan
dat ononderbroken zijn echter hebben onze zintuigen niets
en onze geest niet veel. Het is een weten, doch geen beleven,
en zo moet de geest, met behulp der verbeelding, alle werk
van reproductie, van retrospectieve visie zelf doen, waarbij
dan het werkelijk te-ziene en geziene best gemist kunnen
worden.
Ik bedoel enkel, dat men waarlijk geen Goethe-haus of
Gartenhauschen in ware werkelijkheid behoeft te bezichtigen, om zich Goethe's leven en zijn tijd voor te stellen. Dat
zijn hoogstens aardige bijkomstigheden, die aanleiding geven tot denken en verbeelden, maar geen plaatsen, waar men
ook maar een stag of een seconde nader tot het verleden zijn
zou, en de begeerde unio mystica, als er zo jets te bereiken
valt, zal zich eerder voltrekken in de eigen werkkamer dan op
een plek van het historisch verleden.
Deze overwegingen kunnen ons ten troost zijn, als wij een
volslagen gemis aan ontroering constateren bij het bezoeken
ook van de meest echte der Weimarse «heilige steden ».
Er zijn in Weimar vele historisch-gewijde plaatsen, waar
men desverkiezend het verleden kan beleven, en verreweg
het merendeel wijst terug naar het einde der 18e eeuw, de
Goethetijd. De vroegere geschiedenis van het stadje en zijn
lotgevallen, in verband met zijn heersers, moet men in verschillende musea zo wat bij elkaar zoeken, om vervolgens te

492

FRANS COENEN

bevinden, dat zij niet bovenmate interessant is; maar het
Goethe- en Karl August-tijdvak ligt er, als 't ware, in complete editie onder ieders ogen. Van daar of begint, kan men
zeggen, voor Weimar de victorie boven talloze andere, kleine
Duitse stadj es, toen Goethe hier de zetel van het Genie vestigde en de Muzen er, bij wijze van spreken, familiaar uit en in
liepen. Toen is het begonnen en sedert niet meer opgehouden.
Wie Weimar zegt, zegt dadelijk Goethe. Men ontkomt er
niet aan, men eet en drinkt hem hier in de talloze uitstallingen
van ontelbare Goethe's, op alle leeftijden en in alle houdingen, bij de beeltenissen zijner vele geliefden, door het ovenigens niet bepaald frivole Duitse yolk in alle naleveteit aanvaard, als zovele bijbehoorselen van de nationale cultuurgod; bij de zich eindeloos herhalende reproducties van zijn
woonhuizen, parkmonumenten, schaduwbeelden, handschriften, tekeningen, borst- en standbeelden, en wat men
met mogelijkheid nog meer op hem betrekken kan. Natuurlijk ontbreken ook de Goethe-bordjes en dito kop-en-schotels niet, noch de asbakken, noch de porceleinen bustetjes.
Dit alles vindt men, en meer nog, en het is wel eens hinderlij k veel en onnozel op de geestdriftige toeristen aangelegd. Doch tenslotte zondigt Weimar in dit opzicht van onverdacht commercieel enthousiasme allicht niet meer dan
enige andere stad, die zulk een notoire held bezit. En ovenigens : waren deze man en deze tijd in dit stadje ook niet verwonderlijk?
De tijd... van Wieland en Herder, die beiden hier zo menige heugenis hebben achtergelaten, was immers de aanvang
van het romantisme in Duitsland, toen alle dingen en mensen
van een nieuwe adem bezield leken en de wereld zo'n beetje
dronken van beloften scheen. Hier vooral, in deze kleine
vorsten-residentie, schijnt men sterk die adem gespeurd te
hebben, aan het hof van de hertogin-moeder Anna Amalia
vooral, waar allerlei levenslust, allerlei belangstelling en begeerte en ongeduur zich rusteloos uitvierden.
Het is een wonderlij k verhaal van deze «kleine Gesellschaft », om de grote ronde tafel in het Wittums Palais of in
de sobere vertrekjes te Tiefurt, waar men op dilettantische
wijze aan alle kunsten tegelijk deed, waar de overmoedige
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j ongelui (onder wie Goethe) hun « Streiche» uithaalden met
het hofdametj e Gochhausen, waar men een geestig geschreven krantje voor eigen gebruik uitgaf, en toch het i 8e eeuws
ongeduur en de verveling niet altijd buiten de deur wist te
houden. Het lijkt alles een beetje geforceerd van drukte en
genot-zoeken, en toont het beeld van de overgang van het
classicistisch tijdvak tot de romantiek, toen wel allerwege de
nieuwe belangstellingen gewekt waren, als een algemeen interesse in het leven, maar zij nog niet diep genoeg gingen,
om de hele mens op te eisen. De latere romantici zijn geen dilettanten meer. Zij maken grimmige ernst met hun belangstellingen, die zich ten slotte verdiepen tot een angstige, verbij sterde verwondering om het leven. Toen bezat het leven
hen en vulde hun geesten en hun dagen tot benauwens toe.
Zij zaten <<er onder>> en klaagden de profundis om verbssing van die ondragelijke levensdruk, gelijk de vorige geslachten, minder in mineur, zich beklaagden over 's levens
ij lte en leegheid.
Maar zover was het hier ten minste nog niet. Uit dit doodeenvoudige Tiefurtse buitenhuis, met zijn kleine burgerlijk
knusse kamers, uitziende op vriendelijke parkdreven, neernt
men de indruk mee van eenvrij luchtig, onceremonieel leven,
vol afwisseling van doen en belangstelling in allerlei kunst
en wetenschap. En Goethe was van deze kring onbetwistbaar de j eune premier, gelij k Wieland de pere noble was. Zij n
ongelofelijk levendige en inventieve geest moet het geweest
zijn, die telkens weer al die andere toch niet trage geesten bezielde en aanvuurde tot nieuwe onderzoeking en beleving,
zo vaak hij gelegenheid vond zich ook met dit milieu te be
moeien, tussen al zijn andere, talloos vele occupation door.
En ziedaar nu wat het wonder is: deze nog jonge man van
burgerlijke huize, die in dit volbloed aristocratisch wereldje
de toon aangaf en dit uitsluitend Fiirstliche Residenz-stadje
met zijn tegenwoordigheid vervulde. Ik weet wel, dat de tijd
dit verschijnsel al vaker vertoonde; dat burgerlijk intellect
en talent het uitgebloeide adellij ke voorgingen en vervingen,
maar zo onbetwist, onweerstaanbaar en albeheersend als hier
met Goethe in Weimar, heeft men het toch niet gezien in deze periode van overgang. En het bijzondere was bovendien,
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dat Goethe niet de democratie invoerde in deze aristocratische kringen, noch zichzelf omschiep tot een aristocraat van
gelijke soort als de anderen, doch een volkomen eigen sfeer
vormde, waar burgerlijke of adellijke geboorte niet meer telde, zijnde beide opgenomen en vereenzelvigd in de persoonlij ke geestelij ke waardij.
Het is op zich zelf haast een sprookje van de herdersknaap,
die prins en koning werd, dit verhaal van Goethe's opgang
naar macht en roem en... eenzame grootheid. Wij hebben
moeite door de faam en heerlij kheid van het gevierd genie de
geringheid van zijn aanvangen te onderkennen, en hoe toen
niets uiterlijks nog de fenomenale loopbaan en uitzonderlijke
positie van later deed voorzien.
Het was immers een klein begin, betrekkelijk gesproken.
Want wel stamde deze j ongeling uit een deftig burgergezin in de belangrijke stad Frankfort, maar hoevelen van deze
burgerzonen liepen er toen niet rond, begaafd als hij, ongewis als hij, zoekend als hij, waar hun weg en talent lagen.
Het studeren in Leipzig scheen niet veelbelovend of bevredigend uitgevallen. De j onge Goethe had er tekenlessen genoemen en in allerlei vakken gedilettanteerd, zonder voldoening voor zich zelve. Hij was er ook heftig verliefd geweest
en bij tijden diep ongelukkig, vanwege die liefde, maar meer
nog misschien vanwege het leven in het algemeen, dat zwaar
en ondoorgrondelijk leek. Allicht op aandrang van de vader,
heeft de jonge Wolfgang toen in Straatsburg afgestudeerd,
om dan toch iets te bereiken, iets maatschappelijks voor
ouders en familie, zij het dan ook niet voor zichzelve.
Daarna kwam het verblijf in Wetzlar, een soort van stage
bij het Reichskammergericht. Zonder lust, eerder met weerzin, is hij er heen getogen, al haast tevoren wel zeker wat hij
er vinden zou: een pedante, kurkdroge, buitenissige wereld,
waarin een morsdood formalisme heerste. Daar moest hij
binnen, daarin moest hij zich thuis gaan voelen, daar lag zijn
leven voortaan, voor hem en zijn kameraden. Men ziet hen
daar lusteloos over het marktje slenteren, zwijgend, peinzend, opstandig, dood ellendig. Of gezeten in hun ongezellige kamers, omhuld van rookwolken, heftig bewerend tegen een maatschappij, op welke hun jong, vurig idealisme
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hopeloos te pletter liep; vol innig gemeende afschuw vooral
van deze rechtspraak en rechtspractij ken, die hun schandelij ker caricatuur leken, naarmate zij er dieper in doordrongen. Dat zij er niets mee gemeen hadden, noch er gemeenzaam mee konden worden, werd hun met de dag duidelij ker,
maar liet hun tevens de zekerheid, dat zij aldus in deze maatschappij nooit iets van betekenis zouden zijn. Aldus, gedesoeuvreerd, tot machteloosheid gedoemd,verbitterd tegen
maatschappij en wereld, in zelfoverschatting of zelfminachting, was meer dan een hunner aan de zelfmoord toe, als het
enige, wat de door het leven bedrogene overbleef.
Maar Goethe, vitaler dan zij allen, vond de natuurlijke uit-weg voor zijn overstromende energie in de liefde. Als in
Leipzig. En juist als daar, was het een ongelukkige liefde, die
van wege derzelver aard geschikt was met al het overig levensleed beladen te worden, het aldus blijkbaar dragelijker
makend. Lotte Buff, het «voorwerp » van Goethe's min, de
opgeruimde zus, die zo gezellig moederlijk baasde over al die
kleine broers en zusters, was weliswaar al verloofd, maar
voor een ongelukkige liefde kwam er dit niet op aan. Waar
het meisje zelf er geen bezwaar in zag door twee mannen tegelijk, zij het dan ook in verschillende graad van hevigheid,
gecourtiseerd te worden, daar bleek het van den beginne hopeloze dier liefde haast wel een romantisch voordeel voor
een hart, dat immers lij den wilde.
De jonge Goethe heeft al zijn krachten en zeker wel het
grootste deel van zijn tijd aan dit liefdesgeval gegeven, opdat hij tot de bodem deze bitterzoete beker zou kunnen ledigen. En toen het dan eindelijk helemaal niet meer ging,
toen zij alle drie zich waarlijk onontwarbaar in dat net van
hartstochtelij kheden en f-^j ngevoeligheden,van grootmoedigheid en smartelijke berusting hadden ingewerkt, tot de toestand onduldbaar werd en er een catastrophe dreigde, toen
heeft Goete — wat hij al meer gedaan had — eenvoudig de
vlucht genomen, wanhopig en somber, maar merkbaar opgelucht en zo vol leven als ooit...
Alleen zat hij toen weer in Frankfort thuis, beladen met
het fiasco van zijn beginnende maatschappelijke loopbaan,
mislukking van een eervolle carriere, gelijk zijn vader het
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smartelijk gevoelde. Maar de jonge Wolfgang voelde in die
eerste tijd enkel smartvol het fiasco van zijn liefde en niets
anders. Hij schreef er zelfs een boekje over, dat zijn liefdeleed vertolkte, waarin dat andere, wij Jere leed om het leven,
gelijk hij het in Wetzlar ondervonden had, ononderscheidelijk was opgenomen, terwijl de dood van de jonge Jeruzalem
hem aan een pakkend slot hielp.
Dit boekje nu, van de , jonge Werther, waarmee hij zich uit
de romantische sfeer bevrijdde, heeft zijn romantische roem
gevestigd en zijn loopbaan bepaald. Want dat kleine, enigszins rammelende geschriftje, Weltschmerzerisch en tranenrijk, was blijkbaar uit het hart der ganse romantische jeugd
geschreven, zodat hoog en laag, edelman en burger het als
het eigene aanvoelden en de jonge auteur toejubelden, die
het vermocht had aan dat collectieve leven en lot stem te geven en het gemeenzame leed bewust te maken. Zelfs de vorsten deden in dit koor van bewonderaars mee, zoals bleek,
toen de jonge groothertog van Weimar bij een oponthoud in
Frankfort de befaamde schrijver van «Des Jungen Werther's
Leiden» bij zich ontbood, en hem aan zijn hof to Weimar nodigde. Maar buiten de bewondering om, heeft de piepj onge
vorst in Wolfgang Goethe toch blijkbaar ook, behalve de
melancholische auteur, de vrolijke makker onderkend. Tenminste, als frohlicher Kumpan kwam Goethe aan het Weimarse hofleven deelnemen. En hij en de j onge hertog hebben
in de eerste maanden van hun samenzijn in het nederige stadj e heel wat zonderlinge en dolle streken uitgehaald, die zelfs
in de verte niet aan het lij den van de jonge Werther herinnerden.
Maar daarna kwam de ernst. Dat wil zeggen: uit de dolle
feestgezel en de melancholieke romanticus groeide... Goethe
zelf, en het moet achteraf die hertog en zijn ganse omgeving
temoede zijn geweest, of zij de geest in de fles hadden binnengehaald, die nu al de ruimte vulde. Goethe <<deed>> niet
minder dan vroeger aan de liefde, kan men zeggen, maar hij
deed aan nog oneindig veel meer. Het was zijn geest, die in
alles en in allen begon te werken en een geheel leven lang niet
meer afliet. Dat hij vanzelf leermeester en opvoeder van de
jonge groothertog werd en spoedig ook zijn raad en minister,
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dat hij aan het gezellig hofleven deelnam, dat hij bouwde,
monumenten stichtte, het beroemde park aanlegde, dat was
nog maar het begin en als 't ware de buitenkant der Bingen.
De wezenlij ke Goethe groeide uit boven dit alles tot de baanbrekende wetenschapsman, de dichter, de dramaticus, de
meer dan romantische mens. En in die zo angstvallig gereconstrueerde kamers, van Goethe's woonhuis vooral, krijgt
men het besef, geenszins van de praal zijns officiele levens als
hofman en minister, maar wel van zij n innerlij ke grootheid,
zijn wijde geesteswerkzaamheid. De zelfde armoedige soberheid der ontvangvertrekken hindert geenszins in dit donkere
achterkamertje, waar hij werkte en niets stond, dat hem afleidde. Terwiji hij, wel haast op de tast, kon vinden wat hij
nodig had in die donkere ruimten annex: zijn boekerij, zijn
mineralen- en fossielenverzamelingen.
Wat hij daar werkte, hoe ontzaglijk veel zijn geest omgaf,
tonen de zalen boven, waar men Goethe's verzamelingen en
zijn schrifturen heeft uitgestald. De echt i8e eeuwse al-belangstelling voor natuur- en geestesleven spreekt hier naast
het indrukwekkend getuigenis van zijn overgegeven aandacht en rusteloze, taai volhardende inspanning en arbeid in
de menigte van geschriften, werktekeningen, graphische
voorstellingen, ten bewijze ook, dat de natuurvorser in Goethe haast wel de eerste plaats innam. En een gewoon mens
wordt duizelig bij het indenken van zulk een alzijdig, nooit
aflatend bezig zijn in de dag, die toch niet meer dan veertien,
zestien uur telde. Hoe vermocht hij dat alles bij te houden,
vraagt men zich nederig af, waar vond hij de rust, de stemming, of ook enkel maar de tijd, om al dit uiteenlopende kleine werk te doen en dan nog aan het grote te beginnen, dat de
hele mens op zijn allerbest, de hoogste faculteiten van verstand en verbeelding onvoorwaardelij k opeist. Hoezeer moet
deze man het verstaan hebben zijn uren in te delen en van de
ene arbeid ontspanning te zoeken in de andere, en van alle tezamen in de liefde. Die, gelijk Goethe haar bedreef: rusteloos en zeer geestelijk, op zich zelve al een absorberende arbeid betekent.
In die schamele vertrekjes van het Tuinhuis, in de sobere
werkkamers van zijn Woonhuis, krijgt men met een weinig
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inspanning des geestes Goethe's genie, als 't ware, van binnen te zien: de peinzer, de zoeker, de geduldige wachter van
eigen geest, die zich van de wereld afsloot, opdat in rust en
stilte zou rijpen, waarvan hij de kiem in zich voelde leven.
Aldus zijn daar zijn wetenschappelijke theorieen geboren,
zijn dramatische concepties ontstaan. Maar zeker heeft hij er
ook over het leven, zijn leven gepeinsd, over zijn jeugd, die
allengs verder achter hem lag en hoe dat van buiten gezien
enkelvoudig en roemrijk bestaan innerlijk in een rustloze,
vreemde opeenvolging van momenten uiteenviel, waarvan
hij alleen het zoet of het bitter te smaken kreeg. Een leven,
dat zo, van uur tot uur, niets heroisch had, maar geleefd en
geleden werd als elk ander.
Vooral de oudere Goethe, na Christiane's dood, lijkt geen
blijhartig man. Hij komt zelden meer aan het hof, hij bezoekt
geen feesten, hij tint en arbeidt. Meer dan vroeger lijkt hij in
deze tij d ' de bewaker van het eigen genie, de hoeder van de
tempel zijner eigen persoonlijkheid, opdat die tot volheid
groeie en aldus haar uitzonderlijke taak vervulle. Binnen
hem is nu de eigenlijke wereld met haar wisselingen, haar
vertwijfelingen en triumfen. Hij is met zich zelf alleen, en het
gedruis van het dagelijkse leven, de praatstemmen der mensen vooral, komen uit onwerkelijke verten, gelijk zij zelf
angstig terug wijken voor dit ontzaglijk gelaat met de geestachtig grote ogen. Hij is nu een wereldberoemd man, maar
het is de vraag of dit meetelt, of het trots of vertroosting of
steun geeft in de dagelijkse worsteling om zelfverwerkelijking. Waarschijnlijk is, dat hij er zelden aan denkt en het
vaak vergeet, omdat enkel de eigen sfeer er op aankomt, het
wonderbare rijk der persoonlijkheid, waarin hij alleen is en
waar hij de geest der wereld is.
Dringt daarin nog iets van de dagelijkse werkelijkheid
door, iets van vreugd of smart, vreugd om de stijgende verering zijner landslieden, smart om zijn enige overloren
zoon» ? Zo zal het wel niet meer dan oppervlakkig geweest
zijn, een weten en een betreuren, om wat voorbijgaand en
onvermijdelijk is. En dit betekent dan zijn eenzaamheid en
grootheid, die voortaan buiten alle werkelijk contact met
zijn medemensen, willens eenzaam op de geestelijke hoogten
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leefde en de verschijningen dezer wereld onder zich gelaten
had.
Zo, oneindig ver verwijderd, zagen hem allengs de vererende tijdgenoten en begonnen de legende te weven, die de
nakomelingen ijverig. voltooiden: de legende van het genie,
dat volgroeid uit het hoofd van Minerva was getreden, om
Duitslands << Nationalgenie » te zij n.
Dat is het, wat wij al sterker gaan gevoelen, naarmate wij
met het aspect der <<historische plaatsen» vertrouwd raken.
Die stoeten van levendige, speelse schooljongens, enigszins
schuchter door de plechtigheid van het geval; die elkaar verdringende groepen van lieve, onnozele meisjes tussen de
twaalf en achttien, kinderen met open, gave gezichtj es,waarop niets dan levenslust te lezen staat; de langzaam en aandachtig schrijdende oudere vrouwen, met iets devoots of extatisch in gelaat en houding, of de talrij ke onverschillige toeristen, enkel komend om gezien te hebben... wat betekent
voor alien deze Goethe anders dan een naam, een verheven
denkbeeld, een symbool? De minsten voorzeker — daar zijn
ze te jong voor—hebben zijn werken gelezen en begrepen.
Bijna geen kan de vlucht van zijn wetenschappelijk denken
volgen. En de hoogheid van de mens Goethe, van zijn geest
en karakter, hoe zouden deze eenvoudige kuddemensen die
kunnen nagevoelen of waarderen, zij, aan wie Goethe hier altij d volwassen tegemoet treedt, als de Duitse Dichter, als de
Duitse Held van zowel het maatschappelijk als het geestelij k
leven?
Wat wonder dan, dat hij voor de duizenden een fetisch,
een nationale godheid geworden is, feilloos en levenloos als
een afgodsbeeld, waarvan de cultus tevens hun nationale
ij delheid streelt, wij 1 zij als Duitsers immers deel hebben aan
zijn grootheid?
Zo gevoelt men deze Goethe-verering allengs als een, overigens zeer menselij ke, mengeling van sentimentaliteit, ij delheid en heuse eerbied. Maar de eerste beide gevoelens hebben de overhand, en dit beseffend, maakt zich een gevoel van
weemoed in ons los om het koude, het egoiste en vooral het
niet begrijpende dezer aanhoudende huldigingen, die enkel
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de abstractie gelden en niet de levende mens, die hier dacht
en leed. Het is eenmaal zo, het is altijd zo, dat de groten der
mensheid na hun dood, vrijwel ongekend, ongelezen, onbegrepen, enkel leuzen worden, vaste historische beelden in
een galerij, waar de menigte zelden en nooit met grote aandacht komt. Zij zijn dan tot studiemateriaal geworden voor
de weinige meer of min ingewijden, en voor de meesten...
een herinnering uit hun schooltijd. Aldus is de «Nachruhm»;
een kapittel in een geschiedboek, een reeks stoffige boekdelen
in een least, een vaag bekende klank voor de mensheid, die
zich toch liefst met het actuele bezig houdt.
En hier, bij Goethe, wordt dit alles nog verergerd door die
voortdurende stroom van j eugdige bedevaartgangers naar
zijn Roem, Wien hij zo klaarblij kelij k overal Bildung en Nationalgeist betekent.
Hoe dit mogelijk is, vraagt men zich af, deze verering en
aanbidding als van een God, boven al het rusteloos kleinmenselij ke ver verheven, voor wie de enge ruimten van het
Woonhuis gezien heeft, zo bijna armelijk aangekleed, zo
spaarzaam gemeubeld, zo nalef versierd met veel te grote
gipsafgietsels en papieren behangseltjes met griekse rand...
hoe het mogelijk is hier in het Olympisch onbewogene en
majestueuze te geloven, lijkt een welhaast beklemmend
raadsel.
Tot men, nadenkend aan de boekjes, die op al deze plaatsen verspreid worden en zich herinnerend de gelaatsuitdrukking dier jeugdige bedevaartgangers, schuw belangstellend
of enkel maar oplettend en nieuwsgierig, begint te beseffen,
hoe hier niet zozeer gevoeld, als wel aanvaard wordt, niet
door de zinnen maar naar de idee. Met andere woorden: deze jonge plichtmatige enthousiasten leiden Goethe niet uit
zijn stoffelijke omgeving af, maar zien die omgeving louter
in het licht van Goethe's genie. Dat licht overglanst en heiligt, kan men zeggen, geheel zijn stoffelijk leven, al de aardse
dingen die hem omgaven, en hoe eenvoudiger of nederiger
een vertrek, een meubel er uitziet, des te meer glorie straalt
er af op de geest van de gebruiker. A priori staat voor hen,
die deze drempels overschrij den, Goethe's onaantastbare
grootheid vast, en zo zijn zij behoorlijk bestand tegen het on-
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aanzienlijk aspect van zijn werkelijke en dagelijkse otngeving.
Het deert hen niet, het verandert geen tittel of j ota aan hun
dogmatische beschouwing der Goethefiguur, gelijk zij die in
vele jaren van systematische dressuur ook weer van anderen
hebben overgenomen en die zij nu hier, coute que coute,
komen bevestigen. Zo doorlopen zij vol eerbied deze ruimten, die immers alle door zijn presentie gewijd zijn, en achten
alles critiekloos interessant en wonderbaar.
Om dan vervolgens op de zolderverdieping, in die nog
engere woonhokjes (Mansardenzimmerchen), waar het vol
staat met herinneringen aan Goethe's kinderen en kleinkin-deren, hun belangstelling te voelen verflauwen, wijl het immers niet meer de Olympier zelf geldt, maar enkel hetgeen hij
aan weinig herolsche nakomelingschap heeft nagelaten. Mogelijk zien zij dan eerst, hoe klein en schamel deze vertrekjes
eigenlijk zijn, die toch dezelfde ruimte als de benedenverdieping beslaan.
Maar dan kan het hun ook niet veel meer schelen.
En toch ligt juist hier waarschij nlij k het grootste deel van de
Goethe-tragedie, die de keerzijde was van zijn succesvol en
heroisch bestaan. Hier vindt men de beeltenis van zijn zoon
August, enig overgebleven kind van de vijf, die hij bij Christiane heeft gehad, en hier hangen ook de portretten van zijn
schoondochter, zijn kleinzoons en vroeggestorven klein
dochter. Dit was dan zijn nakomelingschap, de levende,
lichamelijke erfenis, die hij het mensdom naliet. En men kan
haar bezwaarlijk anders dan een failliete boedel achten. Het
lijkt of het bestaan van Goethe zelf, zo lang, zo weids, zo al
absorberend, de ganse leef kracht van het toekomend geslacht heeft opgeteerd, en dit nu met de schamele restjes van
het kapitaal zich moest vergenoegen, om, zo goed of kwaad
als het ging, zijn eind te halen. En het ging heel niet goed.
Wie enige ogenblikken voor het portret van de jonge Goethe verwijlt, zal zich bewogen voelen door dit gezicht, dat
zozeer op de vader gelijkt en tegelijk zo pij nlij k veel minder
van kracht en uitdrukking is. Die zwakke mond, die flauwe
blik der ogen, al die weke trekken in dat verfijnde gelaat
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spreken van decadentie, van trager leven en zoveel minder
vermogen. Hoe zwaar moet op deze kleinere geest de wil en
de roem van de grote vader gewogen hebben.
Het is intussen niet gemakkelijk een zuiver beeld van zijn
leven te krijgen. De berichten zijn verdeeld en bevooroordeeld, de ene met de strekking zijn aard en karakter neer te
halen, de andere om hem tegen zijn haters (merendeels de
blinde vereerders van zijn vader) te verdedigen en hem rein
te wassen van alle schuld. Beide categorieen van auteurs blijken dan vooringenomen, negeren de eerste vijfentwintig,
dertig normale jaren van August' leven, om al het ongunstig
licht op de laatste tien te laten vallen. Of zij meten zijn deugden en verdiensten van jeugd en j ongelingstij d breed uit en
laten de lezer verbijsterd over de snelle en onredbare val omstreeks de veertig jaar, die niets scheen te voorspellen. Het
enige, dat men in beide tendenzen klaar blijft zien, is het kleine, zwakke, afhankelijke, zo weinig heldhaftige leven van
die enige Goethe-zoon, zijn bittere onbeduidendheid naast
de krachtige grootheid zijns vaders, die wel al zijn levenssappen schijnt weg te zuigen en hem nauwlijks een schamel
plekje tot leven en groei overlaat.
Inderdaad, August Goethe mocht dan van de natuur niet
veel meegekregen hebben — ofschoon dat nog zo zeker niet is
— als de omstandigheden niet zo tegen hem geweest waren,
had toch zijn leven ordelijk en evenwichtig kunnen verlopen,
niet ongelukkiger of minder betekenend dan bij het merendeel der gewone stervelingen.
Zijn aanvangen zijn immers niet ongunstig. Hij schijnt een
tamelijk vlijtige, zeer dociele jongen, leergierig en aanhankelij k, geen idealistische dromer en lang geen hoogvlieger,
maar tamelijk reeel en practisch aangelegd. En zo blijkt hij
ook later: een bruikbare assessor en raad in de hertogelijke
raadkamer, een geschikte hof j onker, handig, ordelij k, verstandig genoeg om zijn vader veel administratief werk uit
handen te nemen. Maar een eigen wil, een eigen karakter
toont hij niet, tenminste niet een, dat tegen de sterke drang
en het vanzelfsprekend egoisme van zijn vader opgewassen
bleek. Hij had daartoe misschien inderdaad een tweede Goethe-genie moeten zijn. Gelijk hij was, ging hij vrijwel gans
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in de vader op, wie hij elke dag rekenschap van zijn daden,
en zelfs van zijn gedachten en gevoelens gaf, vele jaren lang.
Men ziet hem dan ook als Christiane's noon, de kleinburger,
die spaarzaam en voorzichtig het eigen leventje en het grote
van de vader administreert, als een toegedaan manager, die
een aandeeltje in de familieroem, maar overigens voor zich
zelven geen pretenties heeft.
Intussen groeit bij hem de materialistische zin zijner moeder, die ook de grote Goethe geenszins vreemd was, uit, zonder voldoende tegenwicht van de geest en eist al meer voldoening, naarmate zijn levensomstandigheden er hem minder geven.
Die « omstandigheden» zijn dan vooral zijn ongelukkig
huwelijk met Ottilie von Pogwitsch, een hofdametje van de
hertog. Waarom hij haar zo langdurig en hevig begeerde,
waarom zij hem aannam, wier idealen zozeer elders lagen,
zal wel nooit uit te maken zijn. Misschien was 't in haar hevig
romantische natuur vooral teleurgestelde liefde voor een ander, een soort van levensmoeheid, wanhopige onverschilligheid, die haar de jonge, niet onaantrekkelijke Goethe even
aannemelij k maakte als Welke andere j onkman ook.
In elk geval, zij trouwden en trokken bij de oude Goethe
in, op de mansarde-verdieping. Aldus was het min kostbaar
en veel gezelliger voor de vader, die na Christiane's dood
immers zo vereenzaamd leefde in het grote huis. Maar de gezellige huiselij kheid werd toch een andere dan de dichter zich
waarschijnlijk gedacht had. Ottilie, met het bitter ontevreden gezichtje, bleek een ziekelijk, ongedurig, gedesillusioneerd vrouwtj e, altij d sentimenteel verliefd en met een grenzenloze behoefte aan vertier en nieuwe gezichten. Het werd
in dat Goethe-huis een nooit ophoudende drukte van vreemdelingen uit alle landen, maar vooral van Engeland, die de
jonge vrouw haast ononderscheidenlijk bedweepte en van
wie zij er meerderen onderscheidenlijk lief had. Goethe, de
vader, voor wiens grootheid zij meest daar kwamen, werd
het gedrang vaak te machtig, zodat hij uitweek naar Jena of
elders, maar zijn zoon August kon niet wijken en moest het
alles ondergaan. Hij was in die tijd dik en zwaar geworden,
en maakte blijkbaar een niet zeer voordelige indruk, al ge-
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droeg hij zich ook vriendelijk en geduldig tegenover de gasten zijner vrouw. Maar wat moest hij, de administrateur, de
collectionneur, eigenlij k in deze elegante geestige wereld,
waar hij waarschij nlij k maar luttel geacht werd en bovendien
hem het gedrag zijner vrouw bloedig geergerd moet hebben.
Of was hij niet eigenlijk een kleinburger met een dito gevoel
van gepastheid en familie-eer? Zijn liefde voor Ottilie leek
toen al lang verdwenen, zeer zeker. Zo min als zij in hem de
Held harer Dromen zag, waardeerde hij van begin of haar
overdreven romaneskheid, haar vaderlands gedweep, haar
Weltschmerz, altijd op zoek naar de ideale liefde, haar ziekelijkheid en wanorde. Misschien overdreef hij expres daartegenover zijn pietluttige orde, zijn nuchterheid en grappenmakerij, waardoor hij vaak gemakkelijk de meerdere was en
haar berispen en ergeren kon.
In elk geval kwetste hij haar door wat zij zijn liefdeloosheid achtte en zullen op de duur zijn weinig geestvolle dikte
en wat haar van zijn niet zeer smaakvolle neigingen ter ore
kwam, haar zachte gevoelens gedood hebben, al bleven zij
voor 't «oog der wereld >>, en vooral dat van de vader, nog
goed met elkaar omgaan.
Doch tegen de j aren 1825, als August zes en dertig j aar oud
wordt, blij kt steeds duidelij ker, hoezeer zij n leven ondergraven is. Dan verhalen brieven van vrienden en bekende buitenlanders vrij plotseling van ziekelijkheid en drankzucht.
En, allicht in samenhang daarmee, van zij n «gewilde vrolij kheid >>, «sombere ernst >>, «hartverscheurende melancholie >>.
Ook overvalt hem soms een dodelijke naijver op zijn vader
en een wanhopig gevoel van kleinheid en onmacht, als hij
zegt niets zozeer te verafschuwen als de gedachte, dat men
denken zou, dat hij de jonge Goethe wilde spelen. Het was
wellicht de sentimentaliteit van de roes, begeerd om het leven te vergeten, die hem juist in staat stelde dat leven in zijn
geheel te overzien en te schatten. Wat hij, bij zijn in de grond
nuchteren aard, in zijn druk leventje van allerlei occupaties
zich nooit zo direct had bewust gemaakt, scheen hem nu te
dagen in zijn periode van verval en verergerde zijn kwade
neigingen, omdat hij vergeten wilde. Op veertig jaar voelde
hij zijn rol in het leven al uitgespeeld. Indien het namelijk
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ooit een rol, en niet veeleer een figuratie, geweest was, zelfs
in zijn beste jaren. Thans was in elk geval het spel verloren.
Zijn vrouw kon hem missen, zijn gezin en huwelijk lagen in
stukken, en hij zal zich vaak een overbodig vreemdeling in
eigen huis gevoeld hebben. En zijn vader, die hem altijd
maar gebruikte als een gewillig, makkelijk werktuig en hem
willoos onderworpen hield, zou hij die, zo niet gehaat, dan
toch niet vaak verwenst hebben om de verdrukking van zijn
ganse leven en de vernieling van elke toekomst? Maar Ottilie
zal hij zeker bij wijlen gehaat hebben om haar laatdunkende
geest, die hem telkens zijn minderheid deed gevoelen, om
haar gestadige dwepende liefdes, haar ijdele, holle sensatiezucht en wanorde, die alle huiselij kheid onmogelij k maakten.
Wat was er eigenlijk in dat milieu, dat hem nog bond, sedert
hij de volstrekte overbodigheid van zijn nietige figuur daarin
erkend had? Zijn vrouw zou blij zijn hem kwijt te raken, en
zijn vader kreeg wel een andere secretaris of... moest zich
dan maar zelf helpen. En zijn ambt en het hof en de Weimarse wereld, zij konden hem alle zo best ontberen. Zou hij er
zonder zijn vader ooit ingekomen zijn? Hij was niets, hij was
nooit iets der moeite waard geweest en had ook verder niets
te verwachten.
Zo wilde hij dan heen, liefst van zich zelf vandaan, maar
in elk geval weg uit deze omgeving, van al deze mensen, die
hem hinderlijk of weerzinnig waren. Misschien kon hij elders
nog anders of beter worden, een nieuw leven beginnen. En
zijn vader had er wel oren naar. Het werd zelfs tijd dat hij
ging, voor alle partijen, want August scheen meer en meer
compromittant. Men kon hem naar Italie sturen tot herstel
van gezondheid en ontwikkeling van de geest, gelijk vroeger
de vader daarheen was getrokken, ook om nieuwe levenskracht te verzamelen...
Zo reisde dan August, in 1830, heen naar het beloofde
land der herboren oudheid. En het was op zijn veertigste jaar
zij n eerste onderneming, onaf hankelij k van de vader. Een
nieuw leven was inderdaad begonnen, gelijk hij ook schreef,
dat hij nu eerst het gevoel had zelfstandig te staan. Jammer
maar, dat het te laat voor hem was. Een verloren man, ge
broken van ziekte en drankzucht, ging hij op reis, onder de
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hoede van zijns vaders vriend Eckermann, die hem echter
spoedig aan zichzelf overliet. Hoe hij zich in Italie voelde?
Hij schijnt week en zwak, maar zijn ordelijke wijdlopigheid
laat zich ook nu niet onbetuigd in vele, uitgebreide epistels.
Aan huis, zijn vader, zijn vrouw, zijn kinderen denkt hij met
weemoed, en soms met heimwee, maar of dat altijd in nuchtere toestand geschiedde, weet men niet. In elk geval had hij
het rustig voorgevoel van zijn sterven. <dch werde keinen
menschen fehlen », zeide hij.
En zo gebeurde het ook. In Rome is hij vrij plotseling aan
een beroerte of iets dergelijks overleden, een uitgeput mens,
met een lever, die driemaal te groot bleek. Op zichzelf een
weinig beduidende persoonlij kheid, maar in wezen zo iets als
een offer aan des vaders grootheid, het armelijk te-weinig,
dat het andere te-veel aan kracht en gaven moest compenseren.
Het is bij dit ene offer niet gebleven, al waren de latere dan
ook niet zo tragisch. Van de drie kinderen uit dat ongelukkig
huwelijk van Ottilie en August voortgekomen, is het meisje
met de te grote ogen in het nog zo kinderlijk gezichtje vroeg
overleden en bleven er twee zonen, waarvan de geschiedenis
niet veel meldt. Er wordt in Weimar een prentkaart verkocht, naar een oude tekening, die de j ongens voorstelt in de
bekende ontvangkamer, waar de vleugel staat. De een zit er
wat achteloos voor, de ander staat in strakke houding er
naast, een boek in de hand. Het is een fleurige voorstelling
van twee begaafde kleinzonen van de grote man, in zijn
hoogst eigen salon, zich aan de vrije kunsten wijdende. Maar
de portretten van deze jonge lieden op de zolderverdieping
zijn zo fleurig niet en spreken nog meer van verzwakking
dan het portret van de zoon op gelijke jonge leeftijd. Zij zelve deden niet veel van zich spreken. De een mislukte in de
staatsdienst, de ander in de muziek. Beiden bleven ongetrouwd en hebben, gewis niet al te rijkelijk, op de zolderverdieping gewoond, terwijl beneden het huis aan deze en gene
verhuurd was. Het is duidelij k: de Geheimrat, Herr von
Goethe, had toch niet heel veel geld en goed verzameld, dat
zijn erven kon toevallen.
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Weinig stofelij ke, geen geestelij ke goederen liet hij hen
na, en zij moesten maar zien, dat zij het er mee deden. Gelij k
zij ook gedaan hebben, aanvaardende met gelatenheid de erfenis, die dan voornamelijk bestond in een grote naam en in
hun eigen minderwaardigheid. Als getrouwe wachters hebben zij verder zorg gedragen voor de vele relieken en herinneringen in de familie, zodat de schat daarvan kon worden
overgedragen, toen de tijd rijp bleek voor een Goethemuseum. En eindelijk zijn zij in alle stilte uit het leven heengegaan, de beroemde naam medenemende, en was de schatting betaald, die voor elk genie aan zijn nakomelingschap
schijnt to worden opgelegd.
Met hen verdween de laatste directe band met Goethe en
zijn tijd, en bleef alleen de ij le herinnering.
1928

CARRY VAN BRUGGEN

Het is nu nog geen tijd om dieper bezinnend over haar te
schrijven, over haar betekenis voor de litteratuur of, beter,
voor het algemeen geestesleven van haar tijd. Het is wel genoeg te zeggen, dat die betekenis groot is geweest, voor een
groter aantal lezers, en voor meerdere lagen des yolks, dan
gemeenlijk schrijvers hier bereiken. Want was zij niet evenzeer wij sgerig als litterair en bleken haar redenaarsgaven niet
even groot als haar letterkundige vermogens? Bijna twintig
jaar lang heeft zij altijd weer met haar indringend betoog,
haar scherpe critiek, haar ongelooflijk suggestieve beelding
de aandacht harer landgenoten tot zich gedwongen en hen
onder de ban gehouden van haar machtig gesproken woord.
Er zijn er in dit eerste kwart der zoste eeuw gewis niet velen
geweest, en onder de vrouwen haast geen, die zozeer de harten en hoofden tot zich trokken, wijl zij innig het gevoel bevredigden en van duizenden het denken hebben verruimd.
Op welke wij ze en in welke mate kan dan later blij ken, hier
willen wij nog even bij haar persoon vertoeven, haar levende
verschijning in vroeger en later tijd, zoals wij, tijdgenoten
die zagen en kenden. Al te gauw vervliegen de getuigenissen
van dit persoonlijk zijn en blijft er enkel de mythe van haar
leven, naast dat wezen harer verschijning, dat in haar werken
is neergelegd. Zeker is dit het belangrijkste, maar toch, wij,
die een tijd lang met haar gelijk-op geleefd hebben, wij kunnen zo snel nog niet laten van die uiterlijke verschijning, dat
expressief gezicht met de verwonderlijk donkere ogen en gevoelige mond, haar houding, haar gang en vooral haar kinderlijke lach en warme stem. Zo hebben wij haar door de
jaren gekend en haar ontwikkeling aanschouwd die eerst
laat is gekomen, omdat haar sterk, hartstochtelij k gevoel, en
ontzaglijk wij de levensaanvoeling verwarrend werkten en
de komende opklaring tegenhielden. Tot die eindelijk, en
hoe zuiver, doorbrak onder stormen en twijfelingen der ge-
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dachten en zich souverein openbaarde in haar geschriften.
Was dat niet een schoon normaal verloop? Kwam deze
sterke geest niet op harmonische wijze uit de duisternissen
van instinkt en gevoel tot de klaarte van zelf- en wereldinzicht? Ging hier de weg van ik-zucht en ego-centrisme niet
tot nietigheidsbesef en deemoedige overgave aan het Al?
Waarom kon dit dan niet duren? Waarom moest dit hooggestegen begrijpen, dit zuiver en klare redelicht dan zo spoedig verdonkerd worden in de diepten van dat kleine Ik, dat,
in zich zelf besloten, geen kosmos meer kent?
Zo is het toch gekomen en wij hebben het aangezien met
droefheid en verbij stering, dat het schijnbaar zo volkomene
zo hopeloos snel ontluisterd kon worden, dat ook zulke
macht van geest en verworven hoogheid aantastbaar bleken
door allerlei duistere driften, die zo veel lager levens ongemoeid laten.
Men kan bier het woord herediteit gebruiken en zich enigermate bevredigen in de gedachte, dat het de familie was, die
de ziekte-kiem overdroeg en aldus een onveranderlijk noodlot voltrok. Maar dit zijn schrale waarheden, die de geest miskennen en het individu overzien ten bate van een armtierig
materialisme. Zo eenvoudig is het nooit, bij Carry van Bruggen zeker niet. Lange jaren te voren al, beseffen wij thans,
begonnen de schaduwen de verstandsklaarte te verdonkeren
en vocht dit in vertwijfeling tegen die verduistering, waarin
haar contact met de wereld verloren ging. En nog veel vroeger al wist zij - getuigt daarvan niet haar boek Heleen ? - dat
het leven in de twijfel een bijna onduldbaar zware last is voor
hen, die de vlottende leegte des levens niet alleen bedenken,
maar ook beleven.
Zo haar deze ontzaglijke waarheid was geopenbaard, wist
zij ook dat daarmee het lichte leven voorbij was en Gods
hand loodzwaar op haar drukte. Want zij was ene, voor wie
deze openbaringen niet licht zijn, omdat zij enkel hun denken belasten. Zij doordrongen integendeel haar gehele wezen
en haar ganse leven, tot schier alle momenten er vol van
waren en haar arm menselijk gevoel geen andere uitkomst
meer wist, dan in zich zelf te vluchten en een eigen fictieve
wereld op te bouwen. Misschien kan men zeggen, dat dit
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haar zwakheid was, dat zij het licht niet verdragen kon en
daarom zich terugtrok in de gevaarlijke schemer van de eigen
kleinere persoonlijkheid. Maar wat weten wij van deze waarden en hoe groot de persoonlijkheid moet zijn die het aangezicht van het eeuwige kan verdragen? Carry's menselijkheid
kon het niet op den duur, zij heeft gestreden zo lang en zoveel
zij vermocht en daarna hard en bitter geboet voor haar nederlaag. Hoe hard en hoe bitter, dat zal geen onzer ooit weten,
want dodelijk eenzaam is de weg, die uit de hoogten naar de
diepten van deze hel leidt. Dan is de dood een verlossing, die
het al in vergetelheid doet verzinken, ook al meent ons hart,
dat zoveel geest en zoveel moed toch wel beter lot waardig
waren geweest.
1932

III
f ournalistiek werk

THORBECKE

Nu is hij groen geverfd, een groene staatsman. Waarom kunnen ze hem toch niet met rust laten? Heeft hij dan zo misdreven? De zg. vogelen des Hemels, vulgo mussen, doen onzindelijk op hem, de straatjongens gooien met stenen naar
zijn grondwettige neus, en nu zij, die zijn natuurlijke beschermers moesten zijn, de grote mannen van Publieke Werken,
zij verven hem groen, groen als een boomkikker.
Ben bronzen beeld groen verven! 0, als zijn geest uit sferen van reine grondwettigheid kon nederzien, hoe 't bronzen lijf hier moet lij den ! En waarom? en waarom? Want hij
was wel vuil, maar niet lelijk van kleur. Ietwat berookt als
een schoorsteenveger, doch dat voegde aan zijn bronzen deftigheid. Nu lijkt hij op een gemeen gipsbeeld uit een dertigcents-bazar, glimmend en groen!... Als men dan absoluut
iets voor hem had willen doen, waarom dan Been parapluie
boven hem opgestoken, tegen de vogelen des H. en om zijn
kuif overend te houden als 't regent. Louis Philippe droeg
ook wel een parapluie en dat was een koning.
Behalve die aanvulling van zijn ameublement met een parapluie, zou het bij een nieuwe restauratie misschien aanbeveling verdienen hem eens om te keren. Vele lieden nl. hebben er zich aan geergerd dat Thorbecke zo strak naar de kant
van de Pijp staat te kijken. Dat schijnt ook minder gepast en
bovendien nutteloos, daar de Pijp de toekomst niet baren
zal...
En als men hem dan absoluut een kleur wil geven, laat 't
dan rood lak zijn, om de socialisten pleizier te doen. Men zal
hem dan voortaan het Rode Spook noemen en de burgerij
zal zich aan dit spook kunnen gewennen...
Of, men zou hem ook kunnen dienstbaar maken aan de
straatverlichting, door in zij n achtbaar hoofd een gas gloeilicht
te plaatsen. Dat ware aardig symbolisch en practisch tegeli j k.
Maar het is in de eerste plaats nodig dat hij niet meer glimt.
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Zijn leven lang is hij dof geweest, het getuigt niet van pieteit
hem na zij n dood lets aan to doen, waar hij zeker tegen op
zou komen, als hij 't zeggen kon.
Men krabbe hem dus af.
1895

REMBRANDT EN ZIJN HULDIGINGSFEEST

Er is nu veel gerucht van Rembrandt allerwegen en niet
alleen van het beste. Een menigte mensen interesseren zich
nu voor Rembrandt en praten over hem gelij k ze zich in vroeger dagen voor de Shah van Perzie interesseerden en voor
Generaal Vetter en voor Dreifus en Esterhazy: het is weer
een verzetje in hun leven, een onderwerp ter conversatie, een
thema van gewichtig-breedsprakige overwegingen en oordeelvellingen. Terwijl de kleine burgerstand en wat men
overeengekomen is «het Volk>> te noemen, zich gereed maken van de i Ede Juli een soort 31 ste Augustus te maken, een
simpele aanleiding tot gewis niet ongepaste pret en vrolij kheid...
En Rembrandts naam, die naam met de trillend-zware naklank als het geluid van een gong, gaat over alles heen als
jets zeer vers en vreemds, bijna als een toverwoord, waaraan
men maar half gelooft, voor de meesten tenslotte zeer onwezenlij k en leeg van zin.
Hoe zou het anders kunnen zijn?
Jaar in jaar uit, thans alle dagen der week, hangen daar in
het Rijksmuseum, hangen in het Mauritshuis, en verder over
gans Europa in schier alle grote steden des schilders beste
werken te prijk, ter ieders aanschouwing en genot. Maar laat
men eens vragen hoevelen der <<ontwikkelden>> en «bemiddelden» uit ons land daarheen optrekken, niet Bens in hun
leven, tussen een bezoek aan Artis en aan het Panopticum,
maar meermalen, uit zuivere hartedrang en tot bewust genieten? Het zou waarlijk niet meevallen het resultaat van zodanige telling aan de argeloze optimisten, die van nature geneigd zijn geschreeuw en ijdele opwinding voor geestdrift en
innigheid aan te zien.
Maar nog eens: hoe kan het ook anders in de tijd die wij
beleven?
Eris misschien geen tij d geweest, waarin Rembrandt scherp-
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zinniger en zorgvuldiger (en misschien ook liefdevoller) bestudeerd is als thans door een ganse schaar van kunstgeleerden en artisten, waarin men zoveel, maar ook zo zuiver en
gevoelig en degelij k over hem schreef, waarin zij n werken zo
hoog (en duur) geschat werden... En dezelfde optimisten
zouden zeker niet nalaten triomfantelijk op dit verschijnsel te
wijzen als een klaar bewijs hoe echt-populair hij is, hoe algemeen diep en breed zijn genie door een gans yolk gewaardeerd wordt... En hoe hoog daardoor dat yolk toont te
staan..
Evenwel schijnt dit toch een enigszins haastige conclusie.
Wat de oorzaken en werkelijke waarde mogen zijn van deze
opleving der eruditie rondom Rembrandt en de oprechte bewondering, die men in een kleine kring voor hem gevoelt,
kan later wel eens onderzocht worden. Hier zij enkel betoogd
dat het groot gerucht om zijn naam ook een leeg gerucht
moet zijn, indien het niet ongepast is te menen, dat een waarachtig begrip en loutere waardering ook niet zonder invloed
op de geest en het leven der bewonderaars zou gebleven zijn.
En waar— om van yolks- en middelklassen nu to zwij gen —
waar vindt men bij de «beschaafden >>, bij de «ontwikkelden» de sporen van zodanige invloed in hun levenshouding,
in hun huffs, in hun bezigheid? Nergens vindt men die, zo
min bij de individuen afzonderlijk als bij de gemeenschappen, zo min bij hetgeen zij elk voor zich, als bij wat zij gezamenlijk zijn en tot stand brengen.
Of vergis ik mij zeer en toonden de Nederlandse bemiddelde burgers in de loop der tij den veel meer smaak in hun
kledij en de stoffering hunner huizen, wijl zij op Rembrandts
doeken de schikking van kleuren en stoffen genoten en begrepen hadden?
Of werden inderdaad hun gevoel inniger, hun denken ernstiger, wijl zij Rembrandts bijbelvoorstellingen hadden gevoeld en overpeinsd?
Werd hun bezigheid in vrije wren van beter allooi, hun blik
ruimer, hun waardering des levens en van hun medemensen
waarlij k zuiverder, breder, humaner?
Leerden zij van anderen meer begrijpen en verdragen en
zich zelve beter kennen? Kwam een edele eenvoud de ijdel-
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tuitige pronkerigheid, een rustige hoogheid van denken het
bekrompen zwetsen en smalen, een stralende en toch niet
grove levensvreugde de calvinistische zuurheid towel als de
lage en achterbakse gelegenheidspret vervangen?
Of indien dit te ideeel zij: werd oud-Amsterdam immer
schoner onder Rembrandts invloed en ter ere van Rembrandts naam, werd er zelden jets verlelijkt, maar meestal iets
vermooid, als men weer een dier statige huizen afbrak, waarlangs hij schreed op zijn schoonheid-dromende gangen door
de stad die hij liefhad?
Zie, zodra men dit alles of maar een klein deel van dit alles
kan aantonen, zal het gepast zijn te spreken van een echte populariteit en waardering van Rembrandts genie.
Maar jawel, « zo menige Fransman» ! zei tante De Harde.
Het leven van het overgroot merendeel onzer medezielen
glijdt langs gans andere banen en de Kunst, die veelbesprokene Kunst, komt soms waarlijk even om de hoek van de
deur kij ken, ... die dan met een bons voor haar neus wordt
dichtgesmakt.
Kunst is in 't algemeen niet, en Rembrandts kunst is zeer
zeker niet, van invloed op het dagelij ks leven onzer industrieelen, onzer handelaren, onzer geleerden, militairen, vrije-beroepsmensen, politici, ambtenaren en wat daar nog meer in
de middensferen dagelijks ommegaat onder onze zon. Er was
denkelijk een tijd toen het anders was en zo van ver wil het
soms schijnen of toen ook de figuren groter waren...
Maar thans is het zeker zo niet en minder dan iemand der
oude kunstenaren, heeft, meen ik, Rembrandt invloed op
deze, onze Hollandse tijd. Zijn kunst is daartoe te fel, te
woest, te rauw of te sober, te eenvoudig, te direct en te weinnig gemeenzaam. Ons vaderland moge een «schilderachtig»
land zij n, ons yolk is geenszins een « schilderachtig » volk en
het algemeen schoonheidsideaal blijft nog immer een vreemd
mixtum van verwaterd klassicisme en calvinistische moraal,
dat wil zeggen: mijlen wijd van alle begrip van het lustige,
forse, zinnengenietende realisme der beste Hollanders uit de
i 7e eeuw. En hoever ging Rembrandt deze nog te buiten en
te boven... Zodat, indien men de rekening opmaakt van hetgeen in waarheid deze Hollandse schilder, — wiens geest ech-
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ter hoog uitrijst ook boven het beste typisch-Hollandsezijner dagen—thans zijn kan voor de menigte, die zich het «beschaafd publiek>> noemt, de slotsom luiden moet: weinig
meer dan een naam en een aanleiding tot wat chauvinisme.
Hij is niet voor hen. Zijn werken spreken een taal, die zij
ook zelfs niet ten dele verstaan en gelijk de gang der tij den is,
schijnt er noch in het heden, noch tenminste in de naaste toekomst een helderder begrip to zullen dagen.
Dit is niet jammer voor Rembrandt, maar voor de nu levenden, die aldus een grote zegen wordt onthouden.
Indien men dit bedenken wil, guns men immers alien gaarne een feest van deftigheidsbetoon en electrische booglampen.
1906

P. L. TAK EN <<DE KRONIEK>

Er is, bij gelegenheid van Taks plotselinge en te vroege dood
in de bladen gewag gemaakt van vele Bingen hem betreffende : van de grote verscheidenheid zij ner gaven, van zij n merkwaardige politieke ontwikkeling, van zijn verbazend veelzijdige werkzaamheid in de S.D.A.P. en ook wel van zijn zeer
bijzonder standpunt als een soort middelaar tussen bourgeoisie en socialisme. Maar dit laatste verdient nog wel enigszins uitgewerkt te worden, speciaal in betrekking tot Taks
werkzaamheid in zijn blad De Kroniek, waar hij als redacteur inderdaad jaren lang een zeer eigenaardige positie innam tegenover zijn vele trouwe lezers.
Oorspronkelij k, wete men, was De Kroniek zeker niet
alleen opgericht om Tak als spreektribune te dienen. Hij
werd redacteur als de enig-mogelijke voor een blad als dit,
als een man van de practijk, die precies wist hoe zulke ondernemingen te leiden en die bovendien de onmisbare politiek
in dit Algemeen Weekblad waardiglijk vertegenwoordigen
kon. Doch de eigenlij ke bedoelingen der oprichters lagen op
kunstgebied. De beeldende kunsten, de muziek, het toneel,
de letteren te hervormen en deze waarlijk te maken tot factoren ener meer waarachtige beschaving... niet zo heel veel
minder of lager bedoelde de vurige j onge moed dezer oprichters ; een meer algemeen en groot-menselijker voortzetting
van het werk door de Nieuwe Gids begonnen.
Maar toen het publiek voor deze ingrijpende hervormingen weinig ontvankelijk bleek, de gehele beweging een weinig over de hoofden der zeer schaarse abonne's in het ijle
bleek te vergaan en allerlei stemmen aandrongen op redactionele daden, die wat lager bij de grond bleven en dus practischer waren, kwam Tak er telkens toe zijn politieke hoofdartikelen die dadelijk zeer gewild schenen, te vermenigvuldigen.
Ook al om dat andere hoofdartikelen op den duur wel eens
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uitbleven en over het geheel de idealen der oprichters en hun
kracht ter verwezenlij king niet in evenredigheid waren. Immers in een kort tijdsverloop zakte die hoge opzet, waarmee
het blad was begonnen, ineen als een Babelse toren van koekedeeg, maar de meeste lezers merkten het zelfs haast niet,
omdat de aanval bijna reeds voorbij was, eer zij goed begon,
terwijl men de kalme losbranding van Taks artikelen-vuur
gestadig bleef vernemen. Zonder enige schok, onmerkbaar
schier en van zelf waren Taks bedoeling en strijdwijze geheel
in de plaats gekomen dier andere misschien hogere en wijdere, maar zoveel vagere en zwakkere wensen, en bij de kring
van lezers (ik zeg niet abonne's, want daaraan is De Kroniek
nooit rijk geweest), die het blad van den beginne had aangetrokken om zijn stoute aesthetische durf en frisse literaire
geest, voegden zich nu anderen, die de onverzettelijke leukheid, de kalme raakheid bekoorde, waarmee Tak zijn ruime
sociale ideeen formuleerde. En velen, zeer velen van deze
lezers, later zelfs abonne's geworden, zijn hem trouw gebleven, de jaren door, ook Coen zijn ontwikkeling hem tenslotte
tot het socialisme bracht. Menigeen die tevoren aan socialisme nauwelijks dacht, die in een kunstomgeving leefde en wie
zulke andere sociale dingen eigenlijk ongemerkt voorbij Bingen, is door Taks vaderlijk manende stem opmerkzaam gemaakt en heeft leren luisteren naar de geluiden des Tijds.
Sommigen zijn zelfs een heel eind naar het socialisme «opgeschoven », zijn door hem heel of half overtuigden geworden.
Doch de meerderheid ongetwijfeld van de aanvankelijk zeer
burgerlijk en aesthetisch gezinde lezerskring van De Kroniek is door hem met het socialisme gemeenzaam gemaakt
en, zo nodig verzoend. De socialistische ideeen in Taks for
mulering en met zijn kalme beslistheid voorgedragen, verschrikten en ontstemden hen niet meer. Zij leerden natuurlij k en eenvoudig-rechtvaardig vinden wat hen in de eigenlij k socialistische organen beklemd en geergerd had, omdat
Tak meest wat wijder zag, wat fij ner onderscheidde, wat bezadigder opvatte dan zijn heftiger en j onger parti jgenoten en
dit towel uit kracht van zijn groot verstandsinzicht als van
zijn aesthetische smaak. Anders gezegd: omdat hij een zo
fijn beschaafde persoonlijkheid was bij al zijn ruige kracht en
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ook omdat hij, schoon resoluut en geheel tot de andere partij
overgegaan, ook nog wel sympathieen met de bourgeoisie
gemeen had.
Zo voelden zich zijn vele lezers aan hem verwant, zo achtten zij hem altijd nog een weinig als een der hunnen, maar
een die benijdbaar scherp en zuiver door de verbijsterende
mist der vooroordelen kon heenzien en de dingen bedaard
bij hun afstotende naam durfde noemen. In Tak wend hun
het socialisme begrij pelij k, aantrekkelij k— en bevredigend,
niemand geloofden en vereerden zij daarom zozeer als hem,
en het is in dit karakter van kaim-overredende socialismeprediker, van middelaar tussen twee denk- en gevoelssferen
dat Tak in waarheid onvervangbaar zal blij ken, want dit was
aan hem het uitsluitend-eigene, persoonlijke, dat niemand na
kon doen. En zo zal hij door velen hun leven lang gemist
worden.
1907

OVER DE CYNICUS EN ZIJN CRITICI

Daar zijn mensen—laat ons maar individuen zeggen— die alles: idealen, principes, geestdrift, grootse plannen, letterlijk
alles bespotten, afkeuren, honen. Geef hun het reinste, subliemste, het fijnste en zij zullen het besmeuren. Niets is hun
heilig, niets bij hen veilig, zij maken alles kapot.
Dit zijn de zogenaamde cynicussen, die wel een ziel bezitten, doch slechts een lage. Zo zij de onsterfelijkheid beerven, wat men hun welstaanshalve niet weigeren kan, zo
zal het toch slechts in de lagere kringen, in de bas fonds
zijn en wij, anderen, zullen er geen last van hebben. Overigens zondigen zij uit onwetendheid en zucht tot zelfbehoud,
nademaal zij immers honen wat zij niet meegevoelen, niet
begrijpen en zich niet voorstellen kunnen, terwijl anderzijds
hun persoonlij kheid zich alleen handhaven kan door van zich
of te trappen. Wisten zij precies wat zij deden, onderscheidende het goed en het kwaad en bewustelijk het goede verwerpende, zo waren zij terstond heroiek als de Duivel zelf.
Waaruit men ziet hoe moeilijk het is een goed Cynicus te zijn.
Want het dagelijks voorkomende soort is maar van gering gehalte. Het zijn eigenlijk maar pseudo-cynicussen. Zij
hebben hunne zielen niet aan de Duivel, maar aan de blague verkocht, in zover het hun enkel te doen is om aardig
gevonden te worden. Daartoe schikken en wringen zij het
leven altijd zo, dat het een grappig aspect vertoont, en wat
daar mogelijk achter steekt, daar bekommeren zij zich niet
om. Op den duur verdrogen hunne harten en worden zij
aartsvervelend, omdat hun grappen bekend raken en zij akelig sentimenteel zijn.
Laat ons daarom, mijne vrienden, zowel de cynicussen
als de pseudo-cynicussen haten, en ons gedragen als de
ware Hollander, die slechts spot met de idealen en principes van anderen en de eigene hoog houdt. En droog... als
een kruit, dat men niet dagelij ks verschieten moet.
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In het vervolg zal dan ook in deze rubriek alleen waarderend en opbouwend worden to keer gegaan.
1915

PASEN

Palmzondag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen... als wij
ons gevoel van deze betekenisvolle dagen pogen samen te
vatten, zal dat allicht het best kunnen in een zware zucht.
Ach, deze christelijke wereld was nooit heel Christelijk en
zij is per slot nu zoveel slechter niet dan vroeger. Het is
maar, dat het thans zoveel meer blijkt dan in gewone dagen,
hoe de mensheid, na zoveel eeuwen, enkel een triestige caricatuur vertoont van hetgeen zij eens vurig begeerde te worden. Het is maar, dat de verschillende volksgroepen, met hun
valse vrede naar binnen en moorden naar buiten, met hun
dierlij k egolsme en hun afzonderlijke goden, het bankroet
van het Christus-ideaal zo koud-helder demonstreren, terwijl zij dit stompzinnig loochenen.
Of zullen wij liever zeggen, dat de mensheid, zeker in een
onbewaakt ogenblik, haar smachtend begeren naar overgave
en eenheid op de werkelijkheid projecteerde en sedert dat
beeld maar niet meer kwijt kon raken, als een onsterfelijk
verwijt van haar te kort aan zedelijke kracht? Indien dit zo
zijn mocht en de Christus enkel de betekenis hebben van de
mensheid op haar, zeggen wij Paasbest, dan is het zeker niet
te verwonderen, indien de alledaagse exemplaren dier mensheid het zover niet brengen, maar houden toch deze herinneringsdagen van het Christusdrama de vermaning in van een
ander soort leven en andere idealen dan de zo rumoerige van
heden.
Wij vergeten het belangrij kste en wij verdoen vrijwel onze
tijd met altijd te luisteren naar het oorlogsgedruis en zoveel
meer quasi-gewichtige beweging. Er is een andere ernst en
er zijn andere problemen, waarvan het Christendom, met
zijn zachte glimlach, ons een oplossing biedt. Zelfvergetelheid in overgave heet die oplossing, als de bevrijding van de
druk en het raadsel des levens. Doch wij, nieuwere mensen,
die de behoefte hebben te begrijpen en niet enkel te vergeten,
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kunnen ons zo niet weggeven. Ons schijnt deze oplossing al
to eenvoudig en deze godsvrede is de onze niet meer, al roept
nog telkens die verre stem een weemoed in ons op, die alle
harde levenswrok in tranen breken doet.
Verwarder en bitterder dan ooit schijnen thans leven
en wereld, doch de ontmoeting met de stille grootheid
dier Christus-figuur, verbeelding van der mensen smartelijk
schoonst verlangen, is zacht weldadig, als een troostvol teken
van wat de mensheid eenmaal droomde en van wat in haar
nimmer meer vergaat.
1915

DE GEVOLGEN VAN DE OORLOG

Waar men zich, onder de indruk van het almaar durend oorlogswee, wel eens afvraagt, of niet onherstelbare wonden
aan mensheid en beschaving worden toegebracht en de samenleving ook bezig is finaal bankroet te slaan, daar moet
erkend worden, dat in 't algemeen, zeer in 't algemeen, het
er niet op aan komt, wat in de wereld voorvalt.
Mensen sterven ook zonder oorlog en materieele schade
wordt na kortere of langere tijd hersteld. Ook de veelbesproken Beschaving zal allicht niet meer onder deze crisis
lijden dan zij leed onder de val van het Romeinse rijk of de
fanatieke kerkelij ke reactie, die de ontwikkeling van het Renaissance-leven smoorde. Op den duur komt alles terecht op
deze aarde, zolang deze de ontmoeting met zekere komeet
weet te vermijden. En zelfs, mocht dit ongeval zich voordoen, dan zal er in en voor de Wereld nog niets overstuur
zijn, hoezeer wij mensen het misschien pijnlijk aan den lijve
gevoelen.
Maar dit alles is in 't algemeen, heel in 't algemeen van ons
redelijk beseffen. Wij zijn echter ook gevoelsmensen, mensen van onze eigen tijd en land en hebben maar bij ogenblikken met de eeuwigheid te maken. Men zou kunnen zeggen:
enkel in onze vrije ogenblikken. Voor het gewone, dagelijkse leven mogen wij ons gevoel geloven, als het jammert om
zoveel, dat reddeloos verloren ging in deze catastrophe. Dan
geldt enkel de maatstaf van ons tegenwoordig leven, van de
huidige staat der dingen en der mensen. Dan betekent elke
stukgeschoten brug zoveel nutteloos gedane arbeid en verspild vernuft en elke doodgeschoten mens een aantasting
van het hoogste recht, een vernieitging van onze eigen levenszekerheid. En binnen de beperkte horizont van onze
persoonlijke levensduur zijn die indrukken waarschijnlijk
onuitwisbaar en heeft onze beschaving dienovereenkomstig
geleden. De tegenwoordige geslachten, voor zover zij tot
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oordeel kwamen, zullen deze dingen nooit meer geheel kunnen vergeten en vooral hun geestelijk leven zal er de sporen
van blijven dragen in een twijfelmoedigheid en smartelijk
ongeloof aan de menselij ke hoogheid en de vastheid van zedelijke waarden.
Zou dat voor de meerderheid van ons mensen, die toch
van natuur geen wijzen zijn, niet cynisme ofwel vermindering van beschaving beduiden?
1915

WACHTER,
WAT IS ER VAN MORGENOCHTEND?

Bij de nadering van het Kerstfeest en het Einde des Jaars
lokt het de beschouwende mens achterwaarts en rond te zien
in binnen- en buitenland, bij vreemd en eigen, hoe de tekenen der tijden zijn, of speciaal het Vrede-op-Aarde dit maal
lets meer dan een ondoordachte belofte zal beduiden. En aldus doend, ontwaart het oog veel bemoedigends. Werd niet
het Heilige Graf na zoveel eeuwen weer aan de Ongelovigen
ontrukt en der Christenheid weergegeven... Zij het dan, dat
dit heuchelijk felt niet alle Gelovigen gelij kelij k verheugt.
Er was echter altijd een edele naijver onder Gelovigen, die
bij het Heilige Graf zelf door de Ongelovige bajonetten be
dwongen placht te worden. Men kan dus denken, hoe zij er
nu zullen vechten, nu alle Gelovigen hetzelfde voile recht
hebben.
Met Vrede op Aarde wordt dan klaarblij kelij k ook niet
deze vrede in Jeruzalem bedoeld, doch waarschijnlijk de
vrede, die de Russische revolutionnairen brengen willen. Zo
er Vredesengelen op aarde mogelijk zijn, geloof ik van harte,
dat deze behaarde Mongolen op Hen moeten lij ken. Vanwege hun groothartig, hun goddelijk argeloos bedoelen en
grandiose gespeendheid van alle mensenkennis. Hebben zij
niet maar even het privaat bezit en alle onderscheidingen afgeschaft? Heeft niet Trotsky de geallieerde regeringen dreigend gesommeerd, als zij dan niet vrede willen sluiten, maar
eens openlijk te zeggen waarom zij nog oorlogen? Er is
weinig meer nodig, geloof ik om een mens tot Engel te promoveren, indien hij deze dingen ernstig meent en ze als
machthebber wil doorvoeren. Of is zodanige mens van zondig opportunistische, practische levenswijsheid en zelfs van
de elementairste zelfkennis niet ganselijk onbesmet? Hij
neemt b.v. aan, dat een maatschappij zonder onderscheidingen bestaan kan, en de Mens niet hebzuchtig noch afgunstig
is. Om van de Boer niet te spreken. En ook weet hij niet, dat

WACHTER, WAT IS ER VAN MORGENOCHTEND?

529

woorden en beweringen goedkoop zijn, voor geallieerde regeringen zowel als voor centrale. Om al deze argeloosheden
echter zullen deze Russische utopisten de Hemel beerven,
wat hun te pas kan komen tegen de tijd, dat de Aarde zich
voor hen ongastvrij betoont. Hetgeen, helaas, te verwachten valt, indien zij niet gauw tenminste de Russische renten
betalen. Maar in elk geval zullen zij der wereld met een sedert
ruim honderd jaren ongezien schouwspel hebben verrijkt.
Eerlijke, kinderli j ke mensen, die het Rijk van Recht, Waarheid en Vrede willen grondvesten. Wel ons, dat wij het hebben mogen zien! Wee ons, dat wij het niet geloofden! Wij
alien dan behalve de heer Wijnkoop en misschien de heer
Domela. Echter zal het Goddelijk Kerstkind in Rusiand tenminste neer kunnen zien op een idealistische verwarring,
waar zich meerdere Koningen uit het Westen voor buigen.
Want, trots de nieuwe overwinningsroes, schijnt het officieele Duitsland dolblij in de verwachting met een ganselijk
weerloze nabuur vrede te kunnen sluiten.
En overigens? Wilson is nog immer de Paladijn der Mensenrechten, gelijk hij 't vroeger was van de Inkomende.
Lloyd George weigert pertinent vrede te sluiten met een
«Misdadige Natie >>, en Clemenceau gaat alleen op «ernstig
gemeende» aanbiedingen in. Geen tussenpersonen en de portretten worden dadelij k geretourneerd. Het is enkel de vraag,
hoe Zij er uitziet, al of niet lijkende op een Elzasserin, om
een echt Vredes-huwelijk aan te gaan.
Men bemerkt, dat het met de Ethiek daarbuiten op 't einde
des jaars, goddank, nog niet zo slecht gesteld is. Laat ons de
volgende week nagaan, hoe het er bij ons binnenlands uitziet.
1917

OFFICIFLE KUNSTBEMOEIENIS

Het schij nt, dat op last van << hoger hand >> de vertaling van
Barbusse's L'Enfer is in beslag genomen. Dat zou dan zijn
op grond van zedelijkheidsoverwegingen. Wie per se on
zedelij k zijn wil, die moet het boek dan maar in 't Frans lezen.
Hij verenigt aldus ten minste het schadelijke met het nuttige,
en kan het brengen tot een immoreel taalkundig mens. Wat
in de practijk niet te versmaden is. Intussen zou men gaarne
weten welke << hogere hand >> zo toevallig in zij n vrij e tij d het
boek gelezen heeft, welke adjunct-inspecteur of brigadier de
hoge regering hier adviseerde. Het krioelt van onzedelijke
boeken op de markt, en avond aan avond kan men in de
grote zedelijke dagbladen de ondubbelzinnigste advertenties
op dit gebied aantreffen. Toch schijnt de overheid niets te
bemerken, en men kon het louter wijsheid achten. Waarschijnlijk echter hebben overheden toch meer van koeien,
die lange tijd lijdzaam en vredig grazen, om dan soms ineens,
zonder uiterlijk merkbare aanleiding, razend te worden en
jets te vernielen. Zo herinneren wij ons van enige jaren geleden een plotselinge aanval der Amsterdamse politie op een
bronzen beeldje ergens in een winkelkast, dat werkte als de
bekende rode lap. Men moest het beeldje wegnemen of de
politie had niet voor zichzelve kunnen instaan. Zo'n aanval
gaat dan wel weer over en even daarna kan het ergste gebeuren, zonder dat de Overheid er weet van heeft. Dat was zo
tenminste vroeger, de Officiele Vlagen van Zedelijkheid waren onberekenbaar, maar gewoonlijk gauw voorbij. Thans
echter, bij dit geval, staat de zaak bedenkelijker, zegt men.
Het zou hier niet enkel een ordeloze aanval van politiemoraliteit gelden, een soort officiele kramptrekking, gevolg van
vaag, doch altijd te waarderen, plichtsbesef, maar deze inbeslagneming, verzekert men, is uiting van dezelfde regeringsbemoeienis, die de Nederlandse Opera wil subsidieren en
Kloos een pensioen verleende. Zij is slechts de negatieve, en
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erkennen wij ! — bezwaarlij ke kant ervan. Voortaan zal er
streng op de zedelijkheid in de roman worden toegezien. Ben
uitgebreid bureau van droogstoppels zal de literatuur van
de dag, binnen- als buitenlandse, keuren en slechts het zedelij ke behouden, waarvoor dan een Deugdprijs wordt ingesteld. Daar men echter in de laatste tijd zich bewust werd,
dat het zedelijke niet altijd, noch voor alien, gelijk blijft, zullen elke maand vanwege het ministerie van Schone Kunsten
de nieuwe Zedelij kheidstarieven worden openbaar gemaakt:
een soort maximum-onzedelijkheid dus, waarboven de auteurs niet zullen mogen gaan... Wie daar beneden blijft, zal
echter zijn boeken zien aangekocht voor de wees- en oudemannenhuizen en krijgt geregeld elke twee jaar een kostbaarder eremedaille... Op deze wijze kunnen de Nederlanders
weer worden, wat zij vroeger altijd waxen: een hoog zedelij k yolk, dat de kat nimmer anders dan in 't donker kneep.
1919

HET WOORD VOORAF*

Het is niet zo gemakkelijk te zeggen, wat dit nieuwe blad
eigenlijk bedoelt. Wel staat ongeveer vast, dat het voortkomt uit en desbewust het vervolg wit zijn van de oude
Groene, toen die nog van De Koo's geest was doortrokken
en van de Nieuwe Amsterdammer, die aanvankelij k die geest
erfde. De oude Amsterdammer was radicaal en critisch, de
Nieuwe Amsterdammer bolsjewistisch en critisch, dit nieuw
veertiendaagse blad zou alleen critisch willen zijn. Onafhankelijk-critisch, d.w.z. dat geen politieke partij en geen adverteerder met vuige, baatzuchtige hand beslag zal leggen op de
inhoud van het blad, dat het onafhankelij k zal zij n van iedere
macht buiten ons. Alleen niet onafhankelij k van de machten
binnen ons, van ons zelven, helaas... and there is the rub.
Wij zijn vijf <<ons zelven », en als wij chronisch de dingen
dezer wereld overschouwen en vrijmoediglijk beoordelen,
zullen wij Loch niet vrij van vooroordelen blijken. Al houden wij geheim welke voor-oordelen dat zijn, misschien omdat wij het zelf nog niet al te best weten. Want wij menen —
wie doet dat bij gelegenheid niet ?—te oordelen uit beginselen
van zuiver oordeel de verblinding, de dwaasheicl, de baatzucht dezer wereld, maar dat zuiver oordeel is bij elk onzer
allicht onzuiver persoonlij k getint, en zo breken dan waarschij nlij k op de duur richtingen zich baan, die mogelij k rechtstreeks aan elkaar tegenover gesteld zijn en tot de gruwelijkste conflicten of meest verbazende monsterverbonden kunnen leiden. Aldus bergt dit nieuwe blad een belangwekkend
raadsel in zijn schoot, een raadsel van geestelijke aantrekking
of afstoting, dat een geheel nieuw product baren kan. En wie
zich nu dadelijk abonneert, zal dat gehele interessante proces
kunnen meemaken en mag bij gelegenheid raden, wat de uitkomst en oplossing zijn zal. Echter niet voor de redactie het
zelf weet, want het geeft geen pas dat eenvoudige lezers wijzer zouden zijn dan een Redactie. Welke richting dan ook
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zeer ons ondanks — zal zegevieren, wij kunnen de lezer echter
twee dingen garanderen. Primo, dat het geen politieke en secundo dat het een goede richting zal zijn. Bladen met een
richting, zelfs de beste, zijn echter niet zeldzaam hier beneden, moeten wij erkennen. Het aantrekkelijke is juist wat nog
geen richting heeft, wat nog alle mogelij kheden in zich draagt
waarvan men nog alles verwachten kan.
Zo de bloemknop, de zuigeling, het jonge meisje, het mosterdzaad, verschijnselen in de schone natuur niet vreemd,
maar in de journalistiek bepaald enig. En dat zijn wij nu, zolang ons de Hemel in dat paradijs der onschuld laten wil.
Wat dezelve onschuld op stuk van zaken uit zal werken,
de geachte lezer kan er niet nieuwsgieriger naar zijn dan wij zelve... Het zal wellicht enorm belangwekkend, angstig
boeiend, en mogelijk zelfs amusant zijn. Wij zullen in elk geval ons uiterste best doen, dat het niet vervelend worde...
Ziedaar ons Program.
1921

* B/ het verschyn en van De nieuwe Kroniek.

DE MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSE
LETTERKUNDE

Wij waren zo aardig op weg haar te vergeten, tot een waarlijk ongezochte aanleiding haar weer in herinnering bracht.
Vroeger, toen zij nog onbeduidender en gekker was dan nu,
plachten wij wel vinnige stukjes tegen haar te schrijven, telkens als zij weer ver(gader)jaarde, met de onverholen bedoeling haar aldus te vernietigen, als 't zijn kon. Maar zij bleef er
gezond bij, tot onze spijt, en later, iets wijzer geworden, begrepen wij, dat zulke «lichamen» op deze wijze niet te doden
zijn, dat zij onverdelgbaar zijn, als de menselijke dwaasheid.
Inderdaad: het is mogelijk en gemakkelijk voor alle doeleinden verenigingen te stichten, maar het is volmaakt ondoenlijk de eenmaal bestaande weer weg te krijgen. Zolang
er nog mensen zijn met een redeloze gemeenschapszin, die
zich per se voor iets, wat ook, druk en «warm» willen maken, en vooral: zolang er nog ijdele mensen zijn, die zich
ergens enigszins gewichtig willen voelen, dus zolang er een
bestuur te vinden is en een secretaris, en zolang de mensen te
traag en te vergeetachtig zijn om hun lidmaatschap op te
zeggen, blijven talloze sedert lang overbodige verenigingen
hun suf bestaan voortslepen en bereiken nooit het laatste
artikel hunner statuten, dat van de Ontbinding gewaagt. Want
zij zijn eigenlijk sedert lang ontbonden en dat is precies de reden
waarom zij niet sterven kunnen: zij zijn al morsdood, behalve dan als j aarlij ks pretje.
Met dit alles is niet in 't bijzonder de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bedoeld. De bedoeling is een algemene, waarop deze «Maatschappij » zozeer geen uitzondering maakt. Zij is heel oud, «opgericht in 1766 en bevestigd
bij octrooi der H.H. Staten van Holland en West-Friesland,
de 25 ste Mei 1777 5 >>..., dus wel heel oud en een echt overblijfsel uit de Pruikentijd, toen men alles bij wijze van «Genootschappen > en «Maatschappij » afdeed, zelfs (ja vooral)
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het dichten en de <Beoefening der Letteren>>. Wat daar in
die godzalige pruikentij d, naar onze smaak, van terecht kwam,
mag nu algemeen bekend verondersteld worden. Maar de
toenmalige letterbeoefenaars vonden dit collectief gebeuzel
goed en mooi, en zo had dan de «Maatschappij » haar reden
van bestaan. Sedert echter verouderden tijden en zeden op
een wijze, als niet enkel door veelvuldige statutenwijziging
bij te houden valt. Het allermalste verdween er uit, als een
tribuut en een offer aan de nieuwe, zo weinig argloze, tij dgeest. Ik bedoel de verplichte lijkredenen, die elke «letterbeoefenaar » bij overlij den meekreeg en die, in de « Handelingen » der Maatschappij opgenomen, hem een betrekkelij ke
schoon obscure onsterfelijkheid waarborgden, bedolven on
der het stof der bibliotheken.
Maar eigenlijk was dit toch de zachtaardigste en bescheidenste vorm van admiration muturelle, die men zich denken
kan, nu men eerst dood moest gaan voor zo geprezen te worden. Het kostte alleen ij selij k veel aan papier en druk, als in
een jaar vele Maatschappelijke Letterbeoefenaars tegelijk
kwamen te «vallen» als ik mij zo dramatisch uitdrukken
mag. En toen nu de schrale tij den aanbraken met zuinige be
stuurders, die om geen onsterfelijkheid maalden (misschien
omdat zij dit middel niet vertrouwden) werd de Verplichte
Lijkrede uit het programma geschrapt en daarmee wat de
«Maatschappij » zo karakteristiek onderscheidde van andere
maatschappijen (ik bedoel hier de Naamloze Vennootschappen, waar de aandeelhouder juist zo weinig in tel is, als er
wat te tellen valt) en wat toch immers haar speciaal, onvervangbaar, onnavolgbaar werk uitmaakte. Want hetgeen er
overbleef, lijkt in deze tijd volmaakt overbodig. De statuten
vermelden:
i e. «Wetenschappelij ke en letterkundige bij eenkomsten ».
Maar geleerden en letterkundigen krijgt men tegenwoordig
op alle dagen en plaatsen bijeen, eer te veel dan weinig. In de
meeste gevallen bovendien met een vaster en meer bepaald
doel, en dus vruchtbaarder, dan daar maandelijks in Leiden
geschiedt.
ze. «het uitgeven of het geldelijk steunen der uitgave van
werken en geschriften ». In een doodarme tij d kon men den-
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ken, dat deze bepaling wel eens nuttig gewerkt heeft. Maar
thans, in deze dagen van staats- en gemeentesubsidie, terwijl
men ook overigens altijd wel comite's bereid vindt en de uitgevers werkelij k niet te benauwd van hart en van beurs zij n,
lij kt dit Joel der oude j ufler Maatschappij een volkomen over
bodige fraaiigheid, die haar voortbestaan zeker niet motiveert.
En de laatste drie «doelen» zijn dan wel heel bijzonder
«platonisch ». Er staat:
«het aanmoedigen van alles, wat tot bloei der Nederlandse
schone letteren strekken kan;
«het instandhouden en uitbreiden van hare boek- en ander
verzamelingen, enz.;
<<het instandhouden van het Fonds, bijeengebracht ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Maatschappij.
Om met het laatste te beginnen: het beheren van een fonds
is toch wel het minste, dat iemand doen kan voor wie zulk
een fonds is bijeengebracht. Men zou zeggen, dat het vanzelf
spreekt, zoals, dat de Bestuurders der Maatschappij kleren
dragen en niet zo maar nakend rondlopen.
Hetzelfde geldt dan voor de boek- en andere verzamelingen, waarbij, als een kleine ietwat meer positieve arbeid, ook
het «uitbreiden» komt. Maar daarvoor houdt men toch de
hele imposante toestel dezer «Maatschappij » niet in stand!
Tenslotte « het aanmoedigen van alles... >>. «Alles » is wel
veel... Het is jammer dat hier niet van <<instandhouden van
alles >> gesproken wordt. Doch dat zou gewis een run aller
j onge letterkundigen op de kas der Maatschappij tengevolge
hebben en wij betalen ieder maarf 10,—...
Zo is het zaak voorzichtig en gematigd te zijn en enkel
«aan te moedigen» wat op en voor zichzelf al «standhoudt ».
Leeft het reeds of nog en van-zelf dan kunnen wij het «aanmoedigen » zo door te gaan en zich letterkundig, of als letterkundige taai te houden. En wij doen dit door het frisse,
schoon beproefde, middel der Prlsvragen, welker geslaagde
beantwoording wij belonen met <<een gouden , penning, ter
innerli ke waarde van i 50 gulden, of die som in geld ». Er zijn
drie Prijsvragen, en wij <<moedigen>> dus <<aan>> met driemaal I o gulden, die, desgewenst, dan ook tot iemands < in-
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standhouding » dienen kunnen, en vinden, dat wij aldus voldoende aangemoedigd hebben o alles wat tot bloei der Nederlandse Schone Letteren strekken kan»... Menigeen zal
dit «alles» dan toch weer niet veel schijnen en het ware zeker
wenselij k zich bij een volgende statutenwij ziging minder on
voorzichtig absoluut uit te drukken. Men kan bv. zeggen:
«het aanmoedigen van een bee je, dat tot bloei enz. strekken
kan >>. Of het «een bee je » aanmoedigen van een kleinigheid,
die enz. strekken kon. Doch elke wijziging zal hier gevaarlijk blijken, sedert het hier en daar betwijfeld wordt of in 't
algemeen Prijsvragen wel tot iets van nut kunnen zijn en de
kunst, zowel als de kunstenaar, niet eerder van de wal in de
sloot helpen. Hiermee zou dan ook de laatste reden van be
staan dezer al-oude-instelling-van-Letterbeoefening komen
te vervallen, indien daar niet overbleef nog een kleine sociale
reden, die wij al noemden, zonder aanvankelijk daar de nadruk op te leggen.
Er is nl. behalve de ijdelheidsbevrediging van het lidmaatschap natuurlij k het j aarlij kse pretj e, waarvan men de betekenis niet onderschatten moet. Zo'n vergadering met voor- en
naspelen verschaft een verzetje en een pleiziertje aan velen,
wier levens aan die artikelen anders niet rijk zijn vanwege
hun gebondenheid in vele maatschappelij ke en teder familiale
banden. Zulk een jaarvergadering geeft dan gelegenheid eens
een ogenblikje aan die klemmen te ontkomen en, altijd in 't
nette, zich vrij en «losbandig » te gedragen. Er bestaat een
oneerbiedige overlevering te dezer zake, die deze waarheid
drastisch, inderdaad te drastisch illustreert.
Zij betreft die andere oude zustermaatschappij, gezegd tot
nut van het algemeen en stamt uit de tijd, dat de j aarvergaderingen, gemeenlijk te Amsterdam (die grote stad!) gehouden, nog veel meer dan thans gebeurtenissen waren voor wie
in afgelegen provincieen het ganse jaar door gelsoleerd zaten.
Een hoogst respectabele dame, eigenaresse ener gerenommeerde restauratieve gelegenheid met onbekrompen damesbediening, moet zich toen, bij een dier plechtige en heuchelij ke gelegenheden, in dier voege hebben uitgelaten, dat: < as
't Nut speelde, d'r altij d een hullepie bij moest » .. .
Natuurlijk behoeft niemand zich deze, wellicht onvoor-
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zichtige, uitlating persoonlijk aan te trekken. Zij is van louter academische betekenis, en ten overvloede zijn de dominees, wien 't kon aangaan, lang dood en begraven. Voor zover men de dame bovengenoemd met de <<onschuldige kindekens » uit de Bij bel vergelij ken mag, geldt ook voor haar
dat de waarheid, zij het ook in to krasse vorm, uit haar mond
gehoord werd, en de liefde tot de fraaie letteren of tot het algemene nut zelden het enige of zelfs voornaamste motief uitmaakt bij zulke samenkomsten van ernstige lieden, pleizierig-ver van hun gewone omgeving en hun dagelijkse zorgen
gehouden.
Maar zal iemand durven beweren, dat deze maatschappij en
tot gemeenschappelij k «verzet » daarom minder tot algemeen
nut zijn? En is het dan redelijk, hun verdwijning te wensen,
wij l men zelf wellicht van minder collectieve lolletjes houdt?
Zo wens ik dan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in gemoede nog een lang en vrolijk leven toe.
I92I

DE RIJKSSTEUN AAN KUNSTENAARS

Er was een bericht in de bladen, dat de regering haar royale
subsidie van f z 5 000,— voor de Nederlandse noodlijdende
kunstenaars ingetrokken had en dat bericht veroorzaakte velerlei commotie. De minister zei: hij zag geen kans tot een billij ke verdeling dier magere buit te geraken, nu de commissiead-hoc er het bijltje bij neerlegde. Maar de commissie-ad-hoc
harerzijds zeide, dat zij zich niet in staat beyond uitspraak te
doen en antwoord te geven op deze vervaarlijke vraag: het
talent van welke kunstenaars zo enorm geacht mocht worden, dat met het verlies van dat talent, door het verhongeren of anderszins verloren gaan der dragers, een werkelijk
landsbelang gemoeid werd.
Ik citeer niet letterlijk, maar zo iets geks was 't ongeveer.
De commissie-ad-hoc bovengenoemd huiverde terug voor
het uitspreken van zulke pythische orakels en zei, dat zij het
waarachtig niet wist. «Dat weet ik ook niet» zei de minister,
<<en dan zal niemand wat hebben, 't zij het verlies van zijn
talent een ramp voor de natie betekent, 't zij de natie daar
haar botten aan veegt (par maniere de dire) ». Zo tenminste
dacht de minister, par maniere de dire. En verder, dat hij in
de zaak toch nooit veel fiducie gehad had en hem al dit be
weer van de kunst, een der hoogste ideale goederen der natie
en kunst een yolks- en landsbelang, eigenlijk humbug toescheen.
Dewijl, binnenskamers en vis -vis zichzelven, Z.E. zich
immer ontveinsde, dat zij gelij k hadden, die de maatschappij,
en haar mandataris, de Staat, een onderneming achtten vooral ten bate der meet en meestbezittenden, waar de kunst, zo
in 't algemeen, alleen iets mee van doen had, als zij, eigenwillig, tegen de belangen dier bezittenden inging. Dan moest
zij namelijk verboden worden. Verder ging die meest belanghebbenden de zaak der kunst niet veel anders aan, dan als een
bewij s hunner beschaving en zachtmoedige gezindheid of als
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reclame voor hun enigszins geinteresseerde orde en zedelij kheid. Alles, indien zij teminste tijd vonden er hun aandacht
aan te geven of toevallig wat geld over hadden.
Waar <<kunst en wetenschap bloeiden », scheen dat een
menselijk testimonium voor de gelukkige maatschappelijke
staat van letterlij k iedereen, behalve de bedelaars, en mocht
niemand naar omwenteling verlangen...
Zo zal de minister overwogen hebben, verder bedenkende,
dat tegenwoordig niemand — die er op aan komt — aandacht en
nog minder geld over heeft voor het maatschappelijke ijdele,
dat kunst heet dat ook niemand tevreden is en alzo < de bloei
der kunst» niet tot aanbeveling van de sociale toestand dienen kan. En tenslotte, dat van de hongerende kunstenaars
zeker geen massa-oproer te vrezen is of dat zij zich op het
vervaardigen van bommen toe zullen leggen.
Reden waarom het veel wenselijker schijnt het lieve staatsgeld te besteden voor werkloze arbeiders, die wel te vrezen
zijn en Wier werk directe en tastbare nuttigheid vertegenwoordigt. Toen de minister zover gevorderd was met zijn
denken, ontwaakte de diplomaat in hem. Een minister heeft
vele kanten. En stelde hij fluks die meergenoemde commissie in, om uit te maken welke kunstenaars eigenlijk een landsbelang in zich omdroegen. En toen zij dit niet vermochten,
sprak hij verlicht: «nou ziet u 't zelf !
1922

GETROMP EN GERUITER

Toen de bekende «Ironie des Lots>> de grote oorlog liet uitbarsten vlak nadat hier in 1913 uitbundiglij k het gedenkfeest
onzer Onafhankelij kheid- i 813 gevierd was, heeft gewis menigeen-ook van de ontelbare feestcommissies- ingezien,
dat het gans jets anders is de vele Souvereine Vorsten, die op
alle denkbare plaatsen landden, patriottisch te bejubelen met
hoogdravende reden, dan plotseling en pardoes aan zijn
woord gehouden te worden, om <<goed en bloed voor het
Vaderland veil te hebben >>.
Wij mogen inderdaad met reden hopen, dat toen velen
overigens onnadenkenden de ogen des geestes geopend werden voor de ware natuur van alle patriottisch feestvertoon,
dewelke zo duidelijk van het schitterend uiterlijk voorkomen
afwij kt, al blijkt die waarheid dan ook nog niet bepaald een
onvoegzame.
Wat toch is het wezen van zulke Brielse Jubel-gedenkfuiven anders dan... fuiven, feestvertier, tenslotte onschuldig
herriemaken? De mens, moet men denken, vooral in kleine,
dode stadjes, heeft het hier op aarde niet vrolijk. Hij merkt
waarachtig soms nauwelijks, dat hij nog leeft. Vandaar een
periodieke schier onbedwingbare behoefte, om blijk te geven
van zijn aanzijn en eens te profiteren van dit leven en deze
aarde, zolang hij ze nog in bruikleen houdt. En de jaarlijkse
kermissen waren de geschikte en juist van pas komende gelegenheden om eens toe te geven aan die drang de perken
van het suffe en duffe ordelijke en deugdzame stevig te buiten te gaan. Doch, nu een kwalijk begrepen, preutsige zedelij kheid de kermis heeft afgeschaft of (om dit zo maar te noemen) haar zondige tanden uitgetrokken, ware er het godsganse jaar door, jaar op jaar, in zo'n saai mensennest niets
dan orde en regelmaat te bespeuren, indien men niet de ressource hadde der Nationale en Vorstelijke Gedenkdagen. Allereerst deze laatste, als kerende elk jaar met voeg weder.
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Waarom bestaat er toch geen landelij ke vereniging tot intenser
en fleuriger viering van alle verj aardagen van het Koninklijk
Huis? Zijn die vier soms al te veel? Men zou integendeel het
getal wensen te verdubbelen en er—noodgedwongen—de
jaardagen van hen, die het naast aan de Troon staan (van de
Hofmaarschalk en Eerste Koetsier b.v.) bijnemen. Het is
immers maar om een aanleiding tot hygienische feestvreugde
te doen?
En juist daarom zijn de Nationale Gedenkdagen ook zo
geschikt onze kermissen te vervangen. Wat zou er bijvoorbeeld tegen zijn te Brielle de inneming van den Briel alle jaren te vieren? Verjaart dan niet alle jaren dat Heuchlijk Feit
onzer Onafhankelij kheid ? En kan men niet elk jaar genieten
van hetgeen ook thans het feest aan positief gewin opleverde?
Te weten gewin voor de beurzen van de nijvere middenstand,
ijdelheidsstreling voor velen en de lichtjes en de geneugten
van een welgesorteerd Lunapark voor alien? Natuurlijk zou
men niet alle jaren de diverse magistraten en voorzitters der
feestcommissies en de peer Been opnieuw kunnen ridderen,
tenzij de ordetekenen van marsepijn waren en de ridders vrijheid werd verleend die in de loop des jaars weer op te eten.
En ook het Vorstelij k Bezoek kon bedriegelij k worden nagebootst, nademaal van onze Koningin, trots Hoogst derzelver
vermeerderd representatiegeld, niet mag verwacht worden,
dat zij geregeld elk jaar naar dat tochtige gat zal stevenen,
om op de markt in een tent redevoeringen te houden, als een
gewone quidam van de Tentzending.
Zo ware tenminste de goe-gemeente Brielle behoorlijk
onderdak, wat gepaste fuifgelegenheid betreft. En onze Vaderlandse Historie is, goddank, rijk genoeg aan Heldenfeiten
om elke gemeente, ook de kleinste, aan een of meer waardige
Gedenkdagen te helpen, al moest men het dan ook wel eens
in het kleine zoeken. Doch wat is klein in de ogen van een
nageslacht, dat vastbesloten is zich dankbaar te tonen en zich
daardoor meteen verheft in het oog van de Vreemdeling?
Als klein yolk kunnen wij tenminste groot zijn in perpetuele
nationale feestvreugde. De Brielse jubeldag heeft nog eens
bewezen hoeveel aanleg wij voor zulke vertoningen hebben,
hoe wij vermogen te beginnen met innig herdenken, een
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traan in 't oog, om zalig te eindigen, in onbedwongen feestvertier, waar wij onszelf niet meer herkenden.
Nog een bewijs der Brielse tact moge hier tenslotte gereleveerd worden. Men kent de tragedie van Amsterdamse Naatj e-op-de-Dam. Het kostelij k monument ter Ere van de Volksgeest van 1830, werd een halve eeuw later door een Ontaard
nakroost weer weggezet, onder het futiele voorwendsel van
<<verkeerseisen >>.. .
Welnu, dit eerste Naatje van de Dam zijnde, zullen ongetwijfeld meerdere schapen volgen. Ontaarding en hand over
hand toenemende nuchterheid blijven daar borg voor en het
Haagse Gedenkteken voor de Volksgeest van Leger en Vloot
in 1914 staat daarbij het eerst op de nominatie. Hoe verstandig begrepen lijkt het dan van de Brielse burgeren om ten
minste hun Nageslacht niet ook met een lelijke sta-in-de-weg
op te scheppen, doch de verwerkelijking huns jubels te beperken tot een enkele, weinig omvangrijke plaat ergens in
een muur gemetseld, die het Nageslacht denkelijk wet zal laten zitten. Zó kwaadaardig is een Nageslacht zelden. Gewis
ware het nog verstandiger geweest, indien men zich ook hier
tot een schijn-vertoning bepaald en bijvoorbeeld een nogazuil onthuld had, die dan vervolgens onder de Gereformeerde Wezen verdeeld werd.
Doch alles kan niet ineens tot volmaaktheid komen, en gelijk het Brielse feest zich voordeed, was het in menig opzicht
een model voor andere diergelijke vertoningen. Welk Vaderlander maakt zich dan op om te zorgen, dat zulk vertier tot
baat en geluk van de landgenoot chronisch worde?
1922

TEN AFSCHEID

De toespraak aan de groeve kan smartelijk maar kort zijn.
Met dit nr. 26 verdwijnt, voorlopig voor eeuwig, het veertiendaags orgaan, De Nieuwe Kroniek, dat in de prilheid zijner jeugd reeds velen ten vreugd, misschien ook een enkele
ten ergernis was. En, helaas, de meesten onverschillig liet,
anders waren deszelfs abonne's niet tot een paar honderd geslonken. Het is deze onverschilligheid, die des kinds levensader afsnij dt, een laakbare onverschilligheid, die geeneens
acht gulden voor een Idealisme over heeft, dat in ons orgaan
als bij zich zelve thuis was. Of waren wij niet ten enenmale
onafhankelij k en zeiden wij niet, in nummer op nummer, aan
de Mensheid De Waarheid, zelfs buiten abonnement om?
Het is waar, dat men, vooral in de aanvang, enigszins nonchalant met de Lezer heeft omgesprongen. Om Hem te gewennen aan het supprimeren der Alinea * (een onzer aanvankelij ke Principes) beloofden wij hem woeste kampstrij den —
als van wilde dieren in een arena—tussen een aanzienlijk getal
voorlieden onzer cultuur. Ik behoef hun namen niet te noemen : zij prij kten van de aanvang of aan het hoofd van dit
blad. Maar ongelukkiglijk ook nergens anders. Dit betekent,
dat de arena wel netjes met wit zand bestrooid en matig besproeid gereed lag, doch dat de wilde Bestien (als ik mij zo
mag uitdrukken) nauwelijks hun neuzen lieten zien. Of misschien lieten zij zich ook een ogenblik helemaal zien, eer zij,
sierlijk met de staarten wuivend, weer in hun comfortable
holen verdwenen, om niet terug te keren. De ondernemers
van de circus hebben toen om het publiek niet geheel te duperen, wel vaak rare kermisgasten in de tent moeten halen,
wier prestaties inderaad het entreegeld niet waard bleken.
En toen het eindelijk wat beter ging, er tenminste lieden
met gedresseerde schildpadden en speenvarkens kwamen
optreden, bleek de publieke belangstelling al te zeer verlopen,
ook in verband met de « dure tij den > .
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En nu sluiten we, en er zal zelfs geen bioscoop, noch een
macabre poppenkast in ons gebouw gevestigd worden. En het
zal jammer zijn van ons, ook met het oog op het a.s. jubileurn
van H.M. de Koningin, als wanneer menigeen verlangen zal
een redelij k en stichtend woord te horen, dat als dan ontbreken
zal in de alsdan onredelij k en onstichtelij k geworden wereld.
Er ligt bovendien nog een gaps programma—zuiver idealistische kost— dat onafgedaan blijft en der Mensheid onthouden, die het zelf maar weten moet. Wij zouden nog schrijven
over de hoge dividenden van z 922, over de onontbeerlij kheid
der boerenkermissen, over het funeste van een Wybrands,
over het eerste collegejaar van prof. De Sopper, over Dalmeijers Efficiency-cursussen, over de sloping van het Koninklij k Paleis als oplossing van het Damvraagstuk, over fantasie in de gemeentestukken, over mr. De Graaf en het Bevolkingsvraagstuk en... nog over veel anders, dat wij zelfs
niet noemen durven.
Vraagt men ons nu in gemoede— wat men niet doet— of een
blad als dit, maar anders, dan geheel onbestaanbaar zij, zo
antwoorden wij, even gemoedelijk, wel te geloven aan het
bescheiden succes van een blad, dat geen blad voor zijn mond
neemt, mits er een beetje oplettendheid, geest en zorg aan besteed wordt en mits het de verantwoordelijkheid beseffe bij
de enigszins belangrijke gebeurtenissen een, zij het ook niet
grote mond, open te doen en de trouwe abonne niet in de
steek te laten. Met een enkel door H.H. Adverteerders betaald hoofdartikel, zal zich zo een blad best kunnen bedruipen en zelfs de advertenties van masseuses of deskundigen in
occulte zaken kunnen afwij zen.. Het voornaamste zal echter
altijd blijven een goede Colporteur, zowel voor abonne's als
voor advertenties, en het zou zelfs wenselijk zijn die persoon
in de redactie op te nemen tot het plegen van «georganiseerd
overleg >>, en het behoud ener gematigde onafhankelij kheid.
Laten oprichters van volgende bladen deze lessen ter harte
nemen. Onafhankelij kheid zonder advertenties is niks gedaan.
1923

*>>Supprimeren der Alinea doelt op de aanvankelik afw kende typografte
van bet blad.>>

EEN FEES TELI JIB VERTOON

Ziet g die Heldenstoet, ran Zoon !
Die langs de straten wandelt,
En die een Dankbaar Volk, oni 't zeerst
Met consideratie behandelt... ?
Wij zagen hem, en het was verkwikkend voor het Vaderlandse Hart. Nooit had ik gedacht, dat ons geliefd Nederland zoveel soldaten bezat, zo allemaal in khaki, en met een
scheerbekken op het hoofd en zoveel generaals! Vooral deze
waren indrukwekkend, als oude leeuwen, trots, grimmig en
wantrouwend ten bate van het Vaderland, en erg aftands
soms.
En geheel deze Heldenschaar was zichtbaar treurig vanwege wijlen de Heer Van Heutz, die toch al drie jaar dood
was. Zij bewoog zich, wankelend onder haar geweren, over
de grachten en kwam maar moeilijk vooruit, terwijl menig
j ong krij ger zij n neus afdroogde en een geeuw verkneep, van
smart.
Toen kwam wij len de Generaal zelf. Hij lag niet makkelij k,
docht mij, hij lag op een oud kanon. Men had blijkbaar geen
nette wagen voor hem kunnen huren, gelijk er hier anders
toch genoeg zijn, met fraai gebeeldhouwde zuilen en baldakijnen, als luchtige praalbedden. Nu lag hij zowaar op een
kanon, enkel in een dunne doek, een dundoek. Men zei: dat
hoorde zo, daarvoor was hij een Held, geen Zee- maar een
Land dito, dat hij op een nakend kanon vervoerd moest worden, daar, waar anders de loop ligt, enkel met een Vlag en
zijn Shako bedekt. Zijn Zwaard lag er ook op, maar zijn
Strijdros was al dood, en wellicht zelfs opgegeten.
Het was pijnlijk to zien, hoe het kanon schokte op de
straatstenen. De Overledene zal het in zijn kist niet plezierig
gehad hebben, maar hij was al drie jaar dood. En men zei
trouwens, dat hij er niet in lag. Hij zou niet meer transportabel
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gebleken zijn, en toen was er maar een Onbekende Soldaat
ingelegd. Die heeft men tegenwoordig in voorraad, en het is
even goed. Als symbool is het even goed. Voor het Al-gemene, gemeen allebei. Maar Van Heutz was toch meer dan bijzonder-gemeen, en al dit Krijgsvertoon diende om zulks te
staven en hem te verheerlijken, niet als Krijgs- maar als Vrede-held. Vrede, Orde, Welvaart heeft hij aan de volkeren van
onze Oost gebracht, nadat hij ze eerst—tot hun best—had
doodgeslagen. Daarom moest hij op een kanon vervoerd en
door al die soldaten begeleid. En van de Dankbare Oosterlingen had men ook een partijtje laten overkomen —a f 1500
per stuk, heb ik gehoord—en zij waren ook in khaki, om niet
of te steken. Zij zagen er inderdaad dankbaar uit en bereid
hun leven voor Hem te laten, indien Hij niet al dood geweest
ware.
Maar toen kwam het mooiste: vier Gala-Maskerade-Koetsen van het Hof. En zij waren rood en blauw en goud. In
mijn prilste jeugd had ik ook zo'n Koetsje, met vier kunstig
wippende schimmeltjes bespannen, en wij noemden het de
«Koningskoes >>. Dat er zulke ook nog in werkelijkheid be
stonden had ik niet durven denken. Men ziet ze nooit meer,
en er moet blijkbaar een Nationale Held begraven worden,
om hen aan het daglicht te brengen.
In m?n Koets van langgeleden zat een miniatuur Vorstelijk
Persoon met een pruike van vlas. In de heuse Koets zat ook
een Vorstelijk Persoon, onder een vervaarlijke Kolbak, die
er Hem ongemakkelijk deed uitzien, en trouwens ook ongemakkelij k zitten. Hij was, schijnt het, in Indisch generaalsuniform, uit beleefdheid j egens de Overledene, wien het overigens niet schelen kon. De verdere inhoud dier ongelofelijke
Staatsie-vehikelen bestond dan uit nog meer gouden mannen, «strijdbaar en vet », gelijk het Bijbelwoord luidt, alien
eveneens Helden, doch nog onbegraven.
Terwijl de stoet gesloten werd door het Kapitaal. Dat was
in dofzwarte Rouwkoetsen besloten en zelf ook in uiterlijk
glansloos, ofschoon van binnen blinkend van schijven. Dat
Kapitaal had wijlen de Generaal weer anders liefgehad dan
de Oosterling. Hij had het niet eerst hoeven dood te slaan,
om het te beweldadigen. Vanzelf was dat gegaan, toen hij
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overal die Vrede-Orde-en-Welvaart bracht, als een Evangelie. Toen kon het Kapitaal in vrede nakomen en zich veilig
«interesseren », zoals een Kapitaal dat doet. Terwijl er ook
geen vreemde Kapers op de Kust waren, nu Orde-Vrede-Welvaart zo nadrukkelijk Hollands heetten. Daarom was het Ka
pitaal Van Heutz nu dankbaar, om die veiligheid en het afhouden van die on-Hollandse Kapers, die in onze Oost niets
to maken hebben. En daarom zat het nu zwart in dofzwarte
koetsen, zo somber na al die vrolijkheid van het Hof en de
Krijgshelden.
En toen liep de stoet ten einde, en zei iemand, dat dit het
eerste Nederlands-fascistische machtsvertoon was. Maar een
ander zei, dat het enkel een mal vertoon was. En toen gingen
wij allemaal gauw naar huis, want wij hadden honger gekregen van het aankij ken van Nederlands Macht en Glorie...
Ik wou wel, dat er alle weken zo een Land-Held sneefde,
of tenminste begraven werd met Militaire Eer. Waarom ook
niet? Er zijn er genoeg, heb ik gezien, en dood moeten ze
toch. Dan had ook de Belastingbetaler nog eens jets aan zijn
geld.

-
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JUDASPENNINGEN

De justitie heeft onlangs niet minder dan 12500 uitgeloofd
voor het vangen van de heer S. Liebermann, directeur van
zekere gefailleerde bank in Den Haag. Vijfentwintig honderd
gulden is een ronde som, die ik ook wel zou willen verdienen,
als ik het adres van de heer S. Liebermann kende. Maar nu ik
dat positief niet weet, bestaat er geen aanleiding en gelegenheid ons af te vragen of de justitie hier eigenlijk wel zedelij k
te werk gaat en het ganse procede van prijzen-te-stellen-opschuldige hoofden niet volstrekt ongeoorloofd moet heten.
Want om te beginnen, kan er wel geen twijfel bestaan, dat
justitie en politic de aangewezen «organen» zijn om dieven
te vangen. Zij zijn van ons belastinggeld daartoe in 't leven
geroepen. En nu komt het, onzes erachtens, niet te pas, dat
zij die taak mir nichts, dir nichts van zich af en op onze anonieme schouders wentelen, zodra het werk te moeilijk wordt.
En daartoe ons, weer met ons eigen belastinggeld, omkopen
teneinde een onzer medeburgers na te zitten, < die ons nimmer iets in de weg legde >>. Tenzij wij misschien aandelen in
zijn bank bezaten, maar dat staat er in dit manifest niet bij,
dat alleen benadeelden als gelegenheidsspionnen worden be
doeld.
Wij allen—is de opzet—moeten op jacht, daartoe aangehitst
door een verradersloon, een som aan judaspenningen, groot
genoeg om zelfs de minder belusten, de vrij goed gesitueerden het water in de mond te brengen bij de gedachte, dat een
telegram of een enkel telefoontje, of een simpele S cts-briefkaart hem een stevige handvol geld in de schoot kan werpen.
Maar ik vraag mij, ernstig twijfelend, af, of dit niet volkscorruptie op grote schaal betekent en degradatie tot dat, wat
juist in deze plechtige Paastijd zovele weldenkenden in Judas
— onzaliger gedachtenis! verfoeien en reeds in hun prille
jeugd, als verklikkerij, leerden te minachten. Men kan, na
zorgvuldige overweging, niet nalaten te menen, dat het vrij-
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lopen van dieven (en van de heer S. Liebermann) minder gevaarvoor de morele volksgezondheid oplevert, dan deze stelselmatige verleiding en omkoping tot achterbaks verraad en
schunnige spionnage. Zolang wij nog niet, als zovele Mussolini's, in de staat ons plichtmatig ideaal begroeten, lijkt het
ongeoorloofd ten bate ener magere abstractie, 's yolks eenvoudig rechtsgevoel to verkrachten, dat van alle laagheden
het verdienen van verradersloon wel het diepst veracht. Om
daarentegen to speculeren op onze vuige baatzucht en ons
aller oerinstinct van haat en nijd jegens onze soortgenoten.
Het is twijfelachtig of, op deze wijze, de justitie wel een
zegenrijke instelling mag heten.
1928

JULES VERNE HERDACHT

De herdenking van Jules Verne's honderdjarige geboortedag voerde wel menigeen van het nu oude geslacht naar de
dagen zijner jeugd terug. Toen die blauwe boekjes een niet
onbelangrijk deel van zijn levensvreugd uitmaakten. Want
blauw waren die boekjes in de bekende Elsevieruitgave van
Jules Verne's I 'onderreiZen. Wat wisten wij van de Voyages
Extra-ordinaires, en wat kwam het er op aan of Jules Verne
een Fransman was! Hij had ook een Samojeed of een Chinees
kunnen zijn en oorspronkelijk in het sanscrit schrijven. Wij
aanvaardden die blauw-zwarte deeltjes even vanzelfsprekend
als natuurverschijnsels en waren enkel dankbaar voor haar
regelmatige bloei. Op verjaardagen en Sinterklaas prijkten
zij — telkens weer een nieuw — des morgens naast ons bord of
's avonds op de Sinterklaastafel, vers als een pasgebakken
broodje, uitlokkend en mysterieus in bun ononthulde geheimenis. En terwijl de andere geschenken afgekeken en al een
beetje gewoon waren, bleef dat beeldige blauwtje in zijn keurige, krakerige nieuwheid zijn bekoring behouden, prikkelend met beloften van later ongemengd leesgenot.
Want ter sluiks bladerend met economische zuinigheid,
hadden wij de eerste plaatjes al genoten, die heftig naar meet
deden verlangen.
Maar wijs en bedachtzaam in zelfoverwinning, legden wij
het boek terzijde, als een bewaarde lekkernij voor rustige
uren. En wat het bezit van andere boeken soms zo teleurstellend maakte, wij waren zeker, dat dit boek niet tegen zou
vallen.
Want het was immers een nieuw boek van Verne, waarvan
de titel reeds alles beloofde: een nieuw, onverwacht, zeer
wonderlij k avontuur, dat ons voorgesteld werd, waar wij ons
konden inleven als in jets van dagelij kse realiteit. Dat maakte
het zo bijzonder aantrekkelijk, dat bier de onwaarschij nlij kste fantasieen, de meest ongelofelijke waaghalzerijen en bui-
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tenissigheden zo koelzinnig en kalm beredeneerd tot eenvoudige werkelij kheid werden gemaakt, wetenschappelij k uitgerekend en verantwoord en met alle bedachtzaamheid en verantwoordelij kheidsgevoel in daden omgezet. Zodat onze romantische belustheid en verlangen naar vreemde wonderlij kheden, naar het verre en huiveringwekkend mysterieuse hier
gevoed en voldaan werden op de enige wijze, die wij 19e
eeuwers eigenlij k konden verdragen: de exact wetenschappelijke, de ogenschij nlij k realistische, waardoor ons verstand
overgehaald werd onze verbeelding maar te geloven.
Dat was dan al haast genoeg, ook zonder dat er jets van
verhaal bij kwam. Wij, lezers, werden onmiddellijk zelf de
personen, die al deze ongelofelijke tochten en ondernemingen begingen. En zo waren er dan, als figuren in het spel,
niet meer dan enkele personages nodig, immer zowat dezelfde, om het verhaal te dragen. Er verschenen altijd een
stijve, onnatuurlijk, kalme Engelsman, die in de meest ontzettende situaties nog niet uit zij n plooi kwam, een j olige, vlotte Ier of neger, of andere Zuiderling, die voor de comische
tegenstellingen te zorgen had, en dan natuurlij k een zeer intelligente, edelmoedige Fransman, die jonge meisjes en soortgelijke, in verdrukking verkerende wezen uit de nood kwam
redden, als bijwerk, nevenbezigheid naast en tussen het grote
werk van de vervaarlijke onderneming, waarover het boek
ging.
Maar intussen kon Verne als zijn nevenbezigheid toch heel
goed verrassende verwikkelingen knopen en verstond hij
perfect de kunst een verhaal romantisch, d.w.z. spannend en
stijgend te maken naar een hoogtepunt, dat niet al te verschrikkelij k noch al te zoet uitviel en onze jeugdige harten
meestal wel bevredigde.
En, helaas, al weer naar het volgende boek deed verlangen. Want de honger naar zulke verbeeldingsbelevingen
blijft immer ongestild en knaagt feller, naarmate het eigen,
gewone leven eentoniger en platter is.
Aldus hebben wij dan meegeleefd— en hoe intens ! —met < De
kinderen van Kapitein Grant », die—niet voor hun pleizier,
maar hoezeer voor het onze! — midden door woest Australia
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togen. Met de in elke zin adembeklemmende tocht naar de
maan, waar wij eigenlij k bang waren, dat zij ook zouden aankomen. Want ten eerste zouden zij daar, naar onze vaste overtuiging, niet kunnen ademen, en vervolgens hadden wij dan
het verhaal ook minder <<echt>> gevonden, niet meer in het
rijk der mogelijkheden en aldus een weinig teleurstellend na
de grandioze opzet. Maar Jules Verne heeft, als het er op
aankwam, toch altijd die laatste gevaarlijke klip weten om te
zeilen. Wat hij absoluut niet verantwoorden kon, het naar algemeen gevoelen volstrekt onmogelijke, heeft hij nooit als
werkelijk voorgesteld. En zo bereikten wij inderdaad ook
nooit <<het middelpunt der aarde» en werden bewaard voor
de mogelij ke teleurstelling, dat ditzelve << middelpunt » maar
een gewoon punt, een punt-zonder-meer ware gebleken.
Maar daartegen, hoe werkelij k, beklemmend werkelij k,
wist hij in Hector Servadac ons de sensatie van die kleine
van de aarde afgerukte wereldbol te geven, waar de zwaartekracht zoveel minder bleek en men telkens weer gauw op
zijn punt van uitgang terugkwam, wij 1 het planeetje maar zo
nietig was. Het gruwelijk gevoel van eenzaamheid en verlaten zijn op een enge plek gronds in de eindeloze ruimten
verloren, wist hij daar met geraffineerde middelen op te wekken, tot wij ons onze cosmische nietigheid ook op de oude,
vertrouwde aarde zeer bewust werden en het mensenleven
maar een hachelij k avontuur geleek. En naast dit dramatische
en schokkende, hoezeer verstond het Verne onze romantisch
weemoed te voldoen en drie delen lang in actie te houden
door dat verwonderlij k wonderboek << Twintig Dui end mylen
onder Zee >>, waar, in die profetisch geschapen onderzeeboot,
een ontgoochelde idealist, een edele apostel voor vrijheid en
recht zijn gebroken leven, zijn verloren illusien uitviert in
onderzoekingen naar het onbekende, ver van de mensen en
hun misdadig bedrijf. Om nog op hoge ouderdom te eindigen als de geheimzinnige, ongeziene weldoener van arme vervolgde schipbreukelingen op een onherbergzaam
eiland.
In deze dubbele reeks verhalen schijnt Verne's visie het
machtigst, zijn verbeelding het sterkst en van zeer lange
adem. Niets is bier gezocht of gemaakt, maar alles vanzelf-
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sprekend, reeel in de verwonderlijkste aspecten, en wij hebben er toenmaals diep en durend van genoten.
Aldus is Verne op zijne wijze een weldoener der mensheid,
speciaal der jeugd, geweest. Weinige gaven inderdaad lijken
zo benijdenswaard als die van een verbeelding, sterk genoeg
om een geheel nieuwe wereld te scheppen en blij genoeg om
aan die zelfgeschapen wereld een glanzende, verrassend aantrekkelij ke schijn te geven. Er is nog altijd niets, dat de wereld meer nodig heeft, zij het dan ook, dat de bekoring op den
duur voor de latere geslachten verloren gaat. Maar dit lot
deelt Jules Verne ook met de allergrootsten, die wij de klassieken noemen en eerbiediglij k opbergen, om weer tot onze
eigen dingen, de dingen van de dag over te gaan. Want in
derdaad interesseert ons enkel wat tijd en tijdgenoot te zeggen hebben. Als wij anders menen, is het gewoonlijk gebrek
aan zelfkennis, of snobisme.
1928

EEN LICI-IT-HEL

De grote uitvinder en, als 't ware, Electro-heilige Edison
schijnt te gaan jubileren en dat is, behalve een onvrolijke gebeurtenis — j ubilea zijn altijd triestig, omdat zij de vergankelij kheid van mensen en dingen zo luidruchtig demonstreren
— tenminste een niet ongelegen ogenblik om hem allerwege
te huldigen. Wat dan ook wel gebeuren zal, misschien door
enige stand- en borstbeelden van hem overeind te zetten,
misschien door stichting van een asyl voor oude accumulatoren of een beurs voor wisselstromen.
Maar de stad Amsterdam schijnt jets nog eigenaardigers
te willen, nl. een «lichtweek» ter ere des Groten lichtvinders,
de stad ideaal verlicht, alsof het klaarlichte dag was. Dat
schijnt inderdaad het ideaal, de bladen hebben het geestdriftvol vermeld, dat het dan een week lang om zo te zeggen geen
nacht zal worden. De gevels zullen van onder tot boven «baden >>, in helle gloed staan en over onze pleinen zullen stromen
lichts uitgegoten worden, die ook de geringste schaduw verdrijven en het zeker meer «dag» zullen maken dan wij het op
menige November- en Decemberdag plegen te ondervinden.
Is dat niet «om te rillen» ? Ik moest bij de lezing vanzelf denken aan al die rampzalige kippen, wier hokken men 's nachts,
met doortrapte geniepigheid, in felle electrische glans zet, om
het arme gedierte tot onophoudelijk eierleggen te nopen.
Hun behoefte aan licht en geluk, de alzegenende Zon, waaraan zij op hunne wijze uiting geven (het ei is uiting van Zonne-blijheid) wordt hun aldus tot vloek en verderf. Door hun
idealisme ellendiglijk bedrogen, putten zij zich in weinige
jaren uit en sneven voor hun tijd.
Dat is het kippenlot door de valsaardigheid der mensen
hun bereid.
Moet het echter met de mensen zelf nu ook zo gaan?
Meent men geen behoefte meer te hebben aan duisternis?
Hoe zal dan de Misdaad, dat onontbeerlijk romantisch el e-

556

FRANS COENEN

ment in onze samenleving, zich nog kunnen roeren, en wat
moet de liefde beginners, als alle hoekjes verlicht en alle kamertjes hellen van helderheid zijn, klaterende, schetterende
helderheid, zonder nuance, die der geliefde trekken brutaal
en meedogenloos verlicht? Gelooft iemand, dat de mensen
en dingen er mooier op worden, als men ze zonder schaduwen laat? Wij lij den nu al aan veel te veel licht in kamers en
zalen, onze vaderen hebben dat oneindig beter begrepen. Het
moge dan zijn, dat vooral de zuinigheid hun een halve duisternis dicteerde, er is iets akeligs protsigs en parvenu-achtigs
in de manier, waarop wij met het licht nu uitbundig zijn, nu
het kan lijden. Alsof altijd meer licht ooit een ideaal ware!
Wij bederven integendeel de ogen er aan en de mannen en de
vrouwen worden lelijk van hoekigheid en lijkbleek, vol putj es en puistjes en vlekken. Zodat ten slotte al dit licht enkel
de verkopers van schminck ten voordele komt en wij in een
grof beschilderde wereld zitten, als op een goedkoop toneel.
En zo, als lelijke decors, komt nu onze stad er ook uit te zien.
Men zal daar aesthetisch nauwkeurig op letten.
Een geluk is maar, dat al dit moois voorlopig te duur is,
om langer dan een ellendige week te duren.
1929

PETRUS AUGUSTUS DE GENESTET

Dezer dagen is het honderd jaar geleden, dat De Genestet geboren werd. Of het veel mensen schelen kan? Hij schijnt wel
heel erg verouderd en alleen als <<historisch verschijnsel» nog
belangrijk. Dat is toch jets. Wij zijn lang niet alien na onze
dood belangrijk als <<historische verschijnselen ». Maar Petrus Augustus De Genestet is het, als een staal van de opperst
Hollandse geest in de liberale burgerij om de zestiger jaren
der vorige eeuw. Die was noch groot, noch diep, noch hevig,
maar beminlijk, gematigd en zachtaardig. Hij had het familiale lief, hij leefde in de veilig besloten vertrouwelijkheid
van het gezin en vond daar zijn geluk. Hij was verstandig en
critisch, maar zonder buitensporigheid en niet zonder ironie,
die echter vooral niet kwetsen wilde. Het leven was voor en
in die geest als een logeabel huis, waarvan men alle vertrekken kent, ofschoon men zich, om een of andere reden, houdt
of zolder en kelders toch nog allerlei aangename verborgenheden bevatten. Niet dat men dit inderdaad geloofde, doch
zonder zulke mysterieuse vaagheden kon men het nuchtere
leven toch niet goed aan. Het verstand mocht dan vrij spel
hebben om de Boom der Kennis te ontbladeren, ergens moest
het toch nog afblijven, omdat anders de wereld te kaal zou
blijken. Zo zag, meen ik, De Genestets modernisme er uit,
en dat van vele anderen zijner geestverwanten. En zo bracht
hij het oog menigmaal op maat en rijm, op een wijze, die wij
thans nauwelijks meer dichten noemen. Verder stond zijn
hart open voor <<alles wat schoon is en welluidt », hetgeen
dan ten slotte tamelij k beperkt blij kt. Het zijn de bekende
christelijke deugden, waarvoor dat hart in het ethische gloeide, terwijl in het aesthetische zijn hart verpand bleef aan Hollands duin en bos, datgene nl. wat men toen van het «aan natuurschoon misdeelde Holland >> nog wel apprecieren wilde.
In de kunst neigde hij bepaald naar het sentimentele en edelhartige, als een dunne neerslag van het voorafgaand woest
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romantisme. Maar zo gematigd zwak, zo ieder-het-zijne-gevend verstandelijk, zo zacht verzoenlijk als hij dan was, hij
bleek tenminste zichzelf en overschreeuwde zich niet. Terwijl andere «dichters >>, als Ter Haar, Ten Kate, Beets, krampachtig enthousiast deden en telkens mistastten naar een verhevenheid, die zij toch niet bereiken konden, heeft De Genestets critisch verstand en zijn goede smaak hem steeds belet
zich te forceren en meer te geven dan het kalme gevoel, blijmoedig ofweemoedig, waartoe hij in staat was. En dit, dit rustige, vriendelijk redelijke, een beetje triestig gelatene, maakt
hem thans nog leesbaar, als men van het poetische wil afzien.
Een beminlijk liberaal van goeden huize, een Aufklarungsmens, zonder diens pedanterie en van wat romantische weemoed doortogen, zo doet Petrus Augustus De Genestet zich
aan ons voor, en wij verloochenen een gaps voorgeslacht, als
wij hem zo niet achten. Want hij was een goed deel van het
beschaafde, schoon wat bloedeloze, Holland van zijn tijd.
1929

WAPENSTILSTANDSDAG

De i i e November was het weer Wapenstilstandsdag en wij
hebben hem met meer of minder belangstelling en zeer gemengde gevoelens herdacht. Twaalf jaar zijn sedert verlopen
en het is lang geleden, dat wij nog iets voelden van de verlossing, van de ontroerende, zalige verlichting, die wij alien
op de i i de November z 918 ondervonden, toen dan eindelij k, werkelijk, de vierjarige ellende mocht ophouden. En
menig onzer deed daarbij de stille gelofte, voor zoveel of zo
weinig als hem betrof, met alle krachten te zullen medewerken aan het behoud van de zo hijgend begeerde vrede. Uit
dat hartstochtelijk verlangen zijn toen wel die zonderlinge
verenigingen als «Nooit meer Oorlog>> en zo geboren, gegrondvest door eenvoudigen, die hun invloed overschatten
en van de struktuur onzer maatschappij maar een vaag idee
hadden. Zo iets van: als wij nu maar allemaal de vrede willen, dan komt er geen oorlog meer. Men wijdde zich toen
ook aan de cultuur van de vredesgedachte en een grondige
herziening der geschiedenisboekj es voor de j eugd. Maar on
dertussen, men zou zeggen onderbewust, wapende men zich
weer, al durfde men nu niet meer zo hardop zeggen, dat het
tot behoud van de vrede was. Men sprak er zelfs helemaal
niet luide over, confereerde integendeel luid en hardnekkig
over beperking der wapening of zelfs ontwapening.
En aan ons Nederland viel de eer te beurt, door middel
van een Nederlandse voorzitter, in die voorlopig voorbereidende conferenties een voornaam aandeel te nemen. Alles
onder het motto: de rechter hand behoeft niet te weten wat
de linker doet.
Intussen gaat de wereld voort Armistice-day te herdenken,
eenvoudig wijl de i ste November nu eenmaal elk jaar terugkomt. Doch de geestdrift is gans vervlogen en aan de H3eilige G-elofte van vrede, tegenover de millioenen doden afgelegd, wordt maar flauwtjes herinnerd. Gelijk ook de cultus
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van de Onbekende Soldaat enkel nog officieel bedreven wordt.
De Mensheid heeft maar een kort geheugen, en zulke herinneringsdagen worden na tien jaar al vrijwel ridicuul van gewichtige leegte. Maar niemand durft ze officieel afschaffen,
om niet verdacht to worden van een radicaal veranderde gezindheid... die er al lang bestaat. Het mensdom in zijn geheel
kan zeker niet uit de ervaring leren, en zo zijn de millioenen
inderdaad tevergeefs gestorven. Er zullen andere millioenen
in de toekomst tevergeefs sterven. Gelijk zij, en wij alien,
ook nutteloos geboren worden. Het komt er blijkbaar alles
niet erg op aan, al lijkt elk bijzonder geval ineens weer een
wereldgebeurtenis.
1930

IRONIE

Er viel iets te leren van de bespreking, die een boos rooms
blad uit het noorden aan de slechtheid der «Groene» wijdde,
naar aanleiding van Greshoffs boutades over de pornografie.
Daar komen we straks van te spreken. Maar eerst dient vastgesteld, dat het bovenbedoeld boze en roomse blad zijnerzij ds ook iets leren kan. Namelijk wat eigenlijk ironie is. Op
dit punt schijnt het blad en velen zijner soortgenoten en nog
meerderen zijner lezers, lang niet sterk en geenszins zo heel
ver verwij derd van de mening der kelnerin bij Heine, die geloofde, dat ironie een soort bier was. Allicht gaan die verontwaardigde roomsen zover niet, maar toch lij kt hun het wezen
der Goddelijke Ironie allerminst geopenbaard, anders hadden zij tegen Greshoff en de Groene zo'n keel niet opgezet.
Laat mij het hun dan nog eens—ik deed het al vaak—verklaren. Overigens zonder veel verwachting, dat het nu lukken zal.
Ironisch dan is die mening... die men niet geheel meent
noch niet meent. Of wel de ernstige uitspraak over iets of
iemand, die men zelf betwijfelt, nog eer men uitgesproken
heeft. Of wel de twijfel in misleidend positieve vorm. Of wel
de opinie, die over derzelver stoutheid verbaast en verontrust, maar dan ook niet geheel verantwoord is. Ofschoon er
ook wel voor te zeggen valt en zij misschien waar zou kunnen zijn. Of niet waar, maar zo tussenbeiden. Op dat tussenbeiden komt het aan. Wie nooit van iets anders dan A of B
heeft gehoord, zal doof zijn voor alle tussentonen, en tegelijk
nooit lets van wereld en leven hebben begrepen, van hun samenhang en gestadige ontwikkeling, dewelke nooit alleen en
nooit geheel iets bepaalds is. Daarom is de ironie, meet dan
wat ook, de uitdrukking des levees, maar men moet er een
beetje oor voor hebben en het bierstadium te boven zijn. En
ook niet dadelij k met sectarische hatelij kheden komen gooien
en het karakter van de tegenstander verdacht maken. En nog
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minder met anti-semitisme... Dat zulk een boos rooms blad
daar terstond toe bereid is, maakt dan het geval zo leerzaam
voor ons. 0, zeggen wij, hoe dicht onder de ogenschijnlijk
beschaafde en eedelij ke oppervlakte liggen bij zulke mensen
de primaire, dierlij ke rasinstinkten. Prikkel hen met een ietwat
exhorbitante uitspraak, die hun dorre ethiek schokt, en zij
worden razende rood als kalkoenen, verliezen alle zelf beheersing en barsten los in scheldwoorden en verwensingen. Zonder een ogenblik to bedenken, dat men hen misschien voor de
mal houdt, en voor de mallen, die zij oak onmiskenbaar zijn.
1931

IJDELE BEWEGINGEN

Zeker meer dan vroeger wil men iets van ons tegenwoordig.
Elke dag komt een verzoek of eis tot ons om iets te doen of
met lets te helpen. En als men dit niet kan—wat meestal het
geval is—voelt men zich in zijn mensenliefde bezwaard. Zodat alleen het besef, dat de vragers en eisers zelf misschien
niet altijd goed weten wat zij willen ons nog enigszins staande houdt. Maar niet geheel. Er was bijv. een heel redelijke
oproep om toe te treden tot een «beweging », die << de onbelemmerde toegang tot het landhuishoudelijk gebruik van de
grond voor alien, die hem voor bun arbeid behoeven en begeren» eist. Het blijkt hieruit, dat de volkstuintjes niet voldoende zijn of dat er niet genoeg volkstuintjes zijn. Wat is
dan redelij ker dan dat er meer komen en als ik «finantieel
krachtig > was zou ik zeker medewerken ze te krijgen.
Een volgend vraagpapier was een invitatie om lid te worden van een Vereniging voor Luchtbescherming ten einde
«ingelicht te worden over de gevaren, die uit de lucht kunnen dreigen en vooral het aangeven der middelen waardoor
de kans op letsel aanmerkelij k kan worden teruggebracht ».
Maar ik dacht, dat wij die luchtgevaren al wel kenden en
de middelen—zand en betonkelders en gasmaskers en kalmblijven— ook wel zo wat. Ofschoon het natuurlijk heel aardige en geanimeerde cursussen kunnen worden, terwijl de
jaarlijkse contributie niet hoog behoeft te zijn.
Tenslotte, maar niet als het minste, kwam er een aanzoek
van de Bellamyanen. Dat is geen negerstam, maar een «Nederlandse Unie >>, die een einde wil maken aan «armoede, werkloosheid, diefstal, fraude enz. » en het <<chaotisch systeem
van winst en concurrentie (wil doen) plaats maken voor een
ordelij ke productie en welvaart voor alien ». Toch schijnt dat
geen communisme te bedoelen waarvoor wij alien terecht
zeer beangst zijn. Het spreekt dus van zelf, dat ik ook zeer
voor de Bellamyanen voel. Maar hoe zou men aan al dit eer-
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biedwaardig streven tegelijk kunnen meedoen? Ik heb overigens een sterk vermoeden, dat al dit gestreef vooral onrust
beduidt en behoefte niet in de benauwenis stil te blijven zitten en in godsnaam iets te doen.
Terwijl men j uist voor de Vrouw het passief en stille-zijn als
zo hoogst weldadig en doeltreffend heeft aanbevolen. Maar
ik zou het voor de mannen toch ook willen propageren.
1935

BURGERLIJKHEID EN ROMANTIEK

Wat men de Belgen zou kunnen verwijten—maar men wil ze
niets verwijten—is, dat zij geen buitenhuizen kunnen bouwen. De Fransen trouwens ook niet. Hun dorpen bestaan uit
aaneengerijde grauwe bouwsels, altijd een verdieping hoog,
vormloos en karakterloos. En de burger of dorpsnotabele,
die een huffs zet, schijnt onvermij deli] k een nieuwe straat te
beginnen, een hoog, mager gebouw, met blinde muren links
en rechts, dat dringend om aansluiting vraagt, al staat het in
het kale veld. Maar als men tot de villa komt, het meer luxueuze buitenhuis, is het hek der smakeloosheid helemaal open.
Dan ontstaan er plechtige stadshuizen met hoge stoepen en
bel-etages, of op de meest ongeschikte plaatsen, kasteelachti_ge gewrochten met veel te smalle hoge poorten en smalle
torentjes boven benauwde, dichtgesloten stadsramen. Daar
woont dan de deftigheid en men kan zich de interieurs verbeelden, naar wat men daarvan, bijv. bij Buysse, gelezen
heeft. Kale, kille vertrekken met houten vloeren en wankleurige muren, met de elegance der guldensbazaars gevuld. De
interieurkunst van Belgen en Fransen, staat nog oneindig ver
achter bij die der Engelsen en schijnt niet bestemd die achterstand in te halen. Als het land dikwijls niet zo mooi was,
zou inderdaad deze armtierige, onbeschaafde burgerlijkheid
niet om te dragen zijn, dit onvermogen boven de eerste eisen
van dak en voedsel uit te stijgen, ook al is er volstrekt geen
gebrek aan geld...
Maar er is het land, het landschap, en een enkele keer daarin de simpelste, echte romantiek. Stond daar niet, als in het
bos bedolven, met ternauwernood het dak er boven uit, een
verlaten buitenhuis in een gans verwaarloosde, verlaten tuin?
Langs een smal bospad omhoog kwam men er plotseling
voorbij, het dicht geluikte zware gebouw van grijze steen.
Het hek bleek gesloten, maar het was niet moeilij k in de tuin
te komen, die eigenlijk een stuk bosgrond was, gans gelijk
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aan zijn omgeving. Want wat onder de hoge dennen en beuken aanleg van paden was geweest, ging nu bijna verloren
onder gras en hoge varens. De natuur had al het artificiele
uitgewist en scheen nu van alle zij den op het huis aan te dringen. Het meest aan de achterkant, waar een hoog terras was
uitgebouwd, vanwaar men vroeger misschien over het dal
uitzag.
Maar dat moest lang geleden zijn, want nu zag men enkel
in de hoge bomen van de dalende helling. En het was vooral
aan de voet van dit terras, met verzakte toegangstreden en
gebarsten stenen vloer, dat de vegetatie met macht aan te
stormen scheen om al wat aanleg was geweest onder te dringen en te verstikken. Een zee van grote, rhabarberachtige
bladen scheen hoog te rijzen boven en over enkele benauwde, halfvergeelde conifeertj es, en muurrozen werden verstrikt
onder allerlei brutaal groeisel van warrig onkruid, waarvan
kamperfoelie en spiraea nog het duidelijkst onderkenbaar
waren. Het was een woest, ontembaar wild plantenleven
rondom het doods zwijgende huis, dat allengs zelf tot rulne
neigde.
Wat betekende deze verlatenheid en verwaarlozing? Wie
liet deze kostbare bezitting zo blijkbaar opzettelijk aan verval over en keerde er zich als met haat van of ? Het was mysterieus en bijna beklemmend.
Later, bij navraag, werd het verhaal gedaan van een Leuvens echtpaar, een professor en zijn vrouw, die deze woning
hadden doen bouwen en samen ingericht. Maar enige dagen
nadat zij betrokken was stierf plotseling de man, onder elke
omstandigheden en waaraaan bleek niet. Wel dat zijn weduwe
dadelijk daarna vertrokken was en niet meer teruggekeerd.
Zij had ook Been verdere beschikkingen willen treffen wat
met het buitengoed te doen. Zij scheen het te willen vergeten, opdat het in zich zelf zou vergaan, als de illusie zelf van
haar leven, die daar was te loor gegaan.
En zo was het daar nu, al verder vervreemd van zijn eer
tijds warm menselijke bestemming, in ontbinding als een lijk
in de aarde, stil en gestadig, een werkelijke romantiek, een
romantische werkelijkheid.
-
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Dit boek bevat een keuze uit het veelzijdig-litteraire werk
van Frans Coenen.
Wij geloven niet dat een uitgave van zijn volledig werk
gerechtvaardigd zou zijn.
De eisen van kwaliteit, die men aan elk verzamelwerk
moet stellen, benevens de ruimte die ons in een deel dundruk
ter beschikking stond, gaven de grenzen aan van wat wel en
niet diende te worden opgenomen en vormen tegelij kertij d
de rechtvaardiging van de hier geboden keuze.
Gedurende een groot aantal jaren was Frans Coenen in de
Nederlandse litteratuur voor alles een oorspronkelij k kunstenaar, een scherp en onbevooroordeeld criticus en essayist,
een speelse ironische geest, een strijdbare, spottende en vaak
verbeten vechter voor onafhankelij kheid en integriteit in het
maatschappelij k Leven in het algemeen en in de Nederlandse
letterkunde in het bijzonder.
Het is niet de taak van de uitgever een uiteindelijk oordeel
te formuleren over hetgeen Frans Coenen in de Nederlandse
litteratuur betekent.
Dat er nochtans een vrij rechte lijn te trekken valt van hem
naar de beste vertegenwoordigers zowel in het oorspronkelij ke als in het critische proza van na 1930, is een opvatting
waarin de uitgever meent niet alleen te staan.
Bij de samenstelling van dit deel, dat voor de figuur van
Coenen representatief mag worden genoemd, was de critische zin en de belangeloze hulp van Mej. A. C. Francois en
Mej. Mr M. A. Tellegen onmisbaar.
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