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TER INLEIDING
Gaame wil ik ook dit bock van Hendrik van Loon een enkel woord ten
geleide meegeven nu het klaar ligt om „uit te varen over onze Hollandse
wateren".
1k weet bij ervaring dat deze boeken in ons nuchter landje veel critiek
wakker roepen. Gedeeltelijk is dit wel begnipelijk. Deze Nederlander is
ons te veel Amerikaans en deze Amerikaan (want dat werd hij tenslotte) is,
ook al leefde en werkte hij dan jaren lang in zijn geliefde Veerc, te weinig
Hollands gebleven in denken en schrijven. Inmiddels geloof ik dat de
boodschap, die hij gedurende zijn werkzame leven onvermoeid en onverpoosd heeft gebracht — in al zijn boeken wordt deze zelfde boodschap
steeds weer op een andere wijze toegelicht — juist voor ons Nederlanders
van groot belang is en waarschijnlijk ook in de eerste plaats is bedoeld.
Zo is er zeker reden om met aandacht naar hem te luisteren, ook waar wij
met hem niet geheel eens kunnen zijn; of misschien wel vierkant oneens.
Ter toelichting van het bovenstaande zou ik kunnen volstaan met te verwijzen naar het „Woord vooraf" dat ik schreef voor zijn boek over „De
Mens en Zijn Kunst". Ik heb daarin uitvoerig aangegeven welke bezwaren
men vaak tegen Van Loon inbrengt, maar ook waarom deze critiek mijns
inziens anbillijk is.
Hendrik Willem van Loon heeft zijn gehele leven een ideaal nagestreefd
hij wilde de mensen nader tot elkander brengen, wilde hen leren elkander
beter te begrijpen en te waarderen, om zo tot echt „samen-werken" te
komen. Steeds weer wijst hij ons er op hoe wij in deze „kille" maatschappij
een warme overjas van menselijke sympathie en verdraagzaamheid aan
moeten hebben. Hij leert ons hoe wij niet allereerst moeten letten op wat
ons scheidt om dan ook deze verschillen scherp te accentueren maar
zoeken moeten naar wat ons als merisen, ook al verschillen wij in geloof,
ras en levensbeschouwing, samenbindt, indien wij maar van goede wille
zijn en er ernstig naar streven am gezamenlijk de verantwoording te dragen
die op ons alien rust. Elk onzer moet dan met zijn beste geestelijke bagage
aan komen dragen, en deze gaven en talenten in dienst stellen van de
samenleving. Verscheidenheid betekent altijd geestelijke winst, gescheidenheld altijd geestelijk verlies, voor alle partijen.
De geschiedenis kan ons hier wijze lessen leren, mits wij deze stemmen uit
het verleden ook inderdaad kunnen beluisteren. Daarbij wil Van Loon
ons helpen.
Zo heeft hij op originele wijze ook in dit bock deze boodschap aan ons
doorgegeven. Wij maken hier kennis met een vijftigtal mannen en vrouwen
uit het verleden, wier leven en streven.ons iets te zeggen heeft over de nooit
eindigende strijd voor geestelijke vrijheid. In de wijze waarop hij deze
personen aan ons voorstelt toont Van Loon weer zijn „visionnaire" kracht.
Hij leert ons „achter de schermen te zien", achter de Loch altijd beperkte
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' horizon van hun uiterlijke levensomstandigheden, T hun woorden en hurl
daden. Van Loon tracht steeds ons met de mens zeif in contact te brengeri.
Dat doet hij ook hier op meesterlijke wijze, en geeft ons aldus ten brillante
mengeling van geschiedenis, biografie en fantasie.
Immers, in zijn voorouderlijk huis te Veere, waarin ik 20 jaar geleden
zovele uren met hem mocht doorbrengen (een typische oud-hollandse waning
in oude bouwstiil bewaard, zonder gang, waar men door de voordeur meteen in de grote huiskamer stapt, iets wat men in zijn verhaal wel in het oog
mag houden) last hij ons kennis maken met de personen zeif. Als de avond
daalt komen zijn gasten binnen ; als het middernachtelijk uur slaat (hoe
vaak dwaalde ik dan met hem door het slapende stadje, waar ook voor ons
het verre verleden ging herleven, als het carillon de liederen van Valerius
uitgalmde door het duister) zijn zij plotseling weer verdwenen. Maar deze
ontmoetingen, hoe kort ook, die wij hier mee mogen beleven, zullen ons
heugen!
Op eigen wijze vertelt Van Loon ons bier telkens een brok geschiedenis,
zoals hij meent dat deze stof gegeven moet worden. In hoofdstuk VI leze
men eens na wat volgens hem het eigenlijke doel van de geschiedenis is.
Niet „tear de mensen doen interesseert hem in de eerste plaats, maar
waarom zij leefden en handelden zoals zij deden ; wat hun motieven waren,
wat zij eigenlijk wilden bereiken. Niet hun data en fata brengt hij ons (in
dit opzicht is hij menigmaal vrij nonchalant) maar hun persoon zeif, hun
drij fveren en bedoelingen, het klimaat waarin zij leefden.
Wie dit in het oog houdt zal voor onbillijke critiek worden behoed. Nader
te komen tot een medemens, tot zijn innerlijke wezen, is altijd waardevol,
verdiept eigen inzicht, loutert eigen opvattingen. Het verleden gaan wij
beter begrijpen, onze taak in het heden, de mogelijkheden die hier liggen,
de klippen die wij moeten omzeilen worden ons duidelijker. Waarachtige
mensenkennis is een kostelijk goed; Van Loon kan ons hier veel leren.
Want hij heeft in stugge, jarenlange arbeid getracht door te dringen in
het leven van anderen, voor zover dat voor een medemens mogelijk is. zijn
eigen levensphilosophie, die aan het geheel ten grondslag ligt, verbindt de
luchtige opbouw der afzonderlijke hoofdstukken tot een gaaf geheel. Velen
zullen tegen deze levensphilosophie bezwaren hebben. Maar elkeen zal met
vrucht luisteren naar de boodschap, welke deze eerlijke strijder voor Recht
en Waarheid, voor Menselijkheid en Eerbied, ook in dit boek voor ons
tracht te vertolken.
Wat ons bier geboden wordt bevat in menig opzicht zijn geestelijk testament. De worsteling tegen Nazi-Duitsland leefde hij intens mede; op zijn
wijze nam hij in het verre Amerika aan het verzet deel. Wie hem heeft
horen spreken door de radio weet dat hij in de voorste gelederen stond in
onze strijd voor geestelijke vrijheid. Jarenlang had hij deze dreiging zien
aankomen; duidelijk begreep hij wat hier uiteindelijk op het spel stond.
De weerslag van dit alles vinden wij ook in dit bock. Uit het verre verleden
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roept hij getuigen op, uit beide kampen (zie b.v. Hoofdstuk om ons op
het hart te binden welke waarden een samenleving hoog moet houden en
veilig moet stellen, ook al vraagt dat de hoogste offers, wil er van culturele
en maatschapelijke opbouw sprake zijn. Zo mobiliseert hij ons om pal te
staan voor geestelijke vrijheid. En wie durft zeggen dat deze strijd ook
in onze tijd niet dagelijks nog gestreden moet worden, dat de duistere
machten waartegen hij ons in het verre geweer roept, ons en onze kinderen
niet nog evenzeer bedreigen als vroeger?
Het moet voor hem een vreugde geweest zijn dit boek te hebben kunnen
beeindigen. Maar zwaar moet het hem gevallen zijn dat hij het einde van
de tweede wereldbrand niet meer heeft mogen beleven; dat hij zijn geliefd
Walcheren, dat zulke zware offers voor de bevrij ding van ons land, van
heel Europa heeft moeten brengen, niet meer terug heeft gezien. In 1944
is hij gestorven. Zo neemt Van Loon in dit boek ook zelf een plaats in naast
alien die hij uit het verleden opriep om over de breuk der tijden been tot
ons te spreken. Wij hopen dat velen, vooral vele jongeren, enkele uren
naar hem zullen willen luisteren. Dat zal niet alleen hun kennis verrijken,
maar ook hun leven verdiepen.
Mei 1947.
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WOORD VOORAF

Bedoeld voor min kleinkinderen

Natuurlijk hebben jullie Oom Frits nooit gekend, want hij stied
lang voordat jullie geboren waren. Dat spijt m#. Jullie zouden echt van hem
hebben gehouden. Hij leek op een van die oude heren in het Central Park,
die rondwandelen, terwrIl zij vogels en eekhoorns te eten geven. Hun zakken
zijn gevuld met alles wat die kleine diertjes lekker vinden. De vogels en
eekhoorns weten dat ook wel; en zif zetten zich op de schouders van hun
weldoeners en klimmen aan alle kanten over hen been, op zoek naar datgene wat hun rechtmatig toekomt.
'Vat Frits betreft, die jullie zeker „Oom" zouden hebben genoemd, als hij
nog leefde: vrolijkheid, vriendelijkheid, verdraagzaamheid en begrip waren
de goede gaven, die hij de wereld schonk. Overal waar hij kwam, strooide
hij deze zeldzame gaven met kwistige hand op de meest hartelijke en guile
wijze road; want hij wist (waar alle wijze mensen van het begin van
de' wereld zich van bewust waren) dat de enige schatten, die ons waarlijk
toebehoren, die zijn, welke in de harten onzer vrienden bewaard worden.
In min geboorteland, dat nog altijd lijdt onder de naweein van de grote
Calvinistische ijstijd van de zestiende eeuw, was een persoonlijkheid als de
zUne even welkom als onverwacht; en wij waren ondanks een aanzienlijk
verschil in leeftijd, dikke vrienden geworden, precies vijf minuten nadat wii
elkaar hadden ontmoet in de eetzaal van de geliefde_ oude Abdij van
Middelburg.
Die periode van vertrouwelijkheid duurde slechts enkele jaren; maar deze
waren de gelukkigste van min leven, want zij worden in Deere doorgebracht;
en de betovering van die verrukkelijke ruine (een echte stad, en hoofdplaats
van een hens Markgraafschap) bestaande nit een paar honderd bouwvallige
huizen, een aantal tuinen en eindeloze herinneringen — de betovering van
dat wonderlijke kleine paradijs was dusdanig, dat wij zelden behoefte gevoelden aan enig contact met de rest van de wereld; en wij dachten met oneindig medelijden aan onze arme tijdgenoten, gedoemd hun dagen te slijten
in zulke vervelende, saaie en fantasieloze gehuchten als Parijs, Londen,
New York of Rio.
Toen
eenmaal uitgemaakt hadden dat dit een uitermate geschikte ver19
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hlijfplaats voor ons was (tenminste tot ons geld op zou zijn), hadden Jimmie
en ik een aardig huis gekocht, gebouwd in het jaar 15 72, dat men dus in het
4lgemeen wel wat te modern vond en niet goed passend b# de andere huizen
in de omgeving, die nog duidelijk hun Gothische oorsprong lieten zien.
Kort daarop besloot ook Frits zich aan te sluiten bij de kleine groep dezer
waarlijk wizen, die, na alle andere hemelse dreven van Tahiti tot Bermuda
te hebben geinspecteerd, tot de slotsom gekomen waren dat alleen Veere
een volkomen bevredigend antwoord gaf op de vraag: „Waar kan een beschaafd wezen zijn dagen slijten met een zo klein mogelijk minimum aan
geprikkeldheid en een zo groat mogelijk maximum aan innerlijke voldoening?"
Zo begon dan die zeer korte periode van algehele tevredenheid, gedurende
welke zowel Frits als ikwaarschijnlijk meer hebben geleerd ointrent ons zelf en
onze medemensen dan wij hadden opgestoken op alle scholen, academies en
wniversiteiten, die wij met onze lichamelijke aanwezigheid, zij het niet steeds
met onze intellectuele en geestelijke tegenwoordigheid, hadden vereerd.
Nu was het toevallig zo gesteld (een ander gelukkig toeval) dat noch
Frits, noch ik ook maar enige behoefte had aan welke vorm van lichamelijke
antspanning ook, hoewel wij het er over eens waren dat dit een goed ding
was voor de meeste andere mensen; als gevolg daarvan zaten wij gewoonlijk
wren achtereen in zijn kleine zitkamer met het hoge raam (licht doet op geld
in dit mistige deel van deze Lage Landen) en gaven ons over aan dat tijdverdrijf, dat altijd weer de stomme verbazing opwekte van die voortreffelijke
Jimmie die, geljjk alle Amerikanen, nooit ophoudt zich verwonderd of te
vragen, wat ter wereld voor pleizier twee mensen er in kunnen vinden om
domweg te zitten en te praten en niets anders te doen dan alleen maar
zitten en praten.
Dat echter was nu juist was wij wensten. WU wensten te zitten en Onze
Lieve Heer van zijn troon te praten en de Duivelterug in de hel. WU scheplen er behagen in met het zonnestelsel te goochelen en wij veranderden
graag de Melkweg in een kegelbaan, waarlangs wij Betelgeuze rolden am te
zien hoeveel tekenen van de Dierenriem (die wij als onze kegels gebruikten)
wij met een enkele bal om konden werpen.
En er was geen naam in het hele kaartsysteem van het verleden, die wij niet
zo vrij waren uit zijn laatje te lichten en terzjjde te leggen voor speciaal
,anderzoek; om dan (de grootste misdaad voor alle goede bibliothecarissen!),
is wij erniet volkomen van overtuigd waren dat hij thuis hoorde in de verzameling der groten en bijna-groten, zonder veel omslag deze kaart te verscheuren en in de haven te gooien, en zo grote schoonmaak te houden!
En nu wil ik jullie vertellen van een zekere morgen — het was gedurende de
Kerstvacantie — toen ik bij Frits opgelopen was voor een kopje koffie om
elf uur. Wij waren gezeten voor het raam van zijn eetkamer en keken naar
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de toren van het stadhuis tegenover ons. Wjj praatten over enkele mensen,
die Jimmie en ik hadden uitgenodigd om die avond te komen eten, en Frits
zei: „Wat jammer, dat wij die oude toren niet kunnen vragen eens een
avond aan te komen voor een bord erwtensoep! 11# heeft daar zo lang
gestaan en zo veel gezien! Hj) zou ons een heleboel amusante dingen kunnen
vertellen over allerlei mensen waar wij zeker heel graag kennis mee zouden
maken."
„Luister nu eens, beste Frits", antwoordde ik, „waarom zitten jij en Lucie
en de rest van ons in Veere? Omdat in werkelijkheid een dergelijke plaats
niet meer bestaat. Het bestaat alleen in onze verbeelding — het is vlees geworden herinnering. Wij hadden meer dan genoeg gekregen van een leven
van kunstmatigheden en tastbaarheden en bedrUvigheden, die alleen maar
krachtsverspilling betekenen, en wij zijn er toe gekomen de hele santekraam
van onze geliefde moderne beschaving te haten, die ons de keel begon uit te
hangen en deed verlangen naar een glas bier. Zó kwamen wij hier; want aangezien er niets concreets is in Veere, kunnen wij feiten onder ogen zien."
„Een prachtige toespraak", vond Frits, „maar wat heeft dat te maken met
min idee, dat het wel aardig zou zijn de toren te vragen eens bij ons te
komen eten en ons te vertellen van allerlei mensen, die wij graag zouden
hebben ontmoet?"
Nu was het min beurt hem in de cede te vallen. „Waarom het op een
na beste te vragen," zeide ik, „wanneer wij het allerbeste kunnen krijgen en
dat nog wel voor heel weinig moeite of geld? Als w# een Gothische toren
kunnen laten binnenkomen om bjj ons aan tafel te zitten, dan moet het even
gemakkelijk zjjn een of ander Babylonisch potentaat te inviteren, die de
laatste 14/ frig eeuwen in zijn graf heeft doorgebracht!"
Frits stemde toe. „Daar zit iets in."
„Wel," stelde ik voor, „als we eens begonnen met het te doen! Niemand
die het ons verbiedt."
En zo begonnen wij daar en toen een lijst van personen op te maken, die
wjj graag zouden willen ontmoeten en die wij dus van plan waren te
inviteren.
Dat kostte ons heel wat tijd. Niet vanwege gebrek aan geschikte candidaten;
maar welke maatstaven moesten aanleggen bij de uitnodiging voor onze
maaltjjd? In het begin discussieerden wij daar zeer ernstig over en wij begonnen de mensheid te verdelen in verschillende categorieén; de goeden en
de kwaden, en degenen die „joir tot het leven hadden gezegd en die welke
„nai" hadden gezegd, zij die van gekookt schapenvlees hielden (dat waren
er zeer weinig, naar wij tot onze vreugde ontdekten) en degenen die gekookt schapenvlees hadden gehaat. Totdat op een dag Frits tot mij zeide:
„Ik ben bang, dat wij op de verkeerde weg zijn. Het is een hopeloze zaak
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het mensdom in bepaalde groepen te verdelen. Zij zijn allemaal een hopeloos
mengsel van goed en kwaad en indifferent. Wij doen beter alle philosophische overwegingen op zij te zetten en kortweg al diegenen te vragen, die
wij graag willen ontmoeten; en dat om geen andere reden, dan omdat wij,
voor het ogenblik althans, het gevoel hebben dat het interessant zou zijn
eens te weten te komen hoe z?) er uit zien en wat zij ons te zeggen hebben."
Dit leek ons een uiterst verstandig voorstel en zo werd dus besloten.
Vervolgens moesten wij een dag in de week uitzoeken, die het meest geschikt was voor dezen avondjes. Frits, die het zakenleven niet al te ernstig
behoefde op te vatten (het was in die gelukkige dagen, waarin iedereen al
het geld, dat hij nodig had, kon verdienen door er een kantoor op na te
houden) dacht, dat hij wel steeds Vrijdag laat in de avond van Amsterdam
naar Veere zou kunnen rjjden of de boottrein Zaterdagochtend naar Vlissingen zou kunnen namen. Derhalve worden de maalt#den bepaald op
Zaterdagavond te zeven ure.
Toen kwam de vraag ter sprake hoe wij het menu samen moesten stellen. Na
enig beraad dachten iv?", dat het 't beste zou zijn onze gasten (zoveel mogelijk) dezelfde soort spijs en drank aan te bieden, waaraan zij in hun eigen
tad gewoon waren. Dit betekende een diepgaande studie van oude kookboeken; maar Henri Meyer, van de firma Nijhoff, (die alles wist over alles
wat ooit eedrukt was) zou ons wel aan deze Lang-vergeten uitgaven kunnen
helpen; en wij zaten dicht genoeg bij Parijs en Londen om alles te kunnen
bestellen wat wij maar nodig zouden hebben.
Moesten wij muziek tijdens de maalt#den hebben? la en neen. Muziek kan
natuurlijk een grote hinderpaal betekenen voor de conversatie; maar ook
kan, mits met mate en overleg aangewend, het ijs er door gebroken worden
als men vreemdelingen ontmoet; en het zou onze gasten in de goede stemming kunnen brengen en hen meer aan het praten brengen.
Frits had een uitstekende gramophoon; en voor iedere tijd en gelegenheid
zouden wij gemakkelijk platen kunnen krjjgen. Hij zei me, dat hij die taak
aan mij over wilde laten; wij zouden de gramophoon in een van de slaapkamers zetten, zodat het niet te hard zou klinken en onze gasten misschien
in de waan zou brengen, dat wij ter hunner ere een volledig orkest hadden
gehuurd.
Toen kwam het laatste probleem. kent deze mensen," zei Frits, „tenminste jij weer van hen af, want dat is nu toevallig jouw vak. Voor
echter zijn de moesten van hen alleen maar namen. Waarom schrijf je ze niet
voor mij op
alleen maar een korte opsomming wie zij zijn en wat zij
hebben gedaan? 1k wil geen lompe opmerkingen maken, waardoor het gesprek zou stokken; eu b.v. over dolken praten, wanneer wij Mary Stuart
te gast hebben dat zou wat men noemt een „faux pas" kunnen zijn
—
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en Willem de Veroveraar zou waarschijnlijk niet graag veel over bastaards
horen."
Zolang Frits zorg zou dragen voor die practische details van het onthaal
(of, om het een beetje precieser te zeggen, zolang hij de rekeningen zou betalen), voelde ik dat een dergelijke schikking slechts billijk was; en ik beloofde hem dat hij elke Woensdagavond per extra-bestelling een, wat de
diplomaten plegen te noemen, „memorandum" over onze volgende gasten
zou hebben — een korte opsomming van hun antecedenten en talenten en
een verslag der belangrijkste feiten en data uit hun wereldlijke loopbaan.
Maar, zullen jullie vragen, hoe ter wereld konden wij in contact komen met
deze mensen, wier geraamten over de oppervlakten der aarde verspreid liggen en die gestorven zijn honderden en soms duizenden jaren geleden?
Daarover hoop ik jullie een andere keer iets te vertellen.
Het was zeer eenvoudig, maar voor het ogenblik moet het ons geheim
blUven — een geheim, tussen haakjes, dat tot de gelukkigste herinneringen
van min leven behoort; de herinnering aan een volmaakte vriendschap.
Hendrik Willem van Loon.
Nieuw Veere
Old Greenwich, Connecticut
8 Mei 1942
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Noot voor de critische lezer

Het kan zijn, dat de lezer in de volgende bladzij den enkele uitlatingen
tegenkomt, die hem treffen als anachronismen. De schrijver is zich daarvan
ten voile bewust. Maar wat kon men anders verwachten in een boek waarin
mensen, sedert duizenden jaren dood en begraven, hun voorkeur voor kalfscoteletten boven gevulde karper bespreken en elkaar de hals trachten of to
snijden vanwege duistere theoiogische problemen, die de rest van de wereld
reeds twintig generaties lang is vergeten?
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Desiderius Erasmus, onze eerste gast,
komt precies op tijd
en bezorgt ons een onvergetelijke avond

W

ij hadden de zekerheid gekregen, dat ons plan zou slagen, maar
toen wij bemerkten hoe eenvoudig het alles in zijn werk ging, waren zowel
Frits als ik enigszins beduusd en zeiden tot elkaar : „Dit is bijna te mooi
om waar te zijn ! " ; en wij deden een schietgebedje en besloten of te wachten
hoe ons volgende avondje zou verlopen, alvorens ons definitief bloot te
geven.
Onze onderhandelingen waren nogal ingewikkeld geweest; maar nadat wij
duidelijk hadden uiteengezet wat wij van plan waren, en dat het in onze
bedoeling lag zeer, ja zeer discreet te zijn, hadden wij vender geen moeilijkheden ondervonden ; zelfs werd ons nooit gevraagd enige garantie te geven,
in welke vorm ook, dat wij onze beloften zouden nakomen. Wij hadden
slechts laten weten, dat van onze kant alles zou geschieden, „in alle eer en
deugd" — want in het begin van onze besprekingen hielden wij ons onwillekeurig aan een soort semi-bijbels taaleigen; en telkens wanneer wij datgene
benaderden, wat voor altij d het Grote Mysterie zou blijven, braken wij ons
het hoofd over lang-vergeten teksten. Bovendien beloofden wij op de meest
plechtige wijze, dat wij van onze kant alles in het werk zouden stellen om
het onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken en vooral zorg zouden
dragen dat zij zich volkomen thuis konden gevoelen. Wij hadden er ons
woord op gegeven dat wij hen niet lastig zouden vallen met vragen, die hen
mogelijkerwijs in verlegenheid zouden kunnen brengen, hoe groot onze
nieuwsgierigheid ook zou zijn naar allerlei nimmer geopenbaarde geheimen
nit hun particuliere leven ; en dat wij niet te cliep zouden doordringen tot
de verborgen motieven, die achter enkele van hun handelingen staken die
nooit, voor zover wij konden nagaan, erg begrijpelijk waren geweest.
Indien zij zelf dergelijke onderwerpen ter sprake mochten brengen, dan zouden wij wellicht een paar discrete vragen kunnen stellen ; maar wij moesten
nooit vergeten, dat de meeste van onze gasten een uiterst gespannen bestaan
hadden geleid en zeker wel lieden met een zeer gevoelig zenuwgestel konden zijn. Het leed, hen door hun medemensen aangedaan, had bij de meesten
van hen het verlangen gewekt, de rest van de eeuwigheid bevrijd van ieder
contact met het mensdom door te mogen brengen. Er zouden dan ook geen
25

PIONIERS DER VRIJHEID

dwangmaatregelen genomen kunnen worden in geval zij tot hun leedwezen
de uitnodiging niet aan konden nemen.
Wij kregen echter de indruk, dat velen zeer gaarne op onze uitnodiging
zouden ingaan. Een korte terugblik in de oude vertrouwde omgeving zou
hen wellicht helpen om gemakkelijker te berusten in hun huidig bestaan.
Maar nooit moesten wij in onze gesprekken het initiatief nemen en wij
moesten het aan hen overlaten die onderwerpen ter sprake te brengen, waarover zij in discussie wensten te treden; ook moesten zij volkomen vrij zijn
om te komen en te gaan, wanneer zij wilden.
Overigens zouden er geen restricties gemaakt worden. Al wat ons te doen
stond, was de namen van de gewenste personen op een stukje papier te
schrijven en dit onder een van de stenen leeuwen, die het deftige bordes
van het oude stadhuis te Veere bewaakten, achter te laten. Daarna moesten
wij maar kalm afwachten.
Om geheel eerlijk te zijn : totdat Erasmus er inderdaad was, gezeten in zijn
stoel aan het hoofd van de tafel, en ons achter zijn grappig uitziende oude
brilleglazen toelachte, hadden wij het stellige gevoel, dat het alles slechts
een droom was en dat er niets zou gebeuren. Maar wij waren vast besloten
met het plan door te gaan, zoals dat voor ons was uitgestippeld, en op geen
enkele wijze blijk te geven van de twij fel, die wij nog koesterden. In het
ergste geval, zo verzekerden wij elkaar, zouden wij een tamelijk uitgebreide
maaltijd hebben besteld en een paar gulden aan een paar flessen wijn en
enige moeilijk verkrijgbare gramophoon-platen hebben besteed ; en indien
onze eerste gast niet zou verschijnen, zouden wij maar bij een van onze buren
aanlopen en hem vragen zijn plaats in te nemen. Ver mis zouden wij dus
nooit zijn. Het enige wat nu nog gedaan moest worden, was vast te stellen,
wie als eerste gast gevraagd zou worden.
Het spreekt welhaast vanzelf, dat de naam van Erasmus voor die van iemand
anders bij ons was opgekomen. In de eerste plaats was hij geboren in dezelfde stad, waar ook ik het eerste levenslicht had aanschouwd ; en bepaalde
uiterlijke, physieke, overeenkomsten hadden mij steeds doen vermoeden, dat
wij op een of andere wijze in dat middeleeuwse stadje een gemeenschappelijke voorvader hadden gehad. Natuurlijk zou het, aangezien de arme Erasmus uit een onwettig huwelijk gesproten was, enigszins onkies zijn geweest
al te precies naar zijn afstamming te informeren; en ik besefte, dat zelfs een
persoonlijke ontmoeting niet veel licht zou werpen op een onderwerp, dat
geschiedschrijvers gedurende zoveel eeuwen voor een raadsel had geplaatst.
Niettemin, de kans om rustig een vergelijking te kunnen trekken tussen de
handen van onze gast en die van mij (de handen van Erasmus zoals Diirer
die ons laat zien, en de mijne, zoals die staan op de foto van Van Bree) —
dat op zich zelf was iets, dat van ganser harte toegejuicht moest worden.
En verder, Erasmus zou gemakkelijk overgehaald kunnen worden naar Veere
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te komen, daar ons stadje op een bepaald ogenblik in zijn loopbaan nogal
een belangrijke rol had gespeeld.
Erasmus was van nature een gezelligheidsmens. Zeer tegen zijn eigen zin
had men hem gedwongen geestelijke te worden. Dit was gebeurd, omdat de
verwanten en voogden voor zijn Moeder (die aan de pest gestorven was,
toen haar zoons nog zeer jong waren), die voor alles wensten zich van hun
onwelkome last te ondoen (twee onechte jongens, zonder bijzondere financiele activa), hen practisch bij hun nekvel hadden gepakt en in een klooster
hadden gesmeten. In dit geval heette het klooster : Steyn. Het lag in de
buurt van Gouda; en zijn leven lang moet Erasmus aan die plek hebben
gedacht met dezelfde koele afschuw, waarmee ik me het stadje Ter Gouw
herinner, waar ik de vier meest troosteloze jaren van mijn toch al niet zo
gelukkige jeugd heb doorgebracht.
Maar deze kloosterbeloften waren, eenmaal afgelegd, beslissend en definitief
en zij hadden de beroemde humanist uitgesloten van iedere normale vriendschap met de vrouwelijke helft der mensheid. Er zijn bewijzen, dat dit een
bron van grote ergenis voor hem was. Niet dat hij belang stelde in vrouwen
als zodanig. Maar daar hij zich wel bewust was van zijn schitterende gaven
als causeur, zou hij graag hebben deelgenomen aan het gewone sociale leven
van zijn tijd ; en hij bemerkte spoedig, dat de Augustijner dracht, welke hij
gedwongen was te dragen, niet bepaald de beste introductie was in vrolijk
gezelschap. Als gevolg daarvan kwam Erasmus gedurende de zeventig jaren,
die hij op deze aarde doorbracht, betrekkelijk zelden in direct contact met
wat wij soms zeer onredelijk „het zwakke geslacht" noemen.
Doch onder de beelden, die de voorzijde van Veere's oude stadhuis sierden
en ook vandaag nog altijd sieren (tenzij meneer Hitler plotseling anders
zou besluiten) is er een van een zekere Anna van Borsselen. Deze bekoorlijke
dame (die een „grande dame" was in de voile betekenis van het woord) had,
indien zij niet op de verkeerde man verliefd was geworden en (veel erger)
met hem was getrouwd, een van de grate figuren uit de geschiedenis kunnen worden. Zij had (als zij solvabel ware gebleven) de eretitel kunnen
krijgen van beschermvrouwe van haar onfortuinlijke landgenoot, die ondanks
al zijn overtuigende bedelbrieven, nooit ten voile een, wat men zou kunnen
noemen, „waste levenspositie" bereikte, totdat hij veel te oud en te beroemd
was, om zich nog om zo iets te bekommeren.
Vrouwe van Borsselen's vader, Wolfert van Borsselen, was de rijkste en
machtigste edelman van de provincie Zeeland. Hij was Heer van Vlissingen,
Heer van Veere en eigenaar van bijna evenveel boerderijen en landgoederen
als de abten van Middelburg, die de grootste kapitalisten waren van heel
zuidelijk Holland. Maar Wolfert was een slecht beheerder. De concurrentie
met de Bourgondische Hertogen, die zich toen juist in de Zuidelijke Nederlanden aan het vestigen waren, had hem er toe gebracht zich aan een te
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groots vertoon van rijkdom te buiten te gaan. En toen hij stierf, liet Wolfert
zijn dochter een prachtig familiewapen na, met alle nodige kwartieren; doch
zij bleek bij lange na niet zo rijk als zij verondersteld werd te zijn.
Gelukkig begreep zij haar toestand zeer wel, en toen zij, nog geen dertig
jaar cud, als weduwe achter bleef, was zij zo verstandig zich op haar landgoed op het eiland Noord-Beveland (tegenover onze eigen stad Veere)

Vrouwe Anna van Borsselen

terug te ttekken, teneinde zich te wijden aan de opvoeding van haar kinderen, en weer enige orde te brengen in de chaos van haar particuliere
financien.
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In deze dagen waren de Lage Landen ver verwijderd van het centrum der
beschaving. Anna van Borsselen besefte dat, wilde zij haar oudste zoon tot
cen echte edelman zien opgroeien, in staat zijn stand op te houden aan het
hof van de Hertog van Bourgondie en uit te blinken onder de schitterendste
geesten der Renaissance, zij hem een opvoeding moest geven die ver uitging
boven alles wat door de eenvoudige leermeesters uit de kleine steden langs de
Noordzee gegeven kon warden. Dus informeerde zij naar de mogelijkheid
om een werkelijk bekwame leraar in dienst te nemen ; en zo gebeurde het,
dat een van haar goede vrienden haar attent maakte op een zekere Gerrit
Gerritszoon (die in de geleerde wereld vermaardheid began te verwerven als
Desiderius Erasmus), die weliswaar geboortig was uit Rotterdam, maar van
wie wijd en zijd erkend werd dat hij over een uiterst elegante latijnse stij1 en,
een buitengewone geleerdheid beschikte.
Ook was deze Desiderius Erasmus, hoewel van nederige, onzekere afkomst,
een jongen met goede manieren ; en voorts een geestelijke, wat het netelige
probleem van een chaperon aanmerkelijk vereenvoudigde. Aangezien hij toen
juist vrij was en uitzag naar een passende werkkring, zou hij ongetwijfeld
gaarne in overweging nemen zich te voegen bij een zo nobel huis als dat van.
de Van Borsselens.
Er volgde een briefwisseling en alles scheen prachtig geregeld — salaris incluis, dat de arme Erasmus, die steeds een paver bestaan had geleid, wel het
volmaakte antwoord op het gebed van een arme geleerde moet hebben toegeschenen. Helaas, uitgerekend op dat ogenblik besloot Vrouwe Anna verliefd te worden op een knap maar nietswaardig jong edelman uit Holland
en uitte zij haar voornemen hem te huwen.
Deze verbintenis was haar vele verwanten allerminst welkom. Zij waren
haar als permanente weduwe gaan beschouwen ; en in hun verontwaardiging huurden zij alle advocaten van hun aan rechtsgeleerden zo rijke eeuw
en gingen hun onfortuinlijke nicht met zo'n stroom van nimmer ophoudende
woede te lijf, dat toen dit alles voorbij was, zowel zij als al haar erfgenamen
ten naaste bij geruineerd waren. Maar op het ogenblik dat Erasmus hoopvol
noordwaarts reisde, om zijn toekomstige meesteres op haar kasteel Kortgene
te ontmoeten, dagen deze ongelukkige ontwikkelingen nog in de schoot der
toekomst verborgen ; en hij was vol goede hoop, dat deze schone en edelmoedige beschermvrouwe van de kunsten en letteren hem niet alleen als de
particuliere leermeester van haar zoontje in dienst zou nemen, maar ook ge
hoor zou geven aan zijn bescheiden wenk, dat een bezoek van zijn kant aan
de universiteit van Italie (op haar kosten natuurlijk) zijn diensten nog waardevoller zou maken dan zij op dat moment konden zijn, nu hij alleen maar
een wat fragmentarische kennis te Parijs en Cambridge had opgestoken.
Zo had hij dan met een gelukkig gevoel het paard bestegen, dat Anna van
Borsselen zo vriendelijk was geweest hem te sturen en had, vergezeld van
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zijn bediende .(want hij kon onmogelijk reizen zonder iemand om voor hem
te zorgen) de reis naar het land zijner geboorte en van de nieuwe toekomst
aanvaard.
Spoedig zou hij echter danig teleurgesteld worden. Dat fraaie Latijnse gedicht, dat hij tot zijn weldoenster had gericht en waarin hij zijn Anna met
Anna, de zuster van Koningin Dido, met Anna, de Grootmoeder van Jezus,
en met Anna, de Moeder van de profeet Samuel had vergeleken — het Was
een volkomen verspilling geweest van tijd, inkt, moeiten en perkament;
want de dame scheen er geen idee van te hebben gehad, wie deze beroemde
naamgenoten waren. Zij kon beter lezen en schrijven dan de meesten van
haar vrouwelijke tijdgenoten ; maar zij was niet van plan een blauwkous te
worden. En zij bleef zeer gereserveerd, toen de grote humanist haar van
zijn voornemen in kennis stelde zijn „Adagia" aan haar kleine zoon Adolf
op te dragen, en vroeg alleen maar „Wat zijn adagia ?"
Dit gaf Erasmus een schok. Hij beschouwde deze „Adagia" als zijn opus
magnum, zijn „chef d'oeuvre". Deze verzameling bestond uit achthonderd
Griekse en Latijnse spreekwoorden, die hij uiterst zorgvuldig bijeen had
verzameld om ze te gebruiken als de onschuldige pennen, waarop de verre
v an onschuldige en buitengewoon scherpe beschouwingen over de gebeurtenissen van elke dag gebreid zouden kunnen worden ; waardoor hij de grondlegger werd van het moderne gilde der journalisten.
In zijn onschuld — of in zijn trots om als veel belovend jong humanist van
zijn tijd beschouwd te worden — had hij gemeend, dat Anna van Borsselen
zeer gevleid zou zijn geweest door de gedachte dat de naam van haar kleine
Adolf verschijnen zou op de opdrachtspagina van een werk, waarnaar de
wereld toen even reikhalzend uitzag als heden ten dage naar de Negende
Symphonie van Sibelius. Maar Griekse en Latijnsche spreekwoorden lagen
volkomen buiten het bereik van deze dame; en zo bleef zijn nobel aanbod
zweven in twij fel en onzekerheid tot de twee elkaar ontmoetten. En toen
moest Erasmus ontdekken dat zijn rijke weldoenster, hoewel in naam beschikkende over duizenden aren vruchtbare grond, voor haar dagelijks onderhoud afhankelijk was van enigen van haar meest loyale boeren.
Zij kon derhalve onmogelijk fungeren als de verlichte en rijke beschermvrouwe, waarvan Erasmus zijn leven lang had gedroomd, de goede fee, die
door een wissel op een of ander bekend bankiershuis te Antwerpen, Parijs
of Rome hem in staat zou stellen zich uitsluitend aan zijn ernstige litteraire
studien te wijden, zonder gedwongen te worden zijn krachten te verspillen
aan die eeuwigdurende broodschrijverij, die zoveel van zijn tijd vergde en
die zo'n uiterst twijfelachtige bron van inkomsten vormde.
Deze treurige ervaring van iemand, wiens gehele leven een aaneenschakeling
van teleurstellingen schijnt te zijn geweest, heeft nooit veel belangstelling
getrokken bij de meesten zijner biographen. Maar voor Frits en mij betekende
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dit een heleboel. Want het was gedurende dit rampzalig bezoek aan NoordBeveland, dat Erasmus een avontuur had beleefd, dat nog altijd voortleefde
in de herinnering van verscheidene onzer medeburgers die het van hun
grootvaders hadden gehoord, en die weer van hun overgrootvaders, en zo
verder terug tot aan het einde van de vijftiende eeuw toe.
Begin Februari had Erasmus Veere bereikt, vanwaar hij overgezet zou worden
naar zijn nieuwe Sion in Noord-Beveland. De winter was ongewoon streng
geweest. Als gevolg daarvan waren alle verbindingen tussen Walcheren en
de andere eilanden gedurende lange tijd verbroken; want de brede watervlakte, die Walcheren van Noord-Beveland scheidt, was bedekt met een
stevige laag ijs, waar geen schip doorheen kon varen. Een paar dagen voordat Erasmus in Veere aankwam, was plotseling de dooi ingevallen, vergezeld van hevige regens ; daarop was de wind geheel onverwachts van Oost
naar West omgezwaaid en een sneeuwstorm deed de rest. Nu waren zowel
water als land bedekt met een dikke laag ijs. Er was slechts een manier,
waarop hij kon hopen zijn doel te bereiken : hij moest te voet gaan.
„Daar stonden wij nu", zo schreef kort daarop Erasmus aan zijn vriend
Lord William Mountjoy, „met Anna's kasteel recht voor onze ogen, doch
met een zee van stevig ijs, die ons van onze bestemming scheidde. Er woei
zo'n geweldige storm, dat twee mannen van het andere eiland, die die morgen hadden getracht naar onze kant over te steken, gedwongen waren geweest terug te keren. Dat betekende echter, dat wij deze loeiende storm
recht in de rug hadden. Dus kroop ik langs de dijk naar beneden en gleed
het ijs op ; zoals ik verwacht had, kreeg de wind vat op mij en blies mij
regelrecht naar mijn bestemming, terwij1 ik op mijn hurken zat en koers
hield met behulp van een lange stok, die als roer dienst deed. Dat was voorzeker een nieuwe manier van navigeren!
Dit is het ware relaas van mijn rein een lange opeenvolging van droeve
avonturen doch hetgeen volgde, was een even ononderbroken reeks van
aangename ervaringen.
Ik bereikte de woning van Vrouwe Anna van Veere in goede gezondheid.
Hoe zal ik U de beschaafdheid, vriendelijkheid en edelmoedigheid van deze
zo bij uitstek nobele vrouw beschrijven ? Een eenvoudiger, intelligenter en
aanvalliger wezen dan zij werd voorzeker nooit geboren." Enz. enz. enz.
Deze vleiende beschouwingen waren natuurlijk gemaakt, vOOrdat de ware
staat van der Vrouwe insolventie en haar onverschilligheid ten opzichte van
het geestelijk leven zich aan de heilbegerige pelgrim hadden geopenbaard.
Het feit echter, dat Erasmus inderdaad in Veere was geweest, dat hij er enige
tijd moet hebben doorgebracht, verblijf houdende in het huis van een der
kooplieden of handwerkslieden, dat de lieflijkheid van het stadhuis (toen in
het laatste stadium van zijn bouw) hem misschien had getroffen — al deze
overwegingen brachten ons tot de overtuiging, dat Erasmus de ideale per31
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soon was om uitgenodigd te worden voor ons eerste (en derhalve experimentele) avondje.
En wij hadden ons niet vergist. Want nauwelijks waren de klokken van de
toren, juist tegenover Frits' woning, begonnen de eerste maten van Valerius'
prachtige oude lied : „Wilt heden nu treden" te spelen, of daar hoorden wij
enig gerucht op straat. Wij haasten ons naar het raam en zagen een kleine,
licht gebogen gestalte de hoek van de haven omkomen, zwaar leunend op
een stok, maar met grote zekerheid op onze voordeur afstevenend. De
vreemd uitziende figuur werd gevolgd door een lange magere kerel, die ongetwijfeld zijn beroemde bediende moest zijn geweest, zijn onafscheidelijke begeleider ; en het lawaai, dat wij hadden gehoord, werd veroorzaakt door de
klompen van een twaaltal jongens en meisjes, die, aangetrokken door dit
ongewone schouwspel, haastig waren komen aanlopen om te zien wat voor
rare luitjes die Amerikaan en zijn vriend uit Amsterdam nu weer in hun
huis haalden.
Op hetzelfde ogenblik, dat de tingelende klokken hun statige wijs hadden
beeindigd, stond de donkere figuur voor ons huis. Daarna wendde hij zich
om en keek naar het stadhuis, terwijl een lange, benige vinger trillend naar
een van de zeven stenen beelden wees, die de trots waren van dit oude statige
gebouw. Wij beseften wat daar gebeurde. Erasmus wees zijn metgezel de
beeltenis van Anna van Veere, die zoveel in zijn leven had kunnen betekenen, doch die hem alleen maar in het hartje van de winter op de wildeeenden-jacht had gestuurd, om hem zo tot de ontdekking te brengen, dat hij
nogmaals alle hoop op een „verzekerd bestaan" moest laten varen.

Met het opmaken van het menu voor onze gast, hadden wij weinig last
ondervonden. Het was bekend, dat Erasmus nogal erg aan zwaarmoedigheid Teed. In zijn brieven was hij steeds in zorgen over zijn gezondheid, doch
dit was wel begrijpelijk. Als kind was hij heel zwak van gezondheid geweest.
In het klooster Steyn had hij nooit genoeg te eten gekregen. Naderhand had
hij, als bedelstudent aan het Collegium Montaigu te Parijs, die vreselijke
ziekte opgelopen, die hem practisch voor de rest van zijn leven chronisch
tot patient maakte.
Tevens had Erasmus, zoals de meeste mensen, die een zittend leven Eiden,
aan studie gewijd, een neiging de ongemakken te overdrijven, die in de tijd
van de vroege Renaissance nu eenmaal onvermijdelijk waren. In zijn brieven
aan zijn vrienden klaagde hij steeds over een griepje of verkoudheid, die hij
had opgelopen in een herberg tussen Londen en Cambridge, of hij voorspelde dat het nu wel gauw met hem gedaan zou zijn wegens teen koorts, die
weer het gevolg was geweest van het drinken van zuur Vlaams bier op weg
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van Antwerpen naar Brussel, en die hem gedurende bijna drie weken aan
bed had geklonken.
Ook was het steevast zijn gewoonte om, aleer hij het huis van een vreemde
met een bezoek vereerde, zich ervan te overtuigen, dat zijn gastheer hem
Been verkeerd voedsel voor zou zetten, of hem in een bed zou laten slapen,
dat niet flink gelucht was, of hem zou laten studeren in een vertrek waar het
tochtte. Ten gevolge daarvan bezat ik zoveel materiaal over dit onderwerp,
dat het heel gemakkelijk was een maal te bestellen, dat aan al die overdreven
eisen en bijzonderheden van de grote humanist tegemoet zou komen.
Allereerst bestelde ik groente met Gelderse worst, want ik wist dat hij de
Gelderse worstjes een van de weinige echte lekkernijen vond die zijn geboorteland aan de culinaire schatten van het Continent had bijgedragen.
\Tervolgens dacht ik hem kalfsvlees voor te zetten ; maar aangezien Erasmus
juist leefde in de tijd toen men overschakelde van vingers op vorken, had
ik enigszins geaarzeld of ik hem gebraden dan wel gestoofd kalfsvleesch zou
geven. 1k herinnerde mij echter, dat ik ergens (ik denk dat het in Bazel was)
een leren etui met mes en vork had gezien, dat een Poolse abt hem gezonden
had. Derhalve kon men wel veilig aannemen, dat Erasmus wel wist hoe hij
met een vork om moest gaan, en dus besloten we kalfs-coteletten te nemen
met een sausje van zure room met peper-wortel. Ongetwijfeld zou hij er
achteraf zijn beklag over doen, dat de peper-wortel hem aan de rand van het
graf had gebracht ; maar aangezien hij toch onmiddellijk na het diner moest
vertrekken, vonden wij het niet nodig, ons over deze bijzonderheden zorgen
te maken. Wij gingen van de veronderstelling uit, dat men in de hemel wel
zuiveringszout had en dat Petrus wel zou weten hoe hem het juiste mengsel
toe te dienen. Aardappels had hij natuurlijk nooit gegeten( hij zou ze verafschuwd hebben als een smakeloos soort groenten) ; maar wij hadden zowel
bonen als worteltjes, terwijl wij er wel voor zorgden alles wat kool was te
vermij den, daar zijn maagzweren wel ernstig bezwaar zouden maken tegen
rooie kool of spruitjes.
Voor dessert had ik gedacht vers fruit te nemen, waar hij zo verzot op was;
en wat de wijn betreft (zijn nierstenen dwongen hem ertoe zeer voorzichtig
te zijn met wat hij dronk), daarvoor had ik een paar merken van zijn zo
zeer geliefde Moezel-wijnen uitgezocht : een fles Bernkasteler Doktor, „Auslese" 1921, en als goede onderlaag een voortreffelijke Hochheimer „Spalese", eveneens van 1921, het laatste jaar van Duitse wijnen van meer dan
gewone kwaliteit.
Ter ere van zijn bezoek had Frits de hand kunnen leggen op een uitstekende
reproductie van Erasmus' portret, geschilderd door Hans Holbein in het jaar
1523. Dit was een gelukkige keus, want Erasmus merkte het dadelijk op en
hij sprak er over, hoewel hij later bekende dat hij persoonlijk het schilderij
van Quinten Matsys prefereerde, geschilderd toen hij even in de 50 was.
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„Het maakt rmij niet zo eerbiedwaardig als het schilderij van Holbein," legde
hij uit, „en ik wil dat de mensen zich een enkele maal zullen herinneren,
dat ook ik eens jong was en niet als een honderd-jarige geboren werd." En
daarbij voegde hij enige critiek (zeer juiste critiek ook, naar ons voorkwam)
op de wijze, waarop Holbein zijn mond had behandeld.
Ik besefte, dat dit nogal' een Leer onderwerp voor hem was. In zijn jonge
jaren had hij zelf blijk gegeven van een uitgesproken schilders-talent. Maar
dat was nu eenmaal onverenigbaar met zijn positie als geestelijke en ook als
toonaangevende geleerde in de Griekse en Latijnse letteren, zodat hij zich
onmogelijk kon wij den aan een ambacht, wier beoefenaars toen nog verondersteld werden zich te laten inschrijven in het gilde der klompenmakers.
Dit mag merkwaardig klinken, maar het duurde nog langer dan een eeuw
na de dood van Erasmus, aleer de schilders van de Lage Landen zich tenslotte voldoende sociaal aanzien hadden verworven om toestemming te
krijgen een eigen gilde op te richten en het te noemen naar de Apostel
Lucas, die vriendelijke dokter, van wie men vertelt, dat hij in zijn vrije tijd
de Heilige Maagd had geschilderd. En dus had Erasmus zijn penseel en
palet aan de wilgen gehangen ; maar zijn belangstelling voor de verschillende
producten van de schilders was even sterk gebleven, zoals wij kunnen opmaken uit de eindeloze krabbels, die men overal op zijn brieven en manuscripten kan aantreffen, en die een klein boekdeel zouden vullen, indien
iemand zich de moeite zou willen getroosten ze uit de oorspronkelijke teksten te lichten. Als dat gedaan werd, dan ben ik er zeker van, dat onze
psychologen, na zorgvuldige bestudering van die hele kleine monsters, die
misvormde proletariers en dwergachtige duivels, in staat zouden zijn bepaalde gedachten in de Erasmiaanse levensphilosophie te ontdekken, waarvan
men tot dusver nooit enig vermoeden heeft gehad.
Maar juist om die reden wilden wij dat onderwerp der grafische kunsten
geheel vermijden, en in plaats daarvan trachtten wij ons in te .denken hoe hij
op de muziek, die wij hadden uitgezocht, zou reageren. Ik herinnerde mij,
dat Erasmus nooit zo gelukkig was geweest als wanneer hij bij zijn oude
vriend, Sir Thomas More, logeerde. Engeland, het zij hier terloops opgemerkt, was het land dat hij boven alle anderen verkoos. Hij klaagde natuurlijk (wie heeft dat de laatste vierhonderd jaar niet gedaan) over de vochtige
bedden in herbergen en het afschuwelijke voedsel dat hem daar werd voorgezet, behalve in een paar particuliere woningen, maar overigens aanbad hij
dit heerlijke land, waar jonge meisjes de gewoonte hadden oudere heren, die
het huis van hun ouders geregeld bezochten, een zoen te geven.
In deze dagen voor de ongelukkige komst van de Puritein, was Engeland
inderdaad een vrolijk land, en, ondanks het feit dat het geregeerd werd door
een krankzinnige wellusteling, en ondanks de galgen en pijnbanken die op
vrijwel ieder kruispunt hun afzichtelijke prooi lieten zien, heerste er een
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onvervalste sfeer van ongedwongen vrolijkheid, van een goed leven en een
verrassend hoge trap van beschaving, die zich in ieder deel van het land
openbaarde. Dat sloot natuurlijk in, dat er veel muziek gemaakt werd. De
meeste muziek was amateur-werk, want de Engelsman met zijn robust gezond
verstand had nooit veel belangstelling getoond voor louter virtuositeit.
Wij hadden daarom de gramophoon-catalogi afgezocht naar die ogenschijnlijk zo eenvoudige liederen, die gedurende de zestiende eeuw zo populair
waren in Engeland, en wij hadden platen besteld van Orlando Gibbons'
,,Ah, dear Heart", van John Bull's „The King's Hunt", van Thomas Morley's
„Go from my window" en „It was a Lover and his Lass" van William Byrd's
,,The Bells" en twee van zijn motetten, en Francis Pilkington's „Rest, Sweet
Nymphs". Wij speelden Henry Purcell's „Chaconne", toen hij binnenkwam
en gaven William Byrd's „Pavanne and Galliards" bij de soep.
Hij leek aangenaam verrast en een beetje onzeker waar die muziek toch wel
vandaan kwam. Maar wij ontdekten spoedig dat conversatie een werkelijke
hartstocht van de oude man was. Hij vond de muziek aardig, maar toen het
afgelopen was vroeg hij niet om meer. En geen wonder ! Hij was een schitterend verteller, en hij wist het ; en zag er uit als iemand, die naar een levendige en amusante gedachten-wisseling hongerde. Inderdaad kwamen wij uit
een enkele terloopse opmerking van hem tot de conclusie dat, hoewel hij
volkomen tevreden was met zijn huidige status, hij bij tijd en wijle de sfeer
te plechtstatig en te drukkend vond, en dan wenste hij dat hij weer tot een
ietwat meer
ja, wat zullen wij zeggen : een ietwat meer actief ? — bestaan,
zou kunnen terugkeren, dan hij de laatste vier eeuwen had genoten.
Aandoenlijk was het om te zien hoe hij de gebeurtenissen van de dag wilde
begrijpen; hij trok steeds vergelijkingen tussen de politieke en religieuse
toestanden in de eerste helft van de zestiende eeuw en die van de twintigste
eeuw. Naar wij spoedig ontdekten, was hij in 't geheel niet goed ingelicht
omtrent alles wat er na zijn dood gebeurd was. Over het algemeen echter
had zijn logisch denkende geest hem in staat gesteld verrassend goed op de
hoogte te blijven van de belangrijkste dingen die op het gebied der letteren,
politiek en religie hadden plaats gevonden. Maar zijn kennis was onvolledig,
en in deze dagen zou ik zeggen dat hij me deed denken aan een gevluchte
Noor of Hollander die, na jaren van Duitse overheersing, tenslotte de Verenigde Staten bereikt en dan probeert weer van al het nieuws op de hoogte
te komen, dat hem of in 't geheel niet bereikt heeft, Of door de plaatselijke
censors hopeloos verminkt tot hem gekomen is, Of in te verkorte vorm,
zoals het door de Engelse of Amerikaansche korte-golf zenders was uitgezonden.
De oude heer echter had een geest even snel en rap als een antilope en
wonder enige aarzeling van het ene onderwerp op het volgende oversprinLend, bestreek hij een enorm gebied. En toen hij kort na elf uur (want hij
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maakte het nog steeds niet te laat) op de klok keek en opmerkte, dat het
ongeveer zijn tijd werd om zich terug te trekken, trachtte hij het hele gesprek van die avond in de volgende niet zeer vleiende woorden samen te
vatten :
„Wat voor arme, misleide dwazen zijn deze menselijke wezens toch ! Zullen zij dan nooit leren ? Zeker, heden ten dage schijnen zij alles op veel
snellere wijze te doen dan wij in onze dagen. Zij worden sneller geboren.
Zij leven sneller. Zij eten sneller. Zij verbranden sneller. Maar wat winnen
zij daarbij ? En U zegt mij, dat zij thans allemaal kunnen lezen en schrijven ?
Maar wat lezen zij dan en wat schrijven zij ? En leven zij meer in vrede met
elkander dan wij deden ? Hebben zij elkander meer lief ? Laat mij het nog
eenvoudiger stellen. Behandelen zij elkander met iets meer fatsoen en verdraagzaamheid dan wij deden in onze tijd, toen wij elkander altoos afslachtten om een mening, die louter een gissen was en wel steeds zo blijven zou.
en toch de ene helft van de mensheid aanleiding gaf de andere helft naar
de galgen en brandstapel te voeren — en waarom ? . . . Het spijt mij, maar
zelfs heden ten dage weet ik nog altijd niet precies waarom! "
Wat de juiste details van ons tafel-gesprek betreft ik was te opgewonden
over deze eerste vreemde ontmoeting, dan dat ik me er veel van herinneren
kan. Nadat hij vertrokken was, bleven Frits en ik natuurlijk nog lang napraten over dat wonderlijke avontuur van die wonderlijke avond. Maar voor
ik verslag zal doen van ons kleine „post cenam" (waarom niet ? — het is
een veel aangenamer uitdrukking dan het meer bekende „post mortem" ! ),
wil ik U het korte resume geven van Erasmus' leven, zoals ik dat ter persoonlijke informatie voor Frits had opgeschreven zodra wij besloten hadden,
dat hij onze eerste gast aan deze historische maaltijden zou zijn. Ziehier dan
mijn verslag, zoals ik dat drie dagen voor onze bijeenkomst naar het kantoor
van Frits in Amsterdam had gestuurd.
Mijn eerste ontmoeting met Desiderius Erasmus vond plaats toen ik zes jaar
oud was. Geregeld iedere morgen om half negen nam Hein, ons oude
manusje-van-alles, mij stevig bij de hand, om mij naar school te brengen (of
liever, te slepen) ; want de school, in dat afschrikwekkende oude huis aan
de rivierkant, was niet bijster amusant, terwijl er op de straten en dokken
van Rotterdam zoveel fascinerends te zien, te horen en te ruiken viel. Iedere
morgen bad en smeekte ik de oude Hein mij voor dat bronzen beeld te
laten wachten totdat de klok van de St Laurens geslagen had. Want men had
mij verteld, dat, wanneer Erasmus de klok hoorde slaan, hij een bladzij omsloeg van het boek dat hij in zijn linkerhand hield. Maar iedere morgen
pakte Hein mij een beetje steviger beet en trok mij een beetje sneller langs
die betoverende plek. Hij legde mij nooit uit, wat ik pas veel later leerde,
dat er een valstrik in dat verhaal zat; immers daar deze Erasmus van ijzer
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was gemaakt en niet gewoon van vlees en bloed, kon hij onmogelijk de klok
horen slaan!
Dat was mijn eerste kennismaking met mijn beroemde stadgenoot ; maar wie
hij geweest was of wat hij gedaan had om een standbeeld te verdienen in
een land dat niet erg scheutig was met eerbetoon aan zijn beroemde mannen,
dat was iets, waar ik vele jaren lang nooit precies achter kon komen. En ik
ben er niet zeker van, dat het merendeel van mijn Rotterdamse stadgenoten
er beter van op de hoogte was. Wanneer zij soms eens aan Erasmus dachten,
dan brachten zij hem gewoonlijk vaag in verband met de Hervorming, wat
voor dit vrome yolk nog altijd een van de meest belangrijke gebeurtenissen
is, en zij vermoedden dat hij iets te maken had gehad met „Het Huis der
Duizend Verschrikkingen", dat vlak tegenover zijn standbeeld stond. In dit
oude gebouw had gedurende de plundering van Rotterdam door de Spaanse
troepen, toen alle Protestanten vermoord werden, een aantal mannen en vrouwen een veilige schuilplaats gevonden, omdat zij zo handig waren geweest
de deur en ramen van het gebouw met het bloed van een geitje te besmeren.
Het gevolg was dat de huurlingen van Koning Philips, toen zij die bloedige
kruisen zagen, meenden dat de bewoners van dit huffs reeds „bediend"
waren ; zij liepen dus door en lieten de arme stakkers huiverend in de kelder
en op zolder achter ; totdat zij onder dekking van de duisternis konden ontsnappen.
Ik herinner mij nog, dat ik altijd een groot medelij den had met dat geitje,
dat zijn bloed moest geven om het leven van anderen te redden ; ook ik
geloofde vast, dat die ijzeren man met het bock in zijn hand wel iets te
maken had gehad met dat afgrijselijke voorval uit onze roemrijke strijd voor
vrijheid. Misschien was hij het zelf wel geweest, die de hals van dat ongelukkige diertje had doorgesneden ; hoewel hij er zeer beminnelijk uitzag, een
lange, amusante neus en lachende mond had en geen zwaard of dolk of
ander moordtuig bij zich droeg.
De volgende keer, dat ik met mijn held in contact kwam, was een jaar of
zes later. Ik had zonder het te weten de voetstappen van de oude man gevolgd en was Griekse en Latijnse werkwoorden aan het verbuigen (regelmatige en onregelmatige, maar alle uiterst verwarrend) in 'het stadje Gouda.
Het waren geen prettige ervaringen, die ik daar opdeed. De mannen, waarvan verondersteld werd, dat zij ons in de geheimen en schoonheid van de
klassieke wereld zouden inwij den, waren vrij hopeloze barbaren. Men achtte
nen bekwaam voor hun vak wanneer zij maar veel grammatica uit het hoofd
kenden en een doctorsgraad hadden gehaald door een saaie verhandeling te
schrijven over een of ander duister punt in de syntaxis of grammatica. Maar
zij hadden geen greintje gevoel voor stijl of litteraire schoonheid. Homerus
had in hun ogen zijn schitterende zangen louter en alleen gedicht, om Hollandse jongetjes in onjuiste constructies en verkeerde accenten te verstrikken.
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Cicero was de enige klassieke schrijver, die aan hun verwachtingen voldeed,
en deze ijdele advocaat werd ons altijd weer voorgehouden als het voorbeeld,
dat wij met man en macht moesten navolgen, om ook „zuivere latinisten"
te werden.
Helaas was ik reeds op de tedere leeftijd van elf jiaar bezeten door die
hartstocht, die de drijfkracht geweest is van mijn hele leven. Ik was wanhopig
nieuwsgierig naar mijn medemensen. Instinctief wilde ik begrijpen wat hen
er toe had gebracht zich zo te gedragen als zij deden, en ik had het gevoel
dat ik de toegang tot dit mysterie zou kunnen vinden door alles te leren, wat
ik maar kon, over de mensen uit het verleden. Daartoe wilde ik beschikken
over voldoende kennis van Grieks en Latijn om de klassieke schrijvers te
kunnen lezen ; doch mijn leraren wilden alleen maar, .dat ik hele brokstukken grammatica uit het hoofd leerde en zij waren grotelijks gebelgd over
mijn eeuwigdurende vragen naar de werkelijke betekenis van de teksten, die
ons naar het hoofd werden geslingerd, niet om ons iets over de ware geest
van de oude wereld te leren, maar louter en alleen om ons in de duistere,
onregelmatige verbuigingen te verstrikken en uit te vinden of wij wel de
ablatief-vorm kenden van een of ander woord, dat slechts eenmaal in de hele
Griekse litteratuur voorkwam.
Deze treurige klaagzangen over de onvoldoende paedagogische methoden uit
mijn jeugd klinken precies zoals die van Erasmus, zoals ge zelf zult bemerken zijn als ge de brieven leest die hij schreef, toen hij wanhopig van de
ene school naar de andere, van de ene universiteit naar de andere zwierf,
om te trachten een werkelijk intelligent en bezielend docent te vinden. Het
enige verschil is dit : Erasmus schold in zijn aanklachten veel erger op zijn
leraren en de onverschilligheid van zijn medestudenten dan ik ooit zou duryen. Hij noemde hen „onwetende pummels", „lompe vlerken", „hopeloze
knullen", „misbaksels van polderjongens" en ,ongemanierde boerenkinkels" ;
en ik ben er heilig van overtuigd, dat zij dat inderdaad waren en nog wel
erger ook. Doch een smaad bleef Erasmus bespaard, die wij in stilte te dragen hadden ; want toen ik te jong was, had de leraar altijd gelijk en het
had derhalve geen zin de zaak ander de aandacht van onze ouders te brengen.
Zijn leraren rookten niet; zij kwamen de klasse niet binnen met een
grammatica en een cijferboekje in de ene hand en in de andere hand drie
sigaren in een papieren zakje. Uit hun grammaticaboek zouden zij ons
hun vragen stellen, in hun cijferboekjes zouden zij angstvallig al onze verkeerde antwoorden noteren, en de drie sigaren zouden zij oproken, terwijl
zij zich verkneukelden over onze hulpeloze verbijstering.
Het is geen vrolijk beeld, dat ik hier ophang van de dagen miiner jeugd in
het oude land. Maar het is een vrijwel zuivere copie van het leven van de
kleine Desiderius toen hij leerling was op de school van het klooster Steyn.
Eens op een dag merkte ik, dat er in Gouda niet ver buiten de stad nog een
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boerderij bestond, welke Steyn heette en waarvan verteld werd, dat deze op
dezelfde plaats stond als het vroegere klooster. De gebouwen waren grotendeels verdwenen, behalve een paar brokstukken van de oorspronklijke muren.
Ook waren er, volgens mijn inlichtingen, nog een paar stoelen en lessenaars
over uit de tij d van Erasmus, die alien in een treurige toestand verkeerden.
Ik besloot eens op onderzoek uit te gaan. Woensdag- en Zaterdagmiddag
was ik mijn eigen baas. Men verwachtte van mij, dat ik die al voetballend
doorbracht „om mijn lichamelijke gezondheid te ontwikkelen". Ik was niet
erg geinteresseerd in mijn lichamelijke gezondheid en ik haatte voetbal. Dus
liep ik langs de dijken van de Hollandse Ijssel en had het gevoel dat ik een
echte speurtocht begonnen was.

Het was een verrukkelijke dag in begin Mei. De wolken lagen hoog tegen
de hemel. De wilgen-bladeren ritselden zachtjes in de wind. De vogels waren
druk in de weer met hun architectonische werkzaamheden om een nieuwe
oogst van piepende nageslachten onderdak te verschaffen. Na anderhalf uur
bereikte ik de plek waar ik, naar men mij verteld had, een hek moest vinden
met de naam Steyn erop.
Inderdaad was het hek er. Het maakte deel uit van een vrij verwaarloosde
houten omheining. Een paar honderd meter van het hek stond een boerderij,
naar het uiterlijk een beetje vervallen en omgeven door stallen, die er uit
zagen alsof zij best een flinke dosis verf zouden kunnen gebruiken. Een
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slonzige meid in vuile kleren, de gewone blauwe wollen stof die alle Hold
landse boerenknechts dragen, duwde een kruiwagen voort gevuld met verse;
geurige koeienmest. Zij stond stil toen zij mij aan zag komen, zette haar
kruiwagen neer en vroeg mij kortaf wat ik wilde. Zij wees er mij op dat dit
particulier eigendom was en dat vreemdelingen er niet gewenst waren. Ik
vroeg haar, of dit de plaats was die Steyn genoemd wordt. Zij zei dat dat
zo was. Ik vertelde haar gehoord te hebben, dat er wat oud meubilair in het
huis stond. Zou ik dat molten zien ?
Zij wilde weten, waarom ik dat wilde zien. Ik vertelde haar, dat dit eens een
beroemd klooster was geweest. Zij vertelde mij dat zij daar nooit van gehoord had. Wanneer was dat geweest ?
„Lang geleden", antwoordde ik, „een paar honderd jaren."
Zij schudde haar hoofd. Er was geen oud meubilair en zij wist niets van een
klooster. Zij was niet Katholiek en stelde geen belang in kloosters. Daarin
leefden monniken en zij haatte alle monniken want die hadden niet veel
goeds voor met brave boeren-meisjes. Haar Grootmoeder had het haar zelf
verteld en dus was het zo.
Ik was destijds nog jong en erg verlegen en wist niet precies wat te doen.
Het enige wat ik kon doen was haar te zeggén dat het mij speet. Ik had me
zeker vergist. Ik hoopte dat zij het me niet kwalijk zou nemen. Ik wenste
haar goeden middag. Zij beantwoordde deze vluchtige beleefdheid helemaal
niet. Zij pakte haar kruiwagen op en duwde haar mest verder in de richting
van het wijde veld.
Een man stak zijn hoofd buiten de deur en vroeg haar met luide stem wat
dat jochie moest. Zij riep terug dat hij haar had gevraagd of er wat oude
meubelen waren.
„Al weer zo'n idioot", loeide de man in de deur van de boerderij, blijkbaar
voor mijn welzijn. „Als er weer hier zo'n gek om oude meubelen komt
vragen, zal ik de hond op hem los laten."
Ik heb nooit gehouden van honden die op mensen los gelaten worden en ik
herademde toen ik het hek weer achter mij gesloten had en op de weg naar
Gouda stond.
Toen Erasmus kwam eten, vertelde ik hem over mijn ervaring. Hij had er
veel plezier om.
„Zij zijn nog niet veel veranderd sinds mijn tijd," zeide hii. „Het was een
afschuwelijke plaats. Ik heb mijn leven lang geprobeerd het te vergeten,
maar ik ben er nooit helemaal in geslaagd. De herinnering aan alles wat ik
daar heb geleden in handen van die woestelingen in hun vuile monnikskappen en met hun platvloerse bedoelingen, achtervolgt mij nog steeds.
Zelfs nu, na al die honderden jaren, ril ik nog wanneer ik aan hen denk."
Deze kleine persoonlijke herinnering vormt een passende inleiding tot mijn
mededelingen over het leven van Erasmus.
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Ik geloof, dat ik reeds verteld heb, dat wij de juiste datum der geboorte
van de grote humanist niet weten. Het kan 1466 eweest zijn, maar het
kan even goed 1465 of 1467 geweest zijn. De enige mededeling, die wij
over dit onderwerp hebben, bestaat uit een korte auto-biografische aantekening in een van zijn eigen bnieven. Hij was er erg op uit zijn ongelukkige
geboorte te dramatiseren en spreekt telkens weer over de moeilijkheden, die
hij door zijn onwettige status zijn levenlang ondervond. Maar hij wist alleen
maar wat hem zelf daarover was medegedeeld, en dat was blijkbaar bitter
weinig.
Ook van zijn vader zijn maar bitter weinig bijzonderheden bekend. Zijn
naam was waarschijnlijk Rogier Gerrit en zo werd deze kleine bastaardjongen bekend als Gerrit Gerritszoon. Toen hij ging schrijven, achtte hij
zich, overeenkomstig de gewoonte van die tijd, verplicht zijn naam te
latiniseren. Hij schepte er toen behagen in een van die philologische puzzles
in elkaar te draaien, die zo populair waren onder de geleerden der Renaissance. Hij bracht zijn naam Gerrit in verband met het werkwoord „geren"
of „begeren". In het latijn wordt dat „desiderare" en in het Grieks „eraomai".
De rest was eenvoudig. Uit „desiderare" en „eraomai" distilleerde hij dat
vreemde brouwsel : Desiderius Erasmus. Bij officiele gelegenheden voegde
hij daar nog de naam van zijn geboorteplaats aan toe en op 't eind van zijn
leven, toen hij heel beroemd geworden was, stond hij eenvoudig bekend
als Erasmus Rotterdamus, of Roterodamus met slechts een t, hoewel Rotterdam zijn naam ontleende aan de Rotte met twee t's.
Hij had even weinig met zijn geboorteplaats op als ik. Voor zover dat in zijn
macht lag, kwam hij daar nooit terug en hij ondervond nooit de geringste
erkenning bij zijn stadgenoten tot pas veel later, toen zij tot hun verrassing
ontdekten, dat zijn wijd en zijd bekende naam omgezet kon worden in een
winstgevend zaakje en gebruikt kon worden om voorname bezoekers te imponeren met de liefde, welke deze stoere burgers (nooit is er een materialistischer stelletje achter de almachtige rijksdaalder aangehold) steeds gevoeld
hadden zowel voor de letteren als voor de schone kunsten.
Volgens min of meer onomstotelijke bewijzen was zijn vader een of andere
geestelijke, maar wij weten niet precies wat voor een, want er waren alle
mogelijke soorten geestelijken in de late Middeleeuwen, toen de Kerk en de
Wereld zo met elkaar vervlochten waren, dat er niet minder dan een voiledige revolutie (later bekend als de Kerkhervorming) aan te pas moest komen
om hen weer van elkaar te ontwarren.
Maar ook als zijn vader een gewoon geestelijke geweest was (zoals beweerd
wordt) zouden een paar kleine sexuele onregelmatigheden nauwelijks de aandacht van het publiek hebben getrokken. Want ondanks de strikte regels
betreffende het celibaat leefde een groot aantal geestelijken van de vijftiende
eeuw in een semi-officiele staat van concubinaat. In die dagen kon het ge43
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beuren, dat een Kardinaal (Alexander Borgia geheten) bekend stond als de
vader van vier kinderen en toch tot Paus werd gekozen ; ook waren de orden
der bedelmonniken, die in het begin van hun bestaan zoveel hadden gedaan
om de wereld weer tot een zuiverder vorm van Christendom terug te brengen, destijds reeds lang ontaard in iets wat wel zeer verschilde van hun
oorspronkelijke opzet. De verheven idealen van de Heilige Franciscus en zijn
mede-hervormers, die zich zo dapper hadden ingespannen om de Kerk tot
een eenvoudiger vorm van Christendom (zoals in vroeger dagen) terug te
brengen, waren reeds lang ter zij de gelegd als te onpractisch en onbruikbaar
in een wereld van doodgewone mensen, die wisten waar Abraham de mosterd
vandaan haalde en die hun deel wilden hebben — met een beetje extra vlees
en kaas.
Het is dan ook heel vanzelfsprekend, dat degenen, die het ernstig met hun
geloof meenden, hevig protesteerden tegen deze stand van zaken en • luide
om hervorming en zuivering riepen. Als zij hun zin hadden gehad, dan
zouden de Pausen niet meer de rijkste prinsen van het Christendom zijn
geweest ; dan zouden zij verplicht zijn geweest droog brood te eten in plaats
van het vette der aarde te genieten ; en de dorpspriesters hadden niet meer
zo driest kunnen kijken mar het vrouwvolk van hun congregaties, ter-wijI de
duizenden trawanten van de Kerk, de advocaten en de verzorgers, de handelslieden en zelfs de Joden, die handel dreven in de landbouw-producten
van de kloosters, voor goed of hadden moeten zien van hun wel zeer gemakkelijke inkomsten, die zij als een hun van rechtswege toekomend goed waren
gaan beschouwen.
Doch al deze hoognodige hervormingen grepen pas plaats, toen Erasmus
zelf reeds op rijper leeftijd gekomen was ; en dus was de „afdwaling" van
wijlen Rogier Gerrit van Gouda (want dat was waarschijnlijk zijn geboorteplaats) heus niet voor iedereen zo iets bijzonders, behalve dan voor het
ongelukkige resultaat van deze buitenechtelijke verbintenis — Desiderius zelf
en zijn oudere broeder Pieter, voor wie Erasmus een oprechte genegenheid
schijnt te hebben gekoesterd en die veel van de ellende gedurende de gevoelige dagen van hun gemeenschappelijke jeugd met hem heeft gedeeld.
Wij zijn er nooit helemaal in geslaagd deze periode uit het leven van Erasmus met een zekere mate van waarschijnlijkheid te reconstrueren. Charles
Reade getroostte zich grote moeite om uit te leggen waarom Rogier Gerrit
niet in staat was geweest de moeder van zijn kinderen te huwen. Natuurlijk
waren dat slechts gissingen. Dat is het goed recht van alle novellisten, wier
plicbt het is hun helden in een zo gunstig mogelijk daglicht te stellen; en
ik zou de laatste willen zijn om het te becritiseren. 1k bekijk deze zaak
echter nog van een andere, meer huiselijke kant en dan wordt alles veel
duidelijker.
Wij hebben hier te maken met een Hollands stadje, waarin iedereen iedereen
44

DESIDERIUS ERASMUS

kende. In dat grote dorp leefde een Jong paartje, dat heel erg verliefd op
elkaar was, maar niet in staat om te trouwen om een van die ontelbare
redenen, die ons thans even ver gezocht voorkomen als de intrigue uit
Goethe's „Faust", maar die onoverkomelijke hindernissen betekenden in een
tijd, toen juffrouw Pieterse nog de voile steun van de Kerk had. Voorts
maken wij hier kennis met twee respectabele middenstandsfamilies, diep
geschokt door de schande die over hun respectievelijke kinderen was gekomen en zo verblind door angst voor wat „men" zal zeggen, dat zij, zo
gauw zij maar konden, het beetje, wat zij ooit geleerd hadden aan gewoon
burgerlijk fatsoen en hulpvaardigheid, volkomen vergaten.
Zo zien wij dan hoe zij in stilte die twee ongelukkige kinderen bij familie
in het nabije stadje Gouda probeerden weg te werken, waar zij tenminste
uit het gezicht zouden zijn en niet langer aanleiding konden geven tot
opgetrokken wenkbrauwen bij hun achtenswaardige Rotterdamse buren.
De twee jongens gaan dus naar Gouda (een goede dag lopens) en daar
worden zij naar school gezonden, teneinde voldoende grammatica in zich op
te nemen, om toegang te kunnen krijgen tot een of ander klooster, waar men
hen gemakkelijk kan vergeten en zij niet meer (alleen al door hun aanwezigheid) de eeuwigdurende oorzaak van schande en vernedering zullen zijn.
Maar er moeten toch ook nog andere krachten in het spel zijn geweest. Er
moet een oom of tante geweest zijn, die medelijden had met deze verwaarloosde wezen ; want wij horen ook van zekere pogingen die ondernomen
werden om de jongens tenminste een zo degelijk mogelijke opleiding te
geven, voorzover dat bereikbaar was in dit afgelegen deel van de wereld,
dat nog zo ver verwijderd lag van het eigenlijke centrum der Europese
beschavi ng.
In de Middeleeuwen kon men zeggen dat de maat van Christelijke deugden
in een bepaalde gemeenschap evenredig was met de afstand naar Rome. Hoe
kon het ook anders? In -de vijftiende eeuw was het Pausdom geworden, wat
driehonderd jaar later de Kroon van Polen zou worden. Het was zuiver en
alleen een geldbelegging, niet alleen voor de persoon, die werkelijk gekozen
werd, maar ook voor al 'zijn verwanten, zijn vrienden en trawanten. Dit werd
zo goed begrepen en zo algemeen aanvaard door het yolk van Rome, dat
men het gepeupel toestond het paleis te plunderen van iedere kardinaal, die
tot de Stoel van de Heilige Petrus werd verheven. Waarom ook niet ? Wist
niet ieder kind in de Eeuwige Stad, dat de nieuwe bezetter van het hoogste
ambt thans in de gelegenheid was, zich voor al zijn verliezen schadeloos te
stellen door de beste bepaalde postjes aan neven en achterneven en, in enkele
beruchte gevallen, aan zijn eigen kinderen te schenken ?
Dit alles klinkt ongelooflijk in onze moderne oren, nu de bewoner van het
Vaticaan (ook al bezit hij een paar landhuizen, zijn eigen postkantoor en een
radiostation) een leven leidt, even sober als dat van een dorpspriester in een
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of ander afgelegen gehucht in Drente. Maar de wereld was erg groot in die
dagen voor de wederopbouw van goede wegen, en de verhalen over de hopeloze corruptie en ontaarding in het Pauselijk domein kwamen even langzaam
over de Alpen als alle andere nieuwtjes. De onwetende mensen van het
noorden bleven derhalve hun godsdienst zo uiterst eenvoudig van geest en in
zulk een groot vertrouwen uitoefenen, dat zij reeds lang de lachlust hadden
opgewekt van hun meer sophistische Italiaanse meesters. Die spot bleef
echter uiterst zorgvuldig bewaard achter de hoge muren van de Eeuwige
Stad ; want de trouwe noorderlingen, die werkelijk ieder woord geloofden
wat hun Heiland gesproken had over onderwerpen als eerlijkheid, liefdadigheid en armoede, waren hardwerkende kooplieden en handwerkslieden, die
niet alleen bereid, maar zelfs begerig waren naar hun uiterste vermogen bij
te dragen tot de ondersteuning en het onderhoud van hun geliefde Vader in
de Stad der Zeven Heuvels. Het was een veel verstandiger politiek hen
pleizier te doen dan pleizier over hen te maken ; want zij mochten eens
verdenkingen gaan koesteren en de touwen van hun welgevulde lederen
geldbuidel dicht trekken. Somtijds zelfs moest men wel eens zeer discreet
een oogje dichtdoen, wanneer zij zo overmoedig waren luide te verkondigen,
dat het woord van Christus bij hen meer gewicht in de schaal legde dan dat
van een mens, wie dan ook en dat, in geval van conflict tussen die twee, zij
meer geneigd waren de zij de van Christus te kiezen, dan die van zijn vertegenwoordiger op aarde.
Dit verlangen van de kant der Kerkelijke autoriteiten om niet de ganzen te
slachten, die de gouden eieren legden, is waarschijnlijk aansprakelijk voor
menig succesvol experiment, dat men die noorderlingen als practische Christenen maar rustig liet nemen.
In Italiè hebben de volgelingen van de Heilige Franciscus (die ook geloofden in het verdelen van alle aardse goederen) zelfs nog tij dens het leven
van hun meester ontdekt, dat een dergelijke leerstelling op het hoofdkwartier
verre van populair was en zelfs tot de dood onder beulshanden kon legden.
Maar aan de andere zij de van de Alpen lag een kans voor de ontwikkeling
van vele dingen, die de grootste zorg zouden hebben gebaard indien zij
ietwat dichter bij het centrum van het gezag hadden plaats gevonden. En
daarom was het mogelijk, dat volkomen nieuwe stromingen van semi-clericale organisaties met een verdacht communistische inslag niet alleen grote
populariteit in brede lagen van het yolk in de Lage Landen verwierven,
maar zich ook nagenoeg driehonderd jaren handhaafden.
Wanneer ik dit zeg, ben ik mij er wel van bewust, dat „communisme" niets
nieuws was binnen het lichaam der Kerk. Alle klooster-orden waren gebaseerd op die collectivistische beginselen, die zoveel bezorgdheid hadden
gewekt onder de meer achtenswaardige Romeinen van de tweede en derde
eeuw, toen de woorden „Christen" en „Communist" practisch identiek waren.
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Maar deze experimenten in het delen van rijkdom zowel als armoede, waren
naar verhouding onschadelijk, want zij bleven beperkt tot smalle stroken
gronds, binnen de hoge muren der kloosterlijke afzondering gelegen. En een
monnik, dat w,ist een ieder, was een man, afgesloten van de rest van de
wereld. Hij had een eed van trouw afgelegd. Hij was een soldaat, onderworpen aan de strenge tucht van zijn orde en was gebonden aan de bevelen
van zijn onmiddellijke superieur, de abt. Deze abt was weer verantwoordelijk voor alles wat er binnen zijn eigen rechtsgebied gebeurde tegenover zijn
opperbevelhebber, die op zijn beurt weer verantwoording verschuldigd was
aan zijn opperste bestuurder, de Paus. En zo liep deze practische zakenwereld
slechts gering risico met die vreemde en ongewenste experimenten in samenwerking en toegepast Christendom, die van tijd tot tijd ondernomen konden
worden door die kleine groepen ernstige maar zielig misleide enthousiastelingen, die het verhaal van Christus over de geringe kansen van de rijke
jongeling om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan als evangelische
waarheid aannamen en zich daarnaar wilden richten in hun dagelijks leven.
Mochten zij een weinig te ver gaan, dan zou de lange arm van het Lateraanse
Paleis, en naderhand van het Vaticaan, zich rustig uitstrekken tot de plaats
des gevaars en er zou een verandering in de verordeningen van het in overtreding zijnde instituut plaats vinden, of een zuivering van haar Raad van
Directeuren. In het uiterste geval zouden er een paar hoof den vallen en
alles zou weer prachtig lopen.
Die nieuwe Broederschappen des Gemenen Levens echter, die in de laatste twintig jaren van de veertiende eeuw in de Lage Landen opgericht waren
en die zulk een grote rol zouden spelen in het leven van Erasmus' tij dgenoten, verschilden in een belangrijk opzicht totaal van gewone kloosters.
Hun leden legden geen directe klooster-geloften of en derhalve bleven zij
prive burgers en als zodanig waren zij niet rechtstreeks onderworpen aan de
wetten der Kerk.
Deze merkwaardige instellingen waren uitgevonden door een zekere Geert
Groet, of Groote, die overal in de wereld bekend werd onder de naam
Gerardus Magnus. Hij was geboortig uit de stad Deventer, gelegen in het
Oostelijk deel der Lage Lander'. Na zijn studie aan de Universiteit te Parijs
en een bezoek aan het Pauselijk hof te Avignon, had Geert Groote, die in
ieder opzicht een schitterende clericale carriêre tegemoet ging, een plotselinge en diepgaande verandering ondergaan. Om voor ons onbekende recienen had hij dit verdorven tranendal de rug toegekeerd, had zich gedurende
drie jaar in de afzondering van een klooster opgesloten en, toen hij zich
wederom bij zijn medemensen had gevoegd, was hij een welbespraakt evangelist geworden een van de meest populaire en succesvolle die de wereld
wit had aanschouwd.
Hij was echter heel wat meer dan een gewoon evangelist. Hij had hersens
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en gezond verstand en miste elke persoonlijke eerzucht. Gedurende de tijd
van zijn afzondering had hij veel en diep nagedacht en had een plan ontworpen dat de doorsnee burger in staat zou stellen het leven van een waar
Christen te leiden en toch lid te blijven van de gemeenschap waarin hij
werkte en zijn dagelijkse bezigheden had. Het was niet alleen een hoog
ideaal, maar tevens zo uitermate practisch, dat het doorwerkte. De bisschop
van Utrecht begreep dat zd goed, dat hij onmiddellijk de kreet „ketterij"
aanhief.
Deze heilige man had (van zijn standpunt bekeken) volkomen gelijk. De
laatste helft der veertiende eeuw was met zijn wijdverspreide economische
ontevredenheid nauwelijks de geschikte tijd om de mensen te gaan vertellen
dat er onder de oorspronkelijke Christenen rijken noch armen waren, dat
toendertijd de gelovigen alle goederen, die hun congregaties bezaten, gelijkelijk verdeelden en dat een dergelijke gelukkige stand van zaken op aarde
weer hersteld zou kunnen worden, wanneer de gelovigen alleen maar wilden
luisteren naar de woorden van Geert Groote, de populaire prediker, die het
land op en neer reisde en zijn denkbeelden verkondigde en uitlegde aan een
ieder, die maar wilde luisteren.
De pest, die tij dens het gehele leven van Geert Groote heeft geheerst en die
in minder dan twintig jaren bijna twee derden van de gehele bevolking van
Aziè, zowel als van Europa wegmaaide, had ook de vrij gelijke verdeling
van bezit, die zo typisch was voor het begin der Middeleeuwen, lelijk in de
war gestuurd. Gans onverwacht had het de weinig overlevenden schatrijk
gemaakt ; bovendien was hierdoor zo'n groot tekort aan werkkrachten ontstaan, dat de brave landarbeider, die thans de arbeidsmarkt practisch geheel
in handen had, de meest onzinnige lonen kon vragen (vaak wet zeven centen
per dag) en met de overlevenden van deze slachting mee kon doen in hun
dwaas vertoon van pronkerige weelde, die hen er ten slotte toe bracht zilveren bellen op hun schoenen te dragen, alleen maar om te tonen, dat zij
zich deze droevige geldverspilling konden veroorloven.
In Engeland waren de kloosters (j a, wie dacht er in die vrome tijd niet aan,
zich zijn toekomstige zaligheid te verzekeren door een of andere kleine gift
aan de hoeders van zijn ziel ?) even vol met onbelegbare fondsen als onze
banken gedurende de eerste paar jaren van de recente malaise. Zij waren
zich daar niet van bewust — die hooghartige abts, die zo zeker van zich
zelf en van hun plaats in de wereld waren —; maar de aanwezigheid van al
dat goud zou een eeuw later Hendrik VIII er toe brengen uitgestrekte plundertochten naar hun opeengestapelde schatten te ondernemen, ten einde deze
welkome buit te kunnen gebruiken om zich zelf en zijn handlangers te verrijken. En daarom, zo redeneerde de bisschop van Utrecht terecht, was het
niet bepaald het meest geschikte ogenblik voor een profeet van een „direct
en agressief Christendom" om onder het yolk op te treden en hen in een
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taal, zo eenvoudig dat zelfs de nederigste van geest het kon begrijpen, te
vragen wat het een mens baatte indien hij alle dingen bezat, maar niet de
ware lief de van Christus in zijn hart droeg.
De welsprekendheid in de Middeleeuwen is in vele opzichten gelijk aan de
muziek uit die tijden. Het pakt ons niet meer, want wij zijn gewend aan iets
wat minder eenvoudig is. Maar wanneer wij de moeite nemen de preken van
die dappere Karthuizer, Broeder Groote, te leven, voelen wij nog welk een
diepe indruk zij moeten hebben gemaakt op die velen, die noch als erfgenamen van hun gestorven verwanten, noch als leden van de onmisbare en
hoog-betaalde „functionarissen" van de toestand hadden geprofiteerd, maar
die tussen de twee in waren blijven hangen en door de onverwachte prijsstijging zo volkomen geruineerd waren, dat zij voortdurend op de rand van
verhongering leefden en bijna dagelijks de kans liepen hun kleine boerderijen te verliezen en in een wereld geworpen te worden, waarin voor hen
niet langer plaats was.
Thomas a Kempis was nog een klein kind, toen Geert Groote stierf, zodat
hij slechts van anderen kan hebben gehoord over het succes van die beroemde man. Toch heeft Thomas, wie wereldlijk succes even onverschillig
liet als Groote, ons een omstandige beschrijving nagelaten van deze bijeenkomsten, waar mannen en vrouwen en kinderen mijlenver uit de omtrek naar
toe kwamen, dikwijls vele dagen zonder voedsel of slaap doorlopende, opdat
zij er bij zouden zijn, wanneer hun geliefde prediker persoonlijk in een of
andere ver afgelegen kerk optrad. Eenmaal onder de betovering gekomen,
zoals de goede Thomas ons verhaalt, zouden zij hem volgen naar zijn volgende plaats van bestemming, opdat zij geen enkele druppel zouden missen
van de geestelijke balsem die hij met zo'n diepe en overtuigende welsprekendheid in hun zielen uitstortte.
Onnodig te zeggen, dat de slachtoffers van Geert Groote's aanklachten — de
rijke bisschoppen, de geldschieters en de stamgasten uit de herbergen van
die dagen (met ringen aan hun vingers en bellen aan hun tenen) — heel
anders dachten over deze rondzwervende bedreiging van hun eigen gemak
en veiligheid. Het duurde dan ook niet lang of geruchten begonnen Rome
te bereiken over een nieuwe en heel gevaarlijke ketter ergens verweg in het
Noorden, een kerel die nota bene Godsdienst en leven dooreen mengde en
die niet alleen terdege ondervraagd moest worden, maar ook prompt bedwongen moest worden in geval hij schuldig bevonden werd aan het verkondigen
van ideeen die niet strookten met de leerstellingen der Kerk.
Het was een netelige kwestie, naar de autoriteiten ten voile begrepen. Groote
stond bekend als iemand, die te zeer op de hoogte was met de leer der Kerk,
om zich ooit te wagen aan directe beschuldigingen betreffende onregelmatigheden op geestelijk gebied. De Kerk, die, toen juist als nu, steeds een aangename en plausibele oplossing verkoos boven een luidruchtige woorden-
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twist en een open breuk met iemand die de gunst van duizenden genoot,
ontdekte spoedig een manier om deze populaire evangelist van het toneel te
doen verdwijnen, zonder de vraag naar zijn al of niet rechtzinnigheid in het
geding te brengen. De Bisschop van Utrecht vaardigde rustig een bevel uit,
waarin het aan ieder die niet op de gewone wijze tot priester was gewijd,
verboden werd binnen de grenzen van zijn diocese te prediken. Geert Groote
deed een beroep op Rome en verzocht, dat dit edict nietig verklaard zou
worden — althans in zijn geval.
Het Pausdom, gewend om zich met problemen van de eeuwigheid bezig te
houden, had nooit enige haast 'betoond in het beantwoorden van brieven.
Het wist, dat brieven, die in het geheel niet beantwoord worden, zichzelf
daardoor op zeer duidelijke wijze beantwoorden. Men liet Geert Groote dus
rustig duimen draaien (maar nu zwijgend), totdat hij het wachten moe werd
en besloot een bezoek te brengen aan het klooster te Groenendael, niet ver
van het dorpje Waterloo in Vlaanderen, waar een zekere Jan van Ruysbroeck leefde, een van de meest merkwaardige personages, die men in de
Middeleeuwen kon aantreffen.
Ruysbroeck was de volmaakte mysticus op een Vlaamse grondslag van vroomheid en gezond verstand — van gebed vermengd met zeep. Niet dat iemand,
geboren in 1293 veel met zeep in aanraking kan zijn geweest, ook al leefde
hij, zoals Ruysbroeck, 'bijna negentig jaren. Maar terwiji de mysticus in het
Oosten en het Middellandse-Zee-gebied een sterke neiging vertoonde een
onappetijtelijke kluizenaar te worden, die dagen en nachten doorbracht boven
op een pilaar of in een grot, herinnerde zijn Vlaamse tegenhanger zich
1 Corinthe XIV : 40 ; en zelfs toen hij zich uit de wereld terugtrok bleef
hij er op staan dat alle dingen van het dagelijks leven „betamelijk en met
orde rnoesten geschieden". Daardoor vond men in de Lage Landen bij de
zee nergens van die heiligen die slechts weerzin konden opwekken ; en dat
in een tijd, waarin zelfs een overigens zo fijngevoelig iemand als Franciscus
van Assisi tot zulke walgelijke daden van zelf-vernedering kwam, dat het
meer bezadigde yolk van het Noorden er eerder door afgestoten dan aangetrokken werd en een gevoel van afschuw en van min of meer nutteloze verspilling van tijd en energie nooit geheel van zich of kon zetten.
Ik heb U reeds verteld, dat het klooster, waarin Erasmus het grootste duel
van zijn jeugd doorbracht, alles behalve een paradijs was. De monniken
waren aangeworven uit de boerenfamilies uit de onmiddellijke omgeving;
en de instelling werd maar al te vaak gebruikt als vluchthaven voor die
boerenzoons, die of te zwak Of te traag Of te stom waren om goede landarbeiders te worden. Doch aan enkele levensvreugden hield men tenminste
vast; en die bekende overlevenden uit de dagen der Middeleeuwen — de
Begijnen van Vlaanderen en Holland — laten ons zien hoe, met uitzondering van enkele afvalligen (ik herinner mij vaag een heilig vrouwspersoon uit
,
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Schiedam, van wie men vertelde — let wel — dat zij zich gedurende veertig
jaren niet gewassen of verkleed had ! ), het merendeel dezer mannen en vrouwen, hoe zeer zij zich ook te buiten gingen aan mystieke beschouwingen,
nooit geheel vergaten dat zij zekere verplichtingen hadden tegenover het
lichaam, waarvan men veronderstelde, dat het naar God's eigen beeltenis
geschapen was.
Hetzelfde gold voor de ideeën van deze noordelijke mystici. Iedere keer
weer huiver ik, wanneer ik naar het schilderij van Ignatius van Loyola kijk.
In die ogen en in die mond ligt een wreedheid, die ik bijna evenzeer vrees
als de grijnzende minachtig, die de meest opmerkelijke karaktertrek vormt in
Adolf Hitlers physionomie. Had ik vierhonderd jaar geleden geleefd, dan
had ik Loyola even instinctief bestreden als ik thans de Fiihrer bestrijd.
Vraag mij niet uit te leggen, waarom alleen maar een mond of een paar
ogen een overigens rustig en vreedzaam burger als ik ben er toe kunnen
brengen in een dergelijke razernij van onredelijke haat uit te barsten. Ik zou
het U onmogelijk kunnen vertellen. Het kan te danken zijn aan die alles
overheersende hartstocht voor persoonlijke vrijheid, die een deel vormt van
mijn geboorterecht als Hollander. Het kan ook een onbewuste herinnering
zijn aan de handelingen van wreedheid en foltering in mijn geboorteland
begaan (en God weet in hoeveel andere landen! ) door een yolk, dat een
intens behagen schijnt te scheppen in het steken van stalen priemen in een
soezerige stier of in het afrossen van een half-verhongerde ezel, die niet
meer op zijn poten kan staan. Ook kan het zijn dat ik in mijn jeugd zo zeer
omgeven was door herinneringen aan mannen en vrouwen die gevierendeeld,
opgehangen, onthoofd, verdronken of verbrand waren om der wille van hun
geloof, dat ik dat nooit meer kan vergeten.
Ik heb het reeds lang opgegeven om te trachten uit te vinden, waarom dit
alles mij nog zo persoonlijk en direct raakt; het is nu eenmaal zo en het
is nu voor mij te laat om te veranderen en mijzelf te ontdoen van de aandrift tot het doden van een ieder, die een kind of dier kwelt. Ook zou ik
er hier niet over hebben gesproken, als ik niet op die avond, die Eràsmus bij
ons doorbracht, ontdekt had, dat hij in dit opzicht volledig met mij instemde.
Op een of andere manier was Keizer Karel V ter sprake gekomen. „Het
was jammer," zei onze gast, „dat hij niet hier kon blijven, waar hij geboren
en getogen was. In zijn hart was hij een Vlaming zo goed als men maar
kon wensen. Hier in de Lage Landen was hij veel gelukkiger dan waar ook.
Hij hield van ons voedsel. Hij hield van ons bier. Hij hield van onze
vrouwen en van onze levenswijze. Hij hield even oprecht van zijn jeugdige
geheimschrijver, de jonge Prins van Oranje, als hij zijn eigen onechte noon.
verfoeide. Maar hij werd gedwongen ons te verlaten en zijn krankzinnige
moeder te volgen naar haar eigen land. Vlaanderen, het rijkste land van
Europa, was te klein om hem vast te houden. Hij moest met alle geweld
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over de gehele wereld heersen. Jammer ! De arme man zou juist bier zo
veel gelukkiger zijn geweest.
„Mijn eigen betrekkingen met de Keizer zijn nooit zeer nauw geweest;
maar ik kende vele mensen, die zeer dicht uit zijn omgeving kwamen. Zij
vertelden mij, dat hij gedurende de eerste helft van zijn leven iedere keer
ziek werd, wanneer hij de doodstraf moest ondertekenen van een ketter, die
tot de brandstapel veroordeeld was. Hij deed het alleen om politieke redenen.
Maar ik geloof zeker, dat die Duitse vorsten, die Luther ondersteunden,
weinig beter waren dan hij, ook al hingen zij hun slachtoffers op of hen
onthoofden in plaats van hen te verbranden."
Er viel een stilte. Toen zeide hij : „Een levend wezen te verbranden is iets
vreselijks ! Jets afschuwelijks ! "
„U heeft het zeker nooit zien gebeuren ?" vroeg Frits, enigszins verward.
Erasmus keek langzaam op van het stukje zilverpapier, dat hij bezig was tot
een klein balletje samen te knijpen, nadat hij de chocolade zeer tot zijnvoldoening geproefd had. „Ja," antwoordde hij, „een keer slechts. In Parijs,
toen ik op college zat. Ik kon het niet helpen. Een jonge vrouw, heel knap
van uiterlijk; maar heur haar was in lichte laaie en zij schreeuwde afschuwelijk temidden van de vlammen. Ik zal het nooit vergeten."
Weer viel er een stilte. Toen ging hij verder : „Zij hebben mij na mijn breuk
met Luther ervan beschuldigd een lafaard te zijn en mijn vrede met de Kerk
bewaard te hebben uit angst zelf op de brandstapel te zullen komen. Misschien hadden zij gelijk, want ik kon die vrouw met haar brandende haren
— een rode krans van vuur — nooit vergeten; en dus deed ik wel alles wat
1k kon om de noodzakelijke hervormingen tot stand te brengen, maar op
mijn wijze."
Maar ik sprak over Geert Groote en moet niet te ver afdwalen. Na het
bezoek aan zijn vriend Ruysbroeck in Groenendael deed hij het volgende.
Het was zeer typerend zowel voor de man als voor de maatschappij, waarin
hij leefde. Hij gehoorzaamde zijn Bisschop en de Heilige Stoel nederig,
ging terug naar zijn geboortestad Deventer en stichtte daar die merkwaardige
religieuze gemeenschap, die bekend zou worden als de Broederschap des
Gemenen Levens.
Het hoofdkwartier werd gevestigd in het huis, dat Groote's beste vriend,
Florentius Radewijnsz, voor dit doel had afgestaan. Toen liet hij wezen, dat
alle mannen en vrouwen, die zich van de wereld wilden terugtrekken zonder
bepaald de kloostergelofte of te leggen, door in dit nieuwe gemeenschapshuis te trekken en door gezamenlijk te leven, eenzelfde bestaan zouden
kunnen leiden als, naar verondersteld werd, de Christen-gemeenschappen uit
e eerste vier eeuwen na de dood van de Meester. Het vierde hoofdstuk
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van de Handelingen der Apostelen leverde het voorbeeld, waarnaar hij deze
gemeenschap van ware Christenen wilde organiseren.
Hoewel de Broeders des Gemenen Levens hun volledige burgerlijke vrijheden
bleven behouden en te alien tij de tot hun gewone levenswijze terug konden
keren, beloofden zij, zolang zij leden van Groote's stichting waren, gehoorzaamheid en liefdadigheid, nederigheid en zelfverloochening en vroomheid
te betrachten en verder alle hoop op persoonlijk gewin op te geven en hun
wereldlijke bezittingen en toekomstige verdiensten in een gemeenschappelijke kas bij een te brengen.
Dat was in een tijd van grof materialisme reeds een uitgangspunt, dat wel
veel opzien moest baren ; maar de Broeders gingen nog verder met hun
experimenten in toegepaste democratie. Zij kozen hun eigen Hoof d, hun
eigen Rector; en deze persoon behoefde niet bepaald een priester te zijn.
Dit was echter geenszins een bewijs, dat zij verlangden met de Kerk te
breken ; want de Broeders des Gemenen Levens waren uiterst gehoorzame
en loyale kinderen van de Kerk ; en zij zagen er zorgvuldig op toe dat er in
ieder van hun huizen tenminste twee priesters waren en een aantal lagere
geestelijken. Maar zij wilden een zorgvuldig evenwicht bewaren tussen
hemels streven en aardse behoeften; want zij kwamen voort uit alle lagen
en soorten van het eenvoudige, gewone yolk. Nu en dan schitterden een paar
edelen en landarbeiders onder hen, maar voor het grootste deel kwamen hun
leden uit de betere klasse der kooplieden, handwerkslieden en geleerden,
met hier en daar een paar arme studenten op zoek naar een kosteloze opleiding.
Deze goede lieden begonnen elke dag met gemeenschappelijke gebeden;
daarna ging ieder lid der gemeenschap vlug naar zijn of haar dagelijkse
taak, om pas laat in de avond terug te keren voor verdere gebeden en een
buitengewoon sober maal. Indien zij besloten zich nog meer van de wereld
terug te trekken dan mogelijk was zolang zij hun kantoren of winkels aanhielden, dan leerden zij het ambacht van copyist of van verluchter van
manuscripten en werkten in het huis zelf. Zij, die geen artistieke gaven
bezaten, werden in een nederig ambacht opgeleid of verhuurden zich als bedienden, want elkeen had de verplichting op de een of andere wijze practisch
bezig te zijn. Geert Groote had gezien waartoe bedelarij onherroepelijk
leidde. Onder zijn volgelingen mochten dus geen beroepsbedelaars voorkomen. De gemeenschapshuizen van de Broeders des Gemenen Levens moesten zich zelf volledig kunnen bedruipen; anders mochten zij niet blijven
bestaan.
Het is voor ons heel moeilijk heden ten dage de atmosfeer te reconstrueren,
waarin deze tijdgenoten van Erasmus leefden. Want de Kerk betekent, zelfs
voor de gelovigen, niet meer het ganse leven, zoals dat bij de mannen en
yrouwen in de late Middeleeuwen en de Renaissance het geval was. Zij
stonden bij het krieken van de morgen op en het eerste wat zij deden was
4

53

PIONIERS DER VRI JHEID

hun gebeden op te zeggen. Vervolgens haastten zij zich naar de Mis nog
voor zij iets te eten hadden gehad. Hun werk-dag werd geheel geregeld
door het luiden van de kerkklokken. leder maaltijd begon met een kort gebed
om de Goddelijke zegen en zij legden zich niet ter ruste alvorens zij noginaals hun trouw aan hun Hemelse Heer en Heiland tot uitdrukking hadden
gebracht.
Maar dat was nog niet alles. De Kerk greep hen reeds voor hun geboorte
vast. Om hen de opperste zaligheid te verzekeren konden zij, onder bepaalde
omstandigheden, gedoopt worden terwijl zij nog in hun moeders schoot
waren. Zij werden alleen door de Kerk getrouwd, want er bestond geen
burgerlijke plechtigheid, die een dergelijke verbintenis wettelijk regelde. De
Kerk nam de zorg op zich voor hun stoffelijk omhulsel, nadat zij afscheid
hadden genomen van hun aardse tehuis ; en na hen te hebben toevertrouwd
aan de stof, waaruit zij waren gevormd, was het haar taak de ziel veilig
door het vagevuur heen te geleiden.
Maar zelfs dat was nog niet alles. De Kerk voorzag zijn kinderen van alles
wat het leven interessant maakte. Zij gaf hen hun kunst, hun muziek, hun
toneelvoorstellingen en vrijwel hun gehele literatuur. Zij leerde hen hun
letteren, indien men hen tenminste knap genoeg vond zich de kunst van
lezen en schrijven eigen te maken. Zij bestuurde hun zeden en zelfs zette
zij zich er soms toe hen een elementair begrip voor manieren bij te brengen;
doch aangezien de meeste priesters uit de lagere rangen der maatschappij
stamden, werd dit geen onverdeeld succes.
Kortom, ieder levend schepsel (behalve de dieren op het veld, die zich nooit
in de onmiddellijke belangstelling van de Kerk mochten verheugen daar zij
niet bedeeld waren met een onsterfelijke ziel) werd practisch ieder ogenblik
van zijn bestaan herinnerd aan het feit, dat hij niet louter en alleen een ingezetene van dit of dat dorp, of van dit of dat land was, maar boven alles een
onafscheidelijk deel vormde van die onmetelijke superstaat, die door goddelijke beschikking beslag kon leggen op alles, wat een gewoon stervelint zijn
eigendom noemde — zijn huis, zijn paarden en koeien, zijn vrouw, zijn
kinderen, zijn leven en zijn ziel.
Deze macht te trotseren stond gelijk met de Almachtige zelf te trotseren;
dat te doen vergde een dosis moed, waarvoor wij in onze dagen geen juist
equivalent hebben. Ik weet dat gedurende de laatste vierhonderd jaren vele
volken met succes tegen onderdrukking en tyrannie hebben gerebelleerd. Een
handjevol kolonisten langs de Westkust van de Atlantische Oceaan verklaarde zich onafhankelijk van Groot BritanniC. Een paar honderdduizend
Nederlanders trotseerden met succes een koning, die de halve wereld regeerde.
Nog geen eeuw geleden wierpen de Italianen het Oostenrijkse juk of en
de Zwitsers hebben vijfhonderd jaar vroeger hetzelfde gedaan.
Deze rebellen echter wisten, ook al namen zij ongetwijfeld ernstige risico's,
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dat zij maar een bepaalde hoeveelheid lichamelijk leed konden oplopen. Zij
konden hun huizen, hun have en goed, hun vrouwen en kinderen verliezen.
Maar het vermogen van hun vijanden om hen leed en pijn aan te doen,
hield op aan deze zij de van het graf.
Het reikte niet verder dan het kerkhof. De Kerk daarentegen had een
pandrecht op de eeuwigheid en kon 's mensen gelukzaligheid ook in het
hiernamaals beinvloeden. Het was een vreselijk lot, dat men dan voor ogen
had, in een tijd, dat de mensen vast geloofden aan het bestaan van een
echte hel, vol afgrijselijke duivels met hOrens en lange, zwarte staarten en
varkenssnuiten, die wolken stinkende dampen uitbliezen, en alien vrolijk
bezig waren om onbekeerde zondaren uit grote ketels kokende pek over te
gieten in ketels boordevol met gesmolten zwavel.
Deze voorstellingen betekenen niets voor ons ; omdat wij nooit mensen
hebben gezien, die levend in hete teer gekookt of op een brandstapel geroosterd werden. Ook hebben slechts enkelen van ons mensen gezien, die
opgehangen of gefusilleerd werden. Maar het yolk van de Middeleeuwen
was maar al te zeer gewend aan dergelijke taferelen, daar zij iedere keer,
wanneer zij een stad verlieten of binnen kwamen, wel gedwongen waren
onder galgen door te lopen, waaraan de geworgde lichamen van hun merlemensen langzaam in de wind heen en weer bungelden, terwijl op grote
raderen dicht in de buurt de gieren zich te goed deden aan de overblijfselen
van andere menselijke wezens, in stukken gehakt, om geen andere reden, dan
dat zij de „orthodoxe" uitleg van een of andere duistere passage in de
Openbaringen of in de Tweede Brief aan de Thessalonicensen in twijfel
hadden getrokken. Om nog maar te zwijgen van die vreselijke vertoningen
voor het stadhuis, wanneer een paar half krankzinnige oude vrouwen, luid
schreeuwende in doodsangst, in vaten kokend water geworpen werden, omdat
zij zich schuldig hadden gemaakt aan hekserij en hun zielen aan de duivel
verkocht hadden.
De helse martelingen, die iedere Zondag door welsprekende „verdoemenispredikers" (want er bestonden sprekers speciaal getraind in het dramatiseren
van de verblijfplaats der verdoemden) met gloed werden geschilderd, waren
derhalve voor Erasmus' tijdgenoten een werkelijkheid, iets wat zij uit persoonlijke ondervinding kenden, net zoals de meeste Europeanen van vandaag
uit eigen ervaring weten, wat het betekent gebombardeerd te worden. Dat
zij, ondanks deze ontzettende, afschrikwekkende middelen het toch waagden
zich te keren tegen wat zij in hun Kerk verkeerd vonden, toont dat deze
mannen en vrouwen een moed bezaten die in onze wereld van vandaag niet
vaak wend geevenaard.
Zo begonnen Geert Groote en zijn volgelingen in deze wereld van vrees en
onderdrukking, toen niemand zijn ziel of lichaam ten voile zijn eigendom
kon noemen, een organisatie op te zetten, die ongetwijfeld, doordat zij zo
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duidelijk vasthield aan de beginselen van het oorspronkelijke Christendom,
een constant verwijt tot de Kerk in zijn toenmalige vorm moest betekenen.
Ten tijde van Erasmus' geboorte had de beweging van de Broederschap des
Gemenen Levens zijn hoogtepunt bereikt. Natuurlijk werd ook hij er door
beinvloed en in alles wat hij naderhand dacht of schreef, treden de onmiskenbare bewijzen van die invloed aan het licht.
Men zegt wel eens, dat de Godsdienst der Lage Landen gedurende de zestiende eeuw die van Erasmus was. Ik ben veeleer geneigd te zeggen, dat de
godsdienst van Erasmus die der Lage Landen was.
Enige tijd later maakte zowel Luther als Calvijn zoveel lawaai, dat de zachtere geluiden van Erasmus geheel werden overstemd en niet langer konden
worden gehoord, behalve hier en daar door oren, zorgvuldig afgestemd op
de fijnere tonen van een goedaardige redelijkheid. Gelukkig is geen enkel
woord dat eens gesproken werd geheel verloren gegaan; en misschien komt
er nog wel eens een dag, waarop de wereld, bevrijd van haar huidige politieke, economische en religieuse hartstochten en razernij, weer luisteren kan
naar deze beminnelijke discipel van Geert Groote.
Zover was ik gekomen, toen ik mij plotseling herinnerde, dat ik alleen maar
een kort resume zou schrijven voor Frits, die, druk bezig met zijn eigen
taken aan de Amsterdamse Beurs, zijn geheugen wel wat opgefrist wilde
zien, maar van wie men nauwelijks kon verwachten dat hij een hele week
zou doorbrengen alleen met een lang verhaal te leven over zijn toekomstige
gast. Dus spaarde ik verder tijd en ruimte door hem alleen maar een schets
te geven van Erasmus' verdere loopbaan.
Ik weet niet of Erasmus (evenals mijnheer Jansen en alle eerzuchtige jonge
mannen, die hopen in deze praktische wereld van hun leven een succes te
maken) ooit een lijst heeft aangelegd van zijn toekomstdromen. De mensen
van de vroege Renaissance waren lang niet zo zelfbewust als wij. Daar zij
meer belang stelden in God dan in zich zelf, waren zij ook niet altijd en
eeuwig bezig hun kans op zelfbehoud of te wegen, zoals wij moderne zwaarmoedige lieden precies de vitaminen nagaan, die wij voor ons ontbijt nodig
hebben.
Maar, schoon geheel onbewust, trachtte Erasmus toch wel zijn leven lang de
rol van de Ridder van de Ganzenveder te spelen, zoals Franz Liszt driehonderd jaar later zou trachten de Ridder van het Klavier te worden. Het feit,
dat hij zijn leven onder grote moeilijkheden begonnen was, dat hij als onwettig kind gedwongen was te boeten voor een zonde die hij nooit had
begaan, kan zeer wel de grote drijfkracht van zijn gehele streven zijn geweest. Want het is een bekend feit, dat door de geschiedenis duidelijk wordt
aangegeven (hoewel onze zedenmeesters er slechts zelden de nadruk op leggen), dat de meeste mensen die veel in de wereld hebben bereikt, daarin
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slaagden, omdat zij zich wilden wreken over de wijze waarop zij op een of
ander tijdstip in hun leven door God of mensen waren behandeld.
Napoleon, de zoon van een in behoeftige omstandigheden verkerende Corsicaan, een grappig uitziend piepkuiken en het mikpunt van de eindeloze
grappen van de kant vain zijn klassegenoten op de militaire school te Brienne,
rust niet, voordat hij de schoonzoon is van de Keizer van Oostenrijk.
Robespierre, kind van een onmogelijke vader, zo onaantrekkelijk, kortademig
en onbehouwen, dat Been vrouw ooit tweemaal naar hem keek, heeft rust
noch duur voor hij die maatschappij van al die fatsoenlijke dames en heren,
die hem in de dagen zijner jeugd vernederd hebben, heeft verwoest. Mohammed, de man Gods uit Mekka, die bemerkte, dat zijn stadgenoten weigerden
naar hem te luisteren, haast zich naar Mekka's rivale, de stad Medina, en
laat de bewoners van Mekka aan den lijve voelen, wat zij hadden verzuimd,
toen zij in gebreke gebleven waren hem au serieux te nemen. Adolf Hitler,
een vijfde rangs artist en een hoogst onaantrekkelijke persoonlijkheid, die
van al zijn leraren eindeloos te horen kreeg dat hij nooit jets zou bereiken,
is op het ogenblik bezig de wereld in vuur en vlam te steken om te bewijzen
(tot eigen voldoening, zo niet van anderen), dat hij toch werkelijk een groot
man is en verkeerd begrepen werd, toen hij gedwongen was in Weenen's
sloppen te leven en zijn eten te halen in een gaarkeuken van een liefdadige
Oostenrijkse Jood.
Over dit onderwerp zou ik een bock vol kunnen schrijven. Misschien doe ik
dat nog wel eens en ik zal het dan noemen : „Het minderwaardigheidsgevoel
als grondslag van succes". Natuurlijk kan dit minderwaardigheids-complex
op verschillende manieren tot uiting komen. Bij werkelijk lage karakters zal
het een aansporing betekenen tot daden van wreedheid, kwaadwilligheid en
onmenselijkheid. Bij hogerstaande karakters kan het leiden tot uitingen van
grote weldadigheid, vriendelijkheid en diep medelij den met de lijdende
mensheid. Tot de laatste groep behoort volgens mij Erasmus.
Toen hij nog jong was, had hij zelf zo diep geleden onder de zelfzuchtigheid, achterdocht en kwezelachtigheid van zijn medemensen, dat hij zich
ernstig voornam andere jongelieden voor een dergelijk lot te bewaren ; en
aangezien hij dat alleen maar kon doen door een blijmoedig evangelic van
verdraagzaamheid, toegevendheid en menselijk medelij den te verkondigen,
werd hij de toonaangevende brochures- en artikelen-schrijver van zijn tijd eri
wijdde de veertig werkzame jaren van zijn leven aan dit ene doel.
Intussen moest hij natuurlijk zijn brood verdienen. Het schrijven van boeken
bracht nog niet veel op. Gewoonlijk maakte de uitgave van een boek de
schrijver armer dan hij al was. Zo was de ongelukkige auteur voor zijn
dagelijks onderhoud dus afhankelijk van de gunst van rijke vorsten en burgers. Inderdaad zou een groot deel van Erasmus' loopbaan beschreven kunnen worden onder de Pirandellische titel „Een auteur op zoek naar een.
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dozijn beschermheren". Van ons moderne standpunt bekeken, was dat een
vrij onwaardige wijze om rond te komen. Maar Erasmus (en wat dit betreft
al zijn tijdgenoten) dacht er niet zo over. Had men dit punt bij hen ter
sprake gebracht, dan zouden zij geantwoord hebben, dat het minder vernederend was aan de smaak van een of andere zeer beschaafde prins of
kerkvorst tegemoet te komen, dan zoals in onze dagen velen doen, zich te
richten naar de twijfelachtige smaak van juffrouw Pieterse en haar kennissen,
die „niet weten wat kunst is, maar alleen weten wat zij graag mogen".
Eigenlijk ben ik van mening dat er voor een dergelijke houding toch wel
iets te zeggen vast. En ik heb inderdaad een sterk vermoeden, dat de meeste
componisten, dirigenten en violisten van onze dagen (als zij eens zeer eerlijk
tegenover zichzelf waren) zouden bekennen, dat een stelletje intelligence en
rijke beschermers van het type Esterhizy een waar geschenk des hemels zou
zijn in deze tijd van triompherende democratie.
Doch dit alles, hoewel niet oninteressant, brengt ons helaas geen stap verder
en dus zal ik maar liever de hoofdpunten aanstippen van Erasmus' leven,
terwijl hij op zoek was naar die beschermheren, die of juist wanneer hij hen
het meest nodig had stierven, Of bankroet gingen op de dag dat hij bij hen
in zou trekken, of die hem op een of andere wijze teleurstelden en noopten
voor de zoveelste maal zijn boeken en schrijfbenodigdheden op zijn mager
muildier te pakken en verder te gaan op zoek naar maar weer andere vriendelijk gestemde Maecenas.
Daar Erasmus zich in het klooster Steyn wanhopig ongelukkig voelde, keek
hij links en rechts uit naar iemand, die een bekwaam Latijns secretaris nodig
had. Zo iemand vond hij in het jaar 1494, toen hij Gouda verliet om in
Kamerijk de particuliere secretaris te worden van de Bisschop van die plaats
in het Noorden van Frankrijk.
Maar de Bisschop van Kamerijk was een zeer werelds persoon en hield er
voor zichzelf een miniatuur hof op na niet bepaald de juiste plaats voor
een geleerde op zoek naar vrede en rust. Dus zag de jonge secretaris uit
naar een ander baantje, en toen een Engelse vriend hem de kans hood naar
de Parijse Universiteit te gaan, nam hij dit met beide handen aan. Zijn
middelen waren echter lang niet toereikend en hij was wel gedwongen zich
als beursstudent aan een der faculteiten in te laten schrijven. Daar bracht
hij een vreselijke tijd door, verhongerde bij na, had het nooit warm genoeg
en liep een besmettelijke ziekte op, die hem de rest van zijn leven zou vergallen. Maar hij leerde, wat hij leren wilde. Hij verbeterde zijn latijnse stijI
en kreeg een degelijke opleiding in de Godgeleerdheid. Hij begreep weldra
dat een zuivering van de zeer verknoeide tekst van vele Heilige Boeken (de
vertaling van de Bijbel van St Hieronymus was toen reeds meer dan elfhon58
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derd jaar oud) de beste methode zou zijn, als hij zich een klinkende naam
op het gebied van de literatuur wilde verwerven.
Om dit goed te doen, moest Erasmus echter allereerst Grieks leren en de
volgende zes jaren zocht hij dan ook voortdurend naar een bekwaam leraar
in het Grieks.
Het kan ons in het begin ietwat merkwaardig voorkomen, dat er zo weinig
goede Griekse professoren te vinden waren. Maar dat was heel natuurlijk.
Oorspronkelijk waren de Griekse leraren Byzantijnse vluchtelingen geweest,
die het handschrift op de muur gelezen hadden en uit Constantinopel ontkomen waren, toen de wegen nog open waren. Toen Erasmus ten tonele
verscheen, was die generatie vluchtelingen voor de Turkse overheersing,
voor wie het Grieks een eigen levende taal was, echter reeds uitgestorven,
aleer zij tijd hadden gehad een voldoend aantal opvolgers op te leiden.
Derhalve bestond er zo'n groot gebrek aan prima Griekse docenten, dat de
weinigen, die voor de beter betaalde posities in aanmerking kwamen, zeer
gezocht waren. De rijke Engelse Universiteiten konden hogere salarissen
bieden dan de Franse en Italiaanse. En daar wetenschap, zowel als kunst
altijd de neiging hebben vertoond de rijkgevulde dis te volgen, was het dus
Engeland waar Erasmus hoopte te vinden wat hij zocht.
Erasmus haatte de zee, maar er was Been keus. Dus stak hij het Kanaal over
en steeg te paard met Oxford als doel, zodra een minzaam Engelse beschermheer bereid bleek zijn verblijf aldaar te bekostigen. Dit was de
eerste van een serie bezoeken aan Engeland, gedurende welke Erasmus geleidelijk steeg van gewoon student tot de status van volledig professor;
want een twaalftal jaren later werd de vroegere student uit Oxford verzocht in Cambridge colleges te geven, waar hij toen zijn belangrijke studien
van het Nieuwe Testament voltooide. Op een of andere wijze scheen het
leven in Engeland hem beter te bevallen dan in zijn eigen land of Frankrijk.
Wij krijgen althans sterk de indruk, dat hij later alleen dan naar zijn
geboorteland is teruggekeerd wanneer ziekte hem er toe dwong — hetgeen
nogal vaak voorkwam —; maar zelfs dan klaagde hij over de barbaarse
gewoonten en manieren daar.
Het is zeker opvallend, dat deze typische en vaak zeer scherpe commentator op het 'even in het algemeen, nooit met de arm der wet in nil=
raking is gekomen. Maar gedurende zijn verblijf op Britse bodem onthield
hij er zich zorgvuldig van zich met politiek te bemoeien. Toch was het de
tijd dat „King Hal", in de geschiedenis Hendrik VIII geheten, bezig was
zijn vrouwen en ministers of te slachten, de kloosters van hun rijkdom te
beroven (ondanks zijn titel van Beschermer des Geloofs, hem door de
Paus verleend wegens zijn pamflet tegen Luther) en iedereen uit te plunderen, behalve die onderdanen, die te arm waren om zijn aandacht waard
te zijn
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Erasmus bewees nu, dat hij niet alleen een zeer geleerd man was, maar
ook iemand van grote omzichtigheid. Zijn uitgesproken verlangen de
veilige weg tussen twee uitersten te gaan, zijn onwilligheid om openlijk
uit te komen voor de Paus of voor Luther, is hem dikwijls kwalijk genomen. De liberaal, die het bij de middenweg houdt, wordt gauw aan de
kaak gesteld, niet alleen door diegenen die overvloedige spijzen nuttigen
in de herenhuizen aan de rechter kant, maar ook door de anderen, die hun
dagelijkse koolsoep eten in de hutten ter linker zijde. Zij krijten hem uit
voor lafaard en verwijten hem gebrek aan principes. „Best mogelijk," antwoordde Erasmus op deze aanklachten, „maar ik ben van plan te leven.
1k wil redelijkheid en wederzijdse verdraagzaamheid prediken, en wanneer
jullie klaar zijn met elkaar de hals of te snij den voor theorieèn, waarvan
jullie geen van alien kunt bewijzen of zij al dan niet juist zijn, zul je
misschien naar mij willen luisteren en ik zal jullie tonen, hoe je gelukkig
met elkaar kunt leven in plaats van je tegenstanders eeuwig en altijd naar
galg en rad te brengen."
Is hij geslaagd ? Ja en nee. Over het algemeen genomen, meen ik van wel;
want hoewel men temidden van het hevige strijdgewoel, dat losbarstte na
Luther's openlijke trotsering van de kerkelijke tucht, slechts zelden naar
zijn stem luisterde, schonk toch het meer intelligente deel van de wereld
wel degelijk aandacht aan alles wat hij zeide. En zoveel is zeker — al de
vier volgende eeuwen door kunnen wij de sporen volgen van de scherpzinnige en gevoelige Erasmiaanse levens-philosophie. 1k weet, dat er thans
maar weinig mensen gevonden kunnen worden, die wel een regel of zo
zouden willen lezen van wat Luther en zijn aanhangers en tegenstanders
over en tegen elkaar schreven ; doch iets van het werk van de oude
Rotterdamse geleerde leest menigeen nog heden touter en alleen om het
genoegen een paar uren door te brengen in het prettige gezelschap van een
door en door beschaafd mens, die besefd heeft dit verschil in theologisch
inzicht wel het laatste ding in de wereld is, waarvoor ook maar iemand
van zijn bestaan beroofd of in het openbaar terechtgesteld mag worden.
Ten bewijze hiervan kan ik de lectuur aanbevelen van zijn boekje getiteld
„Moriae Encomium", of „de Lof der Zotheid". Hij schreef dit heel in het
begin van de zestiende eeuw, toen hij in het huis van zijn dierbare vriend
Sir Thomas More vertoefde.
In dit werkje (van niet meer dan honderd bladzijden) deed Erasmus wat
Voltaire een paar eeuwen later in zijn beroemde „Candide" zou doen.
„Aangezien het menselijk geslacht," zo redeneerde hij, „er op staat stapelgek te worden — aangezien iedereen van de Paus tot de nederigste
dorpspriester — van de rijkste tot de meest armzalige stakkerd — van de
keurige dame in haar zij den en satijnen klederen tot de slons in haar katoenen jurk — aangezien de hele wereld hardnekkig weigert zijn gezond ver60
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stand, een geschenk van God, te gebruiken, maar er op staat zich uitsluitend
te laten leiden door hebzucht, ij delheid en onwetendheid, waarom dan in
de naam van een goedertieren God zouden de weinige waarlijk intelligente
mensen zoveel tijd en moeite verknoeien om te trachten dat mensen-ras te
veranderen in iets wat het nooit wilde zijn ?
„Laat hen gelukkig zijn in hun zotheid," verklaarde hij stoutmoedig. „Beroof
hen niet van wat hen meer voldoening schenkt dan al het andere — hun
souvereine macht om zichzelf belachelijk te maken."
Dit was de enige directe aanval, die Erasmus ooit afvuurde op de hopeloze
toestanden, waarin Europa toen gedompeld was door een Kerk, die niet in
staat was zich zelf van binnen uit te hervormen en door mensen, die evenmin in staat waren hem van buiten of te hervormen. Hij zwoegde zijn leven
lang aan deze taak om tot een „redelijke revolutie" te komen; maar hij
voelde niets voor een martelaarschap en derhalve onthield hij zich van frontaanvallen en deed zijn best de garnizoenen, die de citadels van zijn vijanden
bezet hielden, om te praten en in dit loffelijk streven was hij uitermate
succesvol.
Hij wilde zich opwerpen als kampioen der verdraagzaamheid ; maar aangezien hij geboren werd in een eeuw die kranten noch weekbladen had,
moest zijn werkzaamheid als publicist wel zeer origineel zijn.
Erasmus was, als alle rasechte ironici, een meester in stille aanwijzingen en
verborgen bedoelingen. Zo gaf hij respectabel uitziende verzamelingen
Griekse spreekwoorden uit en even onschuldig uitziende boekdelen met
gesprekken; maar in al deze boeken gaf hij in bedekte termen een aantal
rake opmerkingen over de dagelijkse gebeurtenissen ten beste, die hem ongetwij feld met de autoriteiten in conflict gebracht zouden hebben, als zij maar
scherpzinnig genoeg waren geweest om tussen de regels door te lezen. Doch
evenals de Oostenrijkse politie-agenten van zowat een eeuw geleden er niet
in slaagden de melodie van de verboden „Marseillaise" in Schumann's
„Faschingsschwank aus Wien" op te merken, zo ook keurden de censors
alles goed wat deze beroemde geestelijke schreef en begrepen in 't geheel
niet, dat die schijnbaar onschuldige verzamelingen bekende Griekse spreekwoorden voldoende springstof bevatten om hen alien hemelhoog op te
blazen, zo gauw een voldoend aantal mensen deze kleine brokjes van de
waarheid te pakken had kunnen krijgen en geleerd had ze te gebruiken voor
hun eigen explosieve werkzaamheden.
Zelfs in Rome schijnt niemand deze Hollander met zijn lange neus en die
gevaarlijke schittering in zijn ogen ervan verdacht te hebben, dat hij iets
meer was dan alleen maar een zeer pientere Augustijner monnik, die toevallig over een uitstekende Latijnse stijl beschikte en die hoogst waardevol werk
had verricht door de Heilige Schrift van veelvuldige onzuiverheden te reinigen. Want toen Erasmus tenslotte zo in het gevlei was gekomen bij een
,
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zeldzaam edelmoedig beschermheer, een zekere Baptista Boerio, lij farts van
Zijne Majesteit Koning Hendrik VIII, dat deze hem zijn twee zoons toevertrouwde om de universiteiten van Italie te bezoeken en hij hen helemaal
mee had gesleurd naar de Heilige Stad, werd hij daar met grote eerbewijzen
ontvangen en had zelfs verbonden kunnen worden aan de Pauselijke hofhouding, indien hij alleen maar bereid was geweest een dergelijke eer te
aanvaarden. Zeer verstandig gaf hij er echter de voorkeur aan om een vrij
man te blijven en in plaats van op het Vaticaan te blijven ging hij naar
Venetie om eens te zien, wat Aldus Manutius, de beroemde drukker, met
zijn nieuwe persen uithaalde en of deze grootste aller uitgevers van die
tijd misschien geneigd zou zijn hem als een van zijn auteurs aan te nemen.
De geleerde Manutius had vroeger vurig gehoopt zelf eenmaal een beroemd
schrijver te worden, maar toen hij ontdekte dat zijn medestudenten in hun
studie zeer belemmerd werden door gebrek aan betrouwbare en goedkope
teksten, was hij omgezwaaid naar het drukkersvak en verzorgde nu die
prachtige uitgaven die zo hogelijk gewaardeerd werden vanwege hun minitieuse proefdruk en hun keurige afwerking. Hij was meer dan bereid Erasmus aan zijn „lijst" (zoals wij vandaag zouden zeggen) toe te voegen en
begon terstond aan een verbeterde uitgave van diens „Adagia", die bekende
verzameling spreekwoorden, met vele geleerde toelichtingen en een massa
knappe spitsvondigheidjes verborgen in de noten aan de voet der bladzij den.
Dit Venetiaanse intermezzo was een gelukkige tijd. Hard werken betekende
niets voor Erasmus, want hij was alleen maar gelukkig wanneer hij woordjes uit zijn ganzeveer kon laten vloeien of met anderen kon praten over wat
hij verder van plan was te doen. Hij had geen directe zorgen. Zijn uitgever
verzorgde zijn dagelijkse behoeften en de magistraten lieten hem met rust,
zich er wel van bewust dat de aanwezigheid van 's werelds meest vermaarde
schrijver en commentator een uitstekende reclame vormde voor de liefde
welke hun stad de wetenschap toedroeg. En toen het werk van het herschrijven en omwerken van zijn „Adagia" tot een eind gekomen was, overkwam
Erasmus een tweede geluk. Een nieuw en ditmaal zeer rijk jong beschermheer vroeg of het hem veroorloofd mocht worden de zorg voor hem op zich
te nemen. Zijn naam was Alexander Stewart; evenals zijn leermeester, was
hij van onwettige geboorte. Doch daar hij de bastaard-zoon was van een
Schots Koning — James IV — was hij toch weer iets anders dan de ongewenste afstammeling van een nederig Hollands geestelijke en diens even
obscure huishoudster. Rijkelijk voorzien van contanten, sloot de jonge
Stewart zich aan bij zijn brillante mentor en tesamen brachten de twee een
bezoek aan de universiteit van Siena en gingen van daar door naar Rome.
In de hoofdstad vond Erasmus een brief van zijn oude vriend Lord Mountjoy, die hem dringend verzocht naar Engeland terug te keren. Na veel aarzeling nam hij het aan. Rome bood hem weliswaar een veel voordeliger
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rsoonlijke vrijheid. Erasmus bebestaan dan Engeland, maar ook minder pe
wees hiermee, dat zijn zogenaamde vrijheids-liefde meer was dan alleen maar
een holle phrase. Hij nam afscheid van zijn leerling, die naar Schotland
vertrok, volgde hem op zijn gemak en vestigde zich tenslotte in Cambridge.
Helaas was Engeland niet meer het paradijs dat het tevoren was geweest;
want Hendrik VIII was nu aan zijn werkelijke loopbaan begonnen. Maar op
het Continent stond het er al even slecht voor. Het zou nog slechts een
twaalftal jaren duren, aleer Luther definitief met de Kerk brak. De pot van
godsdienstige geschillen stond lustig te koken op het fornuis van niet tot
rede te brengen fanatisme. Spoedig — zo begreep Erasmus — zou het overkoken en God sta dan de arme geleerden bij, die weigerden partij te kiezen!
Erasmus was niet zonder machtige vrienden. Men had hem gevraagd een
der leraren te worden van de jeugdige Keizer, Karel V — toen nog een
jongen van zestien jaar, die zich temidden van zijn landgenoten van de Lage
Landen voorbereidde op zijn toekomstige loopbaan. Dit verzoek om een der
keizerlijke leermeesters te worden had hij te danken aan een vroeger klasgenoot uit Deventer, een zekere Adriaan Dedel uit Utrecht, die gedurende
de laatste vijf jaren Karel's privaat-leraar was geweest en die niet veel later
bekend zou worden als Adriaan VI, de laatste vreemdeling, tussen haakjes,
die tot de Pauselijke Zetel verkozen zou worden.
Zeker van zo'n hoge bescherming had Erasmus alle reden zich veilig te
voelen. Toch aarzelde hij een vaste betrekking te aanvaarden en gaf er de
voorkeur aan zijn brood als vrij man te verdienen. De enige plek waar hij
dat gedurende de eerste vijfentwintig jaren van de zestiende eeuw kon hopen
te doen, was de stad Bazel, in Zwitserland.
Nog onlangs hebben wij een heleboel gehoord over het opheffen van kleine
Europese naties. Men vertelt ons, dat zij niet langer van enig practisch nut
zijn. Ik ben een geheel andere mening toegedaan. Hun verleden toont aan,
dat zij een uiterst belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van
wat voor kort nog bekend stond als „de gemeenschappelijke Europese cultuur". Want zij vormden de enige plekken waar geleerden en natuuronderzoekers eens vrij adem konden halen, hetgeen absoluut onmisbaar voor hen
is om zich volledig aan hun taak te kunnen geven.
Verwijder Zwitserland en Nederland van de kaart en de lijst van steden,
die de grootste behoefte der mensheid hebben gediend (vrijheid van geloven
en denken) zal tot zeer magere proporties ineenschrompelen. Namen, die
een alledaagse betekenis voor ons alien hebben gekregen, zouden nooit ontstaan zijn.
Het stadje Bazel geniet de eer bovenaan te staan op de lijst van deze edele
bastions der persoonlijke vrijheid. In de vierde eeuw door Keizer Valentianus gesticht, was dit Zwitserse stadje snel uitgegroeid tot een belangrijk
handelscentrum tussen Noord- en Zuid-Europa, want zij was juist daar ge.
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legen, waar de Rijn ophield een bergstroom te zijn en bevaarbaar werd, een
van de hoofdaders van de handel op West-Europa. Gedurende de eerste
duizend jaren van haar bestaan, was zij door bisschoppen bestuurd ; maar
in de veertiende eeuw, toen de handel weer in betekenis toenam, was het
gezag van deze kerkvorsten danig gaan tanen. De rijke burgers, met hun
goed gevulde buidels, werden zich van hun macht bewust en bedankten er
feestelijk voor bevelen van buitenstaanders te moeten opvolgen. Zij hadden
Bazel veranderd in een bolwerk van vrije wilsbeschikking, van die machten
dus, die zich niet langer wilden onderwerpen aan de wil van Rome.
Tenslotte sloot de souvereine stad Bazel zich in het jaar 1501 aan bij de
Zwitserse Confederatie, dat merkwaardige oude experiment in het hartje van
Europa, dat als onafhankelijke natie bijna al zijn naburen heeft overleefd.
En zodra Luther zijn tartende Stellingen op de deuren van de Slotkerk te
Wittenberg had gespijkerd, hadden de eerzame Bazelaars hun bisschoppen
laten inpakken en hadden zij zich bij de Hervorming aangesloten. Van dat
ogenblik af lag het in hun bedoeling hun eigen lot in handen te houden.
Een drukpers vormde, toen als nu, een onmisbaar deel van iedere revolutionnaire beweging en de Bazelaars waren dan ook zeer verheugd dat een van
hun Beierse buren, een der meest beroemde uitgevers, besloot zich blijvend
in hun stad te vestigen. Als zovele vooraanstaande handwerkslieden uit de
gouden eeuw van het boek, had ook Johannes Froben oorspronkelijk een
studievak gekozen; maar evenals Aldus had hij de schrijverij opgegeven
voor het genoegen die boeken zelf te drukken. Hij was het, die in 1516
Erasmus' herziene en verbeterde Griekse Testament had gedrukt, het boek,
dat toevallig door Luther gebruikt werd, toen hij als vrijwillige balling op
de Wartburg de Bijbel in het Duits vertaalde.
Froben was niet alleen een uitstekend drukker, maar ook een eerste klas
zakenman. Evenals Alice vroeg hij zich af : „Wat is een boek zonder plaatjes ?" en haalde dus Hans Holbein over zijn geboortestad Augsburg te verPaten en zich in Bazel te vestigen, waar hij hem vast werk als illustrator kon
verschaffen. In het jaar 1521, na lange jaren van rondzwerven, besloot
Erasmus, die de last der jaren begon te voelen (hij was weliswaar pas 55
jaar, maar dat was een behoorlijke leeftijd voor iemand in de zestiende
eeuw) deze oude Zwitserse stad als blijvende woonplaats te kiezen. En om
geen kostbare tijd te verliezen, trok hij maar direct bij zijn uitgever in. Met
uitzondering van een paar jaren, die hij om gezondheidsredenen in het
nabije stadje Freiburg doorbracht, bleef hij in Bazel tot de dag van zijn
dood — 12 Juli 1536.
De hoeveelheid werk, die Erasmus gedurende deze periode verzette, was
overweldigend. Hoe een man, die constant door zovele kwellingen — werkelijke zowel als denkbeeldige — geplaagd werd, de gelegenheid kon vinden
al die dingen te doen, is een raadsel voor ons moderne mensen, die alle
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mogelijke tijdbesparende middelen tot onze beschikking hebben : schrijfmachines, dicteer-machines, carbon-papier, vulpenhouders, een „Thesaurus",
reeksen encyclopaedieen en handboeken die hele gebieden van geschiedenis
en wetenschap bestrijken — en die, ondanks al deze hulpmiddelen, toch zo
zielig weinig tot stand brengen. Maar Erasmus had natuurlijk een ding op
ons voor. Hij behoefde niet geregeld in het publiek te verschijnen. Hij
behoefde niet op cocktail-parties te komen. Hij behoefde geen tafel-speeches
te houden, hij behoefde geen aanbevelingen te schrijven voor slechte boeken
van onbekende auteurs. Hij behoefde niet in Vrouwen-clubs te spreken. En
in de latere jaren was hij zo beroemd, dat hij zelf kon bepalen, wie hij wel
en wie hij niet wilde ontvangen.
Want de wereld vergat Erasmus niet. Meer dan ooit was hij het middelpunt
der openbare belangstelling geworden. Iedere koerier, die Bazel binnenkwam, bracht brieven mee, geadresseerd aan de geleerde Doctor. De Paus
schreef hem. Keizers vroegen hem om raad. Koningen boden hem bewijzen
van diepe eerbied aan. Als het ongekroonde hoofd van de Republiek der
Letteren ontving Erasmus de hulde van zijn toegewijde onderdanen.
Velen van die missieven waren lang niet zo onschuldig als zij er uit zagen.
Zij hadden een Joel, dikwerf slecht verborgen en niet zelden vervat in termen van een vrijpostige uitdaging. „Welke zij de zijt gij van plan te kiezen ?"
vroeg soms een correspondent. „Zijt gij een Lutheraan of geeft gij de Paus
van Rome nog Uw steun ?"
Erasmus bleef echter onvermurwbaar. Hij weigerde partij te kiezen. Hij
hield vol dat de waarlijk wijze mens op de lange duur de mensheid geen
betere dienst kan bewijzen, dan door boven de strijd te blijven. Als hij zo
dwaas was geweest om het strijdperk te betreden, dan had hij gedwongen
kunnen worden dingen te doen, waar hij zich later over zou schamen.
Dr Martin Luther spoorde de Duitse vorsten aan hun opstandige boeren te
vuur en te zwaard te vervolgen — hen te verbranden, op te hangen, aan
stukken te hakken, te radbraken, hen en hun kinderen als ontuig te verdrinken — en plaatst zich zodoende niet bepaald in een gunstig daglicht. Misschien vormden deze uitingen van Hitleriaanse razernij een onafscheidelijk
deel van zijn karakter, en het kan zijn dat Luther wel op deze wijze moest
handelen, opdat zijn buren hem zouden begrijpen. Maar zijn uitbarstingen
van woeste razernij bewezen niets. Zij brachten niets tot een oplossing. Zij
leidden alleen tot die gewelddadige wreedheid die een eeuw later, gedurende
de dertig-jarige oorlog, de Duitse mentaliteit dermate zou aantasten, dat het
Teutoonse yolk sedert dien voortdurend een bedreiging van de Europese
veiligheid heeft gevormd.
De vredelievende Erasmus was van andere huize. Hij werd met afschuw
vervuld door de vreselijke dingen, die om hem heen plaats grepen. Hij wilde
zijn laatste jaren wijden aan een uiterste krachtsinspanning om zijn mede66
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mensen het begrip bij te brengen, dat alleen een philosophie van redelijkheid
en menslievendheid hen kon redden van die geestelijke en licbamelijke
massamoord, waar zij met verontrustende snelheid op af stevenden. Als een
stortvloed kwamen zijn boeken van Froben's persen af. Op alle mogelijke
manieren probeerde hij de mensen door zijn geschreven woord te benaderen.
Hij onderhield een voortdurende briefwisseling met de belangrijkste lieden
van zijn tijd en besprak met hen ieder onderwerp tussen hemel en hel, maar
bovenal die, welke verband hielden met hun gemeenschappelijk pogen om
de wereld te behoeden voor verdere uitbarstingen van godsdienstige razernij.
De vrijheid en eenige waarde van de menselijke ziel betekende voor Erasmus
veel meer dan al die godsdienstige discussies, die (of zij nu van de kant
van Luther's volgelingen kwamen of van de andere zij de) slechts een doel
hadden : de v6Ortdurende ketening van de geest. En hij voorzag duidelijk
dat de overwinning van de Protestantse partij slechts de heerschappij van
een Boek in de plaats van die van een Mens dat wit zeggen de Paus —
zou stellen ; en in dat geval vond hij dan nog altijd de Mens verkieslijker.
Met de Mens kon men tenminste redeneren, maar dat kon men niet met
het Boek. Waarom dus van het ene systeem tot het andere over te gaan,
wanneer er in wezen niets te winnen valt en waarschijnlijk veel te verliezen?
Waarom zou men dan niet liever proberen de Mens te veranderen en het
systeem dat hij vertegenwoordigde, dan hem op zij te zetten en de weg te
banen voor de komst van tientallen mannetjes, ieder met zijn eigen voorstelling van de waarheid en die ieder trachtte op de kleine schaal van een
Duits vorstendommetje datgene te doen, waarin de Paus op de grote schaal
van de gehele beschaafde wereld had gefaald?
Wat Erasmus niet begreep was het volgende wanneer een gewoon menselijk wezen, evenals een mishandeld paard, het bit tussen de tanden heeft
genomen, is hij niet langer in staat naar rede te luisteren, maar hij zal
blijven doorrennen totdat hij er uitgeput bij neervalt of door ruw ingrijpen
van buitenaf tot staan gebracht wordt. Eens, wanneer wij heel wat meer
zullen weten over de innerlijke werking van de menselijke geest dan thans,
kunnen we misschien leren de situatie meester te blijven en dan zijn wij
misschien in staat hele naties ervoor te behoeden amok te maken. Maar dat
kan alleen bereikt worden, nadat wij beroeps-politici door beroeps-psychologen vervangen hebben. De eersten weten drommels goed hoe de work in
de steel zit en hoe zij volkomen ongeschikt zijn voor ieder ander baantje
dat hen een even kwistige beloning belooft voor even weinig talent en inspanDeze politikasters zullen een dergelijke verandering tot hun laatste
ademtocht trachten te voorkomen. zij zullen zelfs beweren dat alleen al een
ernstig wetenschappelijk onderzoek van deze problemen een gevaarlijke revolutionaire poging is om de „bestaande stand van zaken" onderste boven te
keren. En aangezien in dit opzicht de eerste helft van de zestiende eeuw
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precies gelijk was aan de eerste helft van de twintigste eeuw, zal Erasmus,
voor hij stierf, wel tot het besef zijn gekomen, dat hoewel, hij de weg die
wij moeten volgen had aangegeven, er toch machtige krachten aari 't werk
waren, die de mensen er van wilde afhouden juist dat te doen. Zijn laatste
jaren kunnen niet gelukkig geweest zijn. Overal heerste onrust. Er waren
geschillen en twisten en het uitbreken van een algemene oorlog werd alleen
maar voorkomen door een reeks compromissen, die niemand voldeden en.
slechts het algemene gevoel van verdenking en wantrouwen verhoogden. Spoedig zou er wel een of ander „incident" plaats vinden ; want wanneer iedereen tot de tanden gewapend rondloopt, moet er wel ergens een geweer
vanzelf afgaan ; en dit eerste schot leidt tot een salvo en dan wordt een
slachting op grote schaal vrijwel onvermijdelijk. Erasmus ging heen voordat
dit punt was bereikt, maar er was reeds zoveel wrijving dat hij — de vreedzaamste aller mensen er volkomen vrede mee moet hebben gehad dat hij
deze wereld een laatst vaarwel kon toeroepen.
Erasmus had een troost. Gedurende zijn laatste jaren had hij tenslotte die
bestaanszekerheid gevonden, waarnaar hij zo vurig verlangd had toen hij
nog jong was. Paus Paulus III had hem nominaal benoemd tot deken in
Deventer, waar hij school was gegaan. En Zijne Heiligheid met zijn fijne
Italiaanse tact (was hij niet een lid van dat beroemde oude geslacht Farnese ?), die de Kerk wilde redden door middel van diplomatiek beleid en
niet door bruut geweld, deed nu een beroep op al die intellectuelen, die
trouw waren gebleven aan hun oude Moederkerk en wier literaire prestaties
de dwalende kinderen zouden kunnen overtuigen om terug te komen tot de
kudde. En dezelfde Kerkvorst, die Michelangelo in dienst had genomen om
de Sixtijnse Kapel te versieren en die Ignatius van Loyola en zijn pas gestichte orde der Jezuieten had begunstigd en beschermd, trachtte nu de medewerking van Erasmus te verkrijgen door hem, als eerste gift, die drie duizend
dukaten aan te bieden, die men nodig had, wilde men tot kardinaal benoemd
worden.
Zoals gewoonlijk putte Erasmus zich uit in betuigingen van erkentelijkheid,
doch hij bedankte er eerbiedig voor. Hij moest een vrij man blijven. Gedurende de winter 1535-36 was hij gedwongen op zijn kamer in het huis
van zijn uitgever te blijven. Spoedig daarna was hij niet meer in staat zijn
bed te verlaten en op 12 Juli van het jaar 1536 viel hij rustig in eeuwige
slaap.
Vlak voor hij stierf ging zijn geest terug tot de tonelen van zijn jeugd. En
deze Hollander, die zonder het te weten de wereld een levensphilosophie
had geschonken, die voor zijn geboorteland even typisch was als de regen
of de lief de voor netheid, maar die nooit een enkele regel had geschreven
in de taal die hij op moeder's schoot had geleerd, keerde plotseling terug
tot de vertrouwde taal van zijn jeugd. Kort voor hij de laatste adem uitblies,
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had men hem zien glimlachen en de woorden „Lieve God" horen uitspreken. Het volgende ogenblik stond hij voor zijn „Lieve God", om verantwoording of te leggen van al die jaren die hij in Zijn dienst had doorgebracht. En toen zal hij zeker wel ontdekt hebben, dat hij zich toch vergist
had, toen hij gedurende de laatste jaren zich er zo vaak over beklaagd had,
dat hij zijn tijd alleen maar verprutst had; want geen enkel woord dat ooit
geuit wend orn de mens te helpen meester te zijn van zijn eigen lot, was
ooit vergeefs gesproken.
Ons eerste diner werd een groat succes. Wij bemerkten, dat wij onze gast
gemakkelijk konden begrijpen als hij niet te snel sprak. Zijn Engels, Duits
en Frans waren even ouderwets als zijn Nederlands; maar wij hadden toch
helemaal geen moeite hem in onze moedertaal te volgen, dat hij met een
duidelijk Vlaams accent uitsprak, tenminste dat leek ons zo toe. Na ongeveer tien minuten was het gesprek in voile gang. Wij behandelden ieder
onderwerp onder de zon, van moderne uitvindingen als radio en vliegmachines (waarvoor hij overigens weinig belangstelling toonde, daar hij
betwiifelde of zij de mensen veel gelukkiger konden maken) tot de dieiging
van het Bolsjewisme, Fascisme en Nationaal-Socialisme toe, dat ons de
laatste jaren zo ernstig bezig was gaan houden. Hij had er nog nooit eerder
van gehoord, doch zijn snelle geest voelde de toestand gemakkelijk aan.
,,Die Itaham," zeide hij, „toont veel gelijkenis met de Colleonis uit mijn
dagen en met al die andere fortuinzoekers, die Italie onveilig maakten, toen
ik daar rondreisde. In iedere stad — zelfs in Rome — bemerkte ik dat de
oude, vrije regeringsvorm, of wat zij daarvoor door lieten gaan, verdwenen
was ; dat was helaas vaak genoeg een onaangenaana soort demagogic een
onverantwoordelijke overheersing door de meesters der gilden en de werklieden-corporatie. Toen ik in Italie was, had ieder dorp, ieder gehucht, zijn
eigen kleine tyran. Ik ontmoette een vrij groot aantal van hen. De meesten
behoorden tot een rauw soort mensen van slechte kom-af en met nog
slechtere smaak. Dikwijls waren zij niet eens geboren in de steden waarover
zij heersten ; het waren goed bewapende boeren, die naam hadden gemaakt
als leiders van een of andere bende beroeps-moordenaars. Weinigen van hen
konden hun eigen naam schrijven, hoewel zij graag doorgingen voor beschermers van de kunsten. Verscheidene van hen trachtten mij over te halen
om bij hen te blijven, hoewel zij nog nooit een enkel boek van mij gelezen
hadden. Zij dachten blijkbaar, dat ik een of andere buitenlandse uitgave
was van hun eigen Mirandola, hoewel ik er zeker van ben, dat ik er nooit
enige aanspraak op heb gemaakt om door te gaan voor een toonbeeld van
een goed uiterlijk en sociale wellevendheid.
„Anderen verwarden mij met een andere jonge man — ik meen dat hij
Aretino heette — die juist in die dagen naam begon te maken als schrijver
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van afpersings-gedichtj es, hoewel ze het natuurlijk niet zo noemden. Tenslotte had ik gewoonlijk enige copieen van mijn Griekse Nieuwe Testament
bij me en zond hun die toe met de complimenten erbij zo gauw ik hun
territoir betrad, zodat zij niet in het onzekere zouden verkeren omtrent mijn
werkzaamheden. Op de keper beschouwd vormden zij een armzalig stelletje
lazzaroni ; thans schijnt hun soort zich over de hele wereld te hebben
verspreid. Maar zij hadden beter op hun qui vive moeten zijn, want „hoi
kuboi Dios aei eupiptousi" en zij zullen dezelfde weg opgaan als hun soortgenoten."
Frits en ik keken elkaar snel aan. Blijkbaar citeerde de oude heer, die zovele
jaren een wandelend spreekwoordenboek was geweest, een spreuk uit een
van zijn eigen werken.
„Zoudt U er bezwaar tegen hebben dat voor ons op te schrijven?" vroeg
Frits. „Het is Grieks nietwaar ? Misschien spreken wij dat tegenwoordig
anders uit, dan U vierhonderd jaar geleden."
Erasmus greep naar een van mijn blocnotes. Ik bood hem mijn vulpen aan.
„Dit wil ik liever niet gebruiken," zei hij, „ik ben een ganzeveer gewoon;
maar indien U zo vriendelijk wilt zijn mij een van Uw potloden te lenen
zij zien er zoveel beter uit dan die welke wij hadden dan zal ik het
voor U spellen." En in zijn keurige handschrift, dat er uit zag alsof het
gedrukt was, schreef hij :
oi xtylot zit6s del anctrovat.
„Daar staat het," zei hij, „en hier is de vertaling : „de dobbelstenen der
Goden vallen altijd zoals zij moeten"." En toen mij aanziende, zei hij : „Ik
dacht dat U mij zojuist vertelde, dat U Grieks had gestudeerd?"
„Slechts zes jaren," zei Frits, die een knap ventje was. „Slechts zeven jaren,"
zei ik, die niet zó knap was geweest en een jaar had moeten doubleren.
„Ik begrijp dat helemaal niet," antwoordde Erasmus. „In mijn tijd leerden
wij Grieks of Latijn in ongeveer drie jaren. Natuurlijk waren wij er niet
volmaakt in. Vooral ons Grieks was armzalig en ik ben er bang voor, dat
wij het net zo schreven als Luther Latijn schreef, hoewel men zegt, dat zijn
Duits uitstekend is. Ik weet 't niet
ik heb die taal altijd gehaat — maar
waarschijnlijk was ik toen bevooroordeeld. Maar zeg mij — want dat houdt
mij zeer bezig — waarom deed U er zo lang over om die talen te leren?"
„Misschien omdat wij ze moesten leren. U, beste Doctor, leerde Grieks
omdat U het wilde."
„Natuurlijk wilde ik dat ! Het was de enige manier waarop ik kon hopen,
ooit nog enig waarlijk goed werk aan het Nieuwe Testament te verrichten."
„Ja," zei Frits, „en nadat U met het Nieuwe Testament gereed was, bent U
doorgegaan met Grieks te leren, terwijl wij er nooit meer naar om kijken,
zo gauw wij de school verlaten hebben."
„Waarom niet?"

,
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„Omdat er zoveel andere dingen te lezen zijn behalve Grieks en Latijn en
die andere dingen lijken ons veel interessanter toe."
„Ja," antwoordde Erasmus, terwijl hij nog een stukje chocolade nam waarvoor hij zo langzamerhand een ware hartstocht had gekregen, „ik hoor dat
er thans zelfs Engelse en Nederlandse boeken bestaan, die het bestuderen
waard zijn. In mijn tijd was dat anders. Er was een bock van een zekere
Chaucer, dat mijn beste vriend, Sir Thomas, mij telkens weer dringend
aanraadde te lezen. Ik probeerde het een paar keer, maar het verveelde mij
nog al. Dus hield ik mij maar aan mijn oude Romeinen."
„En Homerus ?" vroeg Frits.
„Dat is zo," antwoordde Erasmus, „maar ik heb nooit een tekst kunnen
vinden, die mij geheel bevredigde. Thans zo vertelt men mij, zijn de teksten
volmaakt, doch U neemt niet langer de moeite ze te lezen ! Dit is een
merkwaardige wereld. Eerst brengen wij ons leven door om iets gedaan te
krijgen. Eindelijk hebben we het, maar dan willen wij het niet meer. Ik ben
bang, dat wij wel altijd gelijk kinderen zullen blijven en kinderen, helaas !
zijn wilden."
Deze opmerking was noch bijzonder fraai, noch gloednieuw. Maar het werd
laat en Erasmus was, naar wij beiden merkten, heus een heel oude heer en
raakte vermoeid. Na het eten had ik hem een glas uitstekende, doch wel
erg stroperige Tokayer aangeboden. Maar ik wist dat de mensen in de
Middeleeuwen een veel zoetere smaak hadden dan wij en had dus gedacht
dit risico wel te kunnen nemen. Hij proefde het en uitte zijn oprechte goedkeuring. „Vinum bonum laetificat cor hominis", zeide hij, de 104-de Psalm
citerende. Een paar minuten later viel hij rustig in slaap. Blijkbaar was hij
dergelijke goede kost niet meer gewend. Ik gaf Frits een wenk, wij stonden
stilletjes op en gingen op een bank voor het vuur zitten.
„Ons plan is gelukt, nietwaar ?" zei ik.
„Ja," antwoordde hij, „maar ik kan het nog niet helemaal geloven. En het
maakt me ook een beetje huiverig. Want wat moeten we nu doen? Om je
de waarheid te zeggen ben ik mijn houvast wel een beetje kwijt."
. „Daar heb ik ook al aan gedacht," antwoordde ik, „maar ik had een idee.
Als we die oude heer daar eens vroegen onze gids, wijsgeer en vriend te
worden, om het zo maar eens te zeggen. Hij zal veel beter dan wij weten
hoe te handelen en kan ons met onze verdere gasten uit de brand helpen."
„Dat is een schitterend idee," zei Frits, „en misschien zou hij een kleine
vacantie wel toejuichen, want hij ziet er uit alsof zijn huidige bestaan hem
een beetje verveelt. Herinner jij je, dat een paar dagen geleden de gemeentesecretaris ons in het stadhuis die grote Gothische kamer liet zien met dat
hoge plafond en een overvloed van licht en ons toen vertelde, dat hij in
tweeèn gedeeld zou worden, omdat zij hem zo niet konden gebruiken ? Als
wij die eens voor hem opknapten bij wijze van studeervertrek ? Ik ben ervan
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overtuigd, dat hij dat heerlijk zou vinden. Wij zouden het zo kunnen meubileren, dat het er precies uitzag als zijn oude werkkamer in Cambridge en
Bazel. Wij hebben een heleboel tekeningen en reproducties van Diirer. Lucie
zou ons wel helpen. Zij is geniaal in dat soort dingen. Als jij het hem eens
voorstelde als hij wakker wordt?"
„En als jij dat nou eens deed ?"
„Als we het samen eens deden ?"
En zo begonnen wij dan, zodra Erasmus wakker werd (hij had alleen maar
een uiltje geknapt), hem voorzichtig ons plan voor te leggen. In het begin
leek hij zees verrast en enigszins verbijsterd door ons aanbod. Maar nadat wij
het van alle mogelijke kanten toegelicht hadden, zei hij dat niets hem meer
genoegen zou doen, dan voor een wij le tot de aarde terug te keren.
„Natuurlijk," waarschuwde hij ons, „moet u niet vergeten, dat het nog
helemaal niet mijn tijd is voor een „sabbatsjaar"-verlof. Gewoonlijk krijgen
wij om de zeven-honderd jaar toestemming voor een korte poos naar de aarde
terug te keren maar het is, zoals u weet, nog maar vier eeuwen geleden, dat
ik dit ondermaanse verliet. Doch ik denk dat het wel geregeld kan worden.
De Lieve Heer is altijd zo vriendelijk tegen mij geweest. Ik boor, dat Hij
zelfs enkele van mijn boeken gelezen heeft! "
„Fens op een dag hoorde ik hem iets uit mijn „Lof der Zotheid" citeren. Hij
sprak met Petrus, juist nadat deze een onderhoud had gehad met een man,
Napoleon of Napoleone geheten — het was een Italiaanse naam, maar ik zou
U onmogelijk kunnen vertellen, hoe het gespeld werd. Het ventje had een
hele hoop drukte gemaakt en had er op gestaan, met een heleboel Italiaanse
vloeken, dat hij onmiddellijk binnen gelaten zou worden, nadat Petrus hem
verteld had, dat hij de eerste tien duizend jaar maar niet terug moest komen,
waarna men zijn geval opnieuw in overweging zou kunnen nemen. Dat
was een heel schandaal geweest, want de Italiaan had, potsierlijk met zijn
zwaardje zwaaiend, Petrus gedreigd dat hij zich direct tot de Almachtige
Zelf zou wenden. Op dat ogenblik daalde Onze Lieve Heer, die er niet van
houdt, dat Zijn naam ijdelijk gebruikt wordt, van Zijn troon, om eens te
gaan zien, wat dat onbetamelijk lawaai toch te betekenen had, en zodra Hij
de situatie begrepen had, klopte Hij Petrus op die vriendschappelijke wijze,
die Hem eigen is, op de rug en zei dat hij zich maar niet bezorgd moest
maken, want dat hij volkomen juist had gehandeld. En toen was het, dat
Hij een paar woorden uit mijn „Lof der Zotheid" citeerde over tyrannen
en zogenaamde overwinnaars. Dus wist ik, dat Hij niet geheel in onwetendheid verkeert over het werk, dat ik getracht had te doen en mij vrij goed
gezind is. Daarom denk ik, dat het wel geregeld kan worden als ik het maar
op de juiste wijze aanpak."
„Dat zouden wij prachtig vinden," verzekerde ik hem en toen, mij tot Frits
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wendende, vroeg ik hem, hoelang hij dacht dat het ons zou nemen, die
kamer in het stadhuis in orde te brengen.
„Dat kan ik natuurlijk niet zeggen," antwoordde Frits, „maar ik denk niet
langer dan vier of vijf dagen."
„Ik zou het werkelijk heerlijk vinden," zei Erasmus ons, „maar sta mij een
enkele opmerking toe. U wilt er natuurlijk wel op toezien, dat de kamer
warm gehouden wordt?"
„Maak U daar geen zorgen over," verzekerden wij hem, „wij zullen U een
van onze eigen kachels geven — een goede plaatijzeren kachel, die gegarandeerd dag en nacht Brandt."
,,Schitterend ! En een andere kleinigheid. U belooft me dat het er niet zal
tochten ?"
„Wij zullen de timmerman zeggen alle ramen na te kijken, zodat geen aasje
lucht door de naden heen kan dringen."
„Niets doet mij meer genoegen ! En tenslotte, wordt er gekookt in dat huis ?"
„Neen, meneer, Uw studeervertrek zal in het stadhuis zijn en het is verboden
daar te koken."
„Wat .de buren betreft, zullen die de hele dag aan het koken zijn?"
„Ja natuurlijk, die moeten hun gezinnen te eten geven. Maar wij zullen hen
vragen zeer voorzichtig te zijn."
Erasmus keek ons met een verontschuldigend glimlachje aan. „U moet niet
denken, dat ik onnodige drukte wil maken," zei hij, „maar er is een ding
op de wereld, dat ik niet kan hebben. En dat is de reuk van vis. Ik waig
eenvoudig van vis ! Ik ben bang, dat ik er op het klooster Steyn te veel
van heb gehad. En sindsdien maakt de reuk van vis, hetzij gebakken hetzij
gekookt, mij ziek."
„Wij beloven U op ons woord van eer, dat er geen visgeur zal hangen, noch
van gebakken noch van gekookte vis, al zouden wij het hele dorp op vleesdieet moeten stellen."
„En dan nog iets. U wilt wel zeer voorzichtig zijn met mijn wijn ? Zoals U
misschien weet, lijd ik aan niersteen en daarom moet ik uiterst voorzichtig
zijn. Maar ik vond de Moezelwijn, die U mij vanavond gaf heerlijk. Ik wil
U niet op onnodige kosten jagen, maar U zoudt mij zeer verplichten, indien
U mij net zo'n lichte drank zoudt kunnen geven ; want water bekomt mij niet
altijd goed."
Ik haastte mij hem te verzekeren, dat wij aan al deze details onze voile aandacht zouden schenken. „Wat vindt U van een lichte Bourgonje ?" vroeg ik
hem. „Een Chevalier Montrachet of een Batard Montrachet ?" Ik besefte
te laat, dat dat niet bepaald het gelukkigste woord was, om in gezelschap
van iemand te bezigen, die zich van zijn onwettige afkomst zo wel bewust was.
„De Chevalier Montrachet zou schitterend zijn," antwoordde hij met nadruk
op „Chevalier". „Of een Goutte d'Or. Ik zou zeer erkentelijk zijn voor een
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fles Goutte d'Or. En nu," zei hij, terwijl hij zijn onhandige, ouderwetse
brillenglazen afwiste, „heb ik gezien, dat het al zeer laat is en ik vraag mij
af, of U mij nog wat van die muziek zoudt kunnen laten horen, die Uw
verborgen orkestje in het begin van de avond heeft gespeeld."
„Herinnert U zich hoe de wijs was?" vroeg ik.
Erasmus neuriede een paar maten en wij herkenden Orlando Gibbons. Wij
bemerkten dat wij verscheidene platen van hem hadden en speelden allereerst „The Silver Swan" en vervolgens Thomas Morley's „Swing We and
Chant It".
Gedurende dit laatste madrigaal drongen de eerste tonen van Valerius' "Wilt
heden nu treden" van het carillon van het stadhuis door de gesloten blinden
naar binnen. Een of ander bekend wijsje uit dit oude lied scheen iets in de
herinnering van onze gast wakker te roepen. Zijn smalle rechterhand, met
die bekende blauwe ring, die zijn leerling Alexander Stewart hem gegeven
had en die de beeltenis van Dionysus vertoonde, sloeg langzaam de maat en
hij neuriede de woorden van een lied, dat hij zich nog uit zijn schooltijd
moest herinneren. Hij leek zo gelukkig als een kind, dat tenslotte thuis gekomen was en de vertrouwde omgeving van zijn eigen kinderkamer herkent.
Hij keek ons aan en glimlachte.
„Dit was een volmaakte avond," zei hij, „ik ben U beiden zeer dankbaar;
en niet te vergeten die uitstekende kok."
Toen begonnen de kaarsen op tafel te flikkeren. Plotseling gingen zij uit.
Het was middernacht en onze gast was verdwenen.

Erasmus doet zijn gebruikelOe avonddutje

74
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Wij maken voor Erasmus een kamer in het Stadhuis
van V eere gereed en ontvangen onze volgende
twee gasten,
Willem de Zwijger en George Washington,

Frits vertrok Zondag-avond en dus vroeg ik Lucie van Dam en
Jimmie zorg te dragen voor de inrichting van de kamer in het oude stadhuis,
waar Erasmus van plan was een deel van zijn vacantie, die hij zo eigenaardig
zijn sabbats-jaar noemde, door te brengen. Mijn vrouw zou wel voor de
practische details zorgen en afspraken maken met de timmerman, de schilder
en de glazenwasser, terwijl Lucie met haar fijn artistiek gevoel de kamer
zou herschapen in iets, dat leek op het bekende studeervertrek in Cambridge.
Zij king zowel de tekening van Hans Holbein (die van 1530) als die van
Albrecht Diirer (gedateerd 1526) op, en bij Bal in Middelburg vond zij zelfs
een stoel (laat Gothisch en heel erg verschoten) die er precies zo uitzag als
de stoel op de houtsnede, die een onbekend kunstenaar uit Bazel in het jaar
1530 had gemaakt en die Erasmus voorstelt bezig zijn secretaris in zijn huis
te Freiburg te dicteren.
Intussen moesten wij voorbereidingen treffen voor de ontvangst van onze
volgende gasten. Zondag-morgen hadden wij afgesproken, wie wij dachten
te vragen. Wij meenden het aan Veere verplicht te zijn zo mogelijk een
beroemd historisch personage te inviteren, die niet alleen met de geschiedenis van ons eigen stadje verbonden was, maar ook met die van het gehele
land. Hier was slechts een naam die zich aan ons opdrong.
Willem van Oranje was niet alleen markies van Veere geweest, maar, meer
dan dat, hij was onze Prins geworden; want hij was de man, die de Nederlandse natie had gesticht en zijn onafhankelijkheid met zijn eigen bloed had
bezegeld. Maar wie zouden wij daarbij vragen ? Want na het vertrek van
onze eerste bezoeker waren Frits en ik tot de conclusie gekomen, dat wanneer wij werkelijk succes wilden hebben, wij steeds moesten trachten tenminste twee gasten tegelijk te ontvangen. Dat gaf een meer geanimeerd
gesprek.
„Maar wie is er nu, die wij samen met onze Prins zouden kunnen vragen?"
vroeg Frits.
Opeens had ik een idee. „Kijk eens hier" zei ik, „ik ben een tweeslachtig
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schepsel wanneer het op nationaliteit aankomt. Hier in Zeeland houdt iedereen mij voor een Hollander zonder meer. De meesten van onze buren weten
nauwelijks, dat ik ooit dit eiland verlaten heb. Maar in Amerika word ik,
ondanks mijn accent, altijd beschouwd als Amerikaan. De Prins gaf mij
mijn oorspronkelijke nationaliteit. Waarom niet samen met hem de man te
inviteren die verantwoordelijk is voor mijn tweede vaderland?"
„Wie bedoel je ?" vroeg Frits. „George Washington ?"
„Natuurlijk. Wie anders ?"
„louden die twee elkaar begrijpen ?"
„Zij zullen als oude vrienden met elkaar omgaan, want zij hadden een heleboel gemeen."
„Goed dan, vooruit maar. We zullen de naam van George Washington op
een stukje papier schrijven samen met die van de Prins en jij kunt het dan
wel onder de stenen leeuw van het stadhuis verstoppen, wanneer je vanavond naar huis gaat."
Daarna bespraken wij het menu voor het diner van de volgende Zaterdag.
In deze zaken nam ik meestal de leiding, het aan Frits overlatende de
noodzakelijke grondstoffen uit Amsterdam mee te brengen, want in Middelburg konden wij al die vreemde spijzen, die wij verplicht waren te bestellen,
niet krijgen.
„Allereerst," stelde ik voor, „moeten we een goede „pot-au-feu" hebben.
Ik vond een oud recept in „Le Cuisinier francais" van het jaar 1674. Dan
gekookte tarbot met oester-saus (we kunnen altijd oesters uit Ierseke krijgen,
hoewel die vrij duur zijn voor kookdoeleinden). De Generaal hield van
lekker eten, als ik me goed herinner. Een visschotel alleen is dus niet voldoende en ik ben er voor, wat kalkoen na te geven — laten we zeggen
„dindon aux marrons" en „petits saucisses a la broche" — met verse slaboontjes op Engelse wij ze klaar gemaakt. Want die zullen Generaal Washington wel aan Virginia doen denken ; zij zullen maken dat hij zich hier
thuis voelt en doen begrijpen dat wij het goed met hem voor hebben. En
waarom dan niet een „omelette aux confitures flambee" als toe-tje? Wij
hebben daar nog wat goede cognac voor, die zal prachtig branden. Bij de vis
kunnen we een witte Bordeaux drinken — een fles Yquem van 1921 — en
bij de kalkoen een rode Bourgogne — een Clos Vougeot, die ik onlangs in
Middelburg vond — en een hele goede brandy bij de koffie ; voorts zal
ik ook wat punch bestellen, want de Generaal zal daar wel van houden
— Jamaica punch — dat zal hem terug voeren tot de dagen van zijn jeugd,
toen hij met zijn broer naar de Caraibische Zee ging."
De meesten van deze schotels maakten niet bepaald deel uit van het dagelijks
menu ener Hollandse keuken; maar al de recepten waren gelukkig te vinden
in de nieuwe uitgave van „Le Cuisinier francais" van Bertrand Guegan
(Parijs : Emile-Paul Freres). Ik vertaalde ze, maar dat was nauwelijks nodig,
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want Jo Verlinde was een geboren kokkin en had zo'n instinct voor de
culinaire kunst, dat een kleine aanwijzing voldoende was om haar alles op
de juiste wijze te laten doen. Het deed er niet toe welke uitheemse gerechten
wij verlangden, het resultaat was steeds volmaakt, hoewel zij zelf (en wij
daarom ook) een eenvoudige Hollandse biefstuk met veel jus en vers brood
om er in te deppen, prefereerden.
De volgende drie dagen was ik onafgebroken bezig met het inrichten van
Erasmus' studeerkamer in het stadhuis. Immers, het was niet voldoende om
hem de nodige stoelen en tafels te geven. Hij moest ook iets hebben om
zijn geest bezig te houden ; want iemand, die zijn leven lang hard gewerkt
heeft, kan niet maar rustig stil zitten en uit het raam kijken. Dus belde ik
Henry Meyer van Nijhoff in Den Haag op en sprak af, dat er een flink aantal oude boeken met de eerst volgende post naar ons toe gestuurd zou worden. Zoals ik verwacht had kwamen de boeken binnen vierentwintig uur
aan.
Daar waren een paar curiositeiten onder. Er was een Horatius, te Venetie
gedrukt in 1471 en ik hoopte maar dat er niets mee zou gebeuren, want het
kostte een schat geld ! Verder een zeer oude uitgave van de blijspelen van
Terentius, een prachtige „Speculum humanae salvationis" (1473), Wynkyn
de Worde's „Polychronicon" (1495), Caxton's „Historyes of Troyes", gedrukt te Brugge in 1471, en al de Aldinische uitgaven die Henry maar kon
vinden : een complete Virgilius, Horatius, Plutarchus, Sophocles, Aristoteles, Plato, Herodotus, Thucydides, Xenophon en Euripides, waarvan de
meesten ons herinnerden aan de Nieuwe Academie, die de geleerde drukker
in Venetie gesticht had en waar niemand iets anders mocht spreken dan
klassiek Grieks — of althans zo klassiek als hij maar kon.
En toen bofte ik geweldig. Ik was nl. naar Middelburg gegaan om wat
perkament en oud papier van Van Gelder te kopen en was bij mijn vriend
Van Benthem, de boeichandelaar, langs gegaan, en had hem gevraagd :
„Waar kan ik in 's hemels naam een paar ganze-pennen vinden?" Waarop
hij had geantwoord, „Je bent precies aan het goede adres. Onlangs was ik
de vliering aan het opruimen, toen ik wat ganzepennen ontdekte die mijn
grootvader in de twintiger of dertiger j aren van de vorige eeuw verkocht
moet hebben. Zij waren nog in hun oude verpakkingen en zo goed als
nieuw, toen zij gesneden werden. Ik wil je er graag een pakje van geven."
Dus hadden wij alles voor elkaar, behalve dat de inkt Higgin's India inkt
was ; ik ben er zeker van dat Erasmus nooit schrijf-vloeistof heeft gehad,
die zo goed was als deze.
Alles was dus gereed voor Erasmus' aankomst. 1k dankte Jimmie en Lucie
voor hun goede zorgen; wij sloten de deur af en wachtten wat er zou gebeuren.
Vrijdag even over elven, kwam Repko, gerneente-ontvanger, bankier, si78

WILLEM DE ZWIJGER EN GEORGE WASHINGTON

garen-handelaar en barbier (een verrukkerlijke combinatie, want terwijl je
haar geknipt werd, kon je een sigaar roken, een cheque innen en je belasting
betalen), met zo'n haast bij mij, dat hij bijna zijn pantoffels verloor toen hij
van zijn fiets sprong. Jimmie en ik zaten op de stoep en vroegen wat er
gebeurd was.
„Die vriend van U, de oude heer met de lange neus, is juist aangekomen.
1k dacht dat de deur van die kamer op slot was, maar hij stond wijd open
en daar zat hij aan zijn kleine schrijftafel de plaatjes uit een van die oude
boeken te bekijken. 1k vroeg hem hoe hij binnen gekomen was ; doch hij
antwoordde alleen maar, ,,U hebt mij een allerprettigste kamer gegeven en
ik ben er zeker van, dat ik mij hier zeer op mijn gemak zal gevoelen". Wat
ik nu weten wilde is dit — hoe kwam hij zonder sleutel binnen ?"
„Mijn beste kerel" zei ik, „wij zullen hier waarschijnlijk gedurende de
volgende maanden wel een paar vreemde bezoekers krijgen. Doe alsjeblieft
geen vragen, maar neem ze zoals ze zijn; je zult helemaal geen last van ze
hebben."
„Niet dat ik bang ben voor spoken, maar wat ik weten wil is dit. Wordt
deze heer blijvend inwoner van Veere ; en als dat zo is en hij belasting moet
betalen, waar moet ik dan de aanslag heensturen ?"
„Stuur die maar naar mij toe," zei ik hem, „en ik zal er voor zorgen dat de
gemeente iedere cent krijgt die hem toekomt."
„Prachtig, dat is werkelijk alles wat ik weten wilde. Anders zou ik in moeilijkheden geraken. Overigens geloof ik dat dit alles een prachtig idee is.
Veere kon altij d nog wel wat touristen gebruiken ; misschien zullen deze
bezoekers van U er thuis wel van vertellen zodat er meer komen. Denk je
dat eens in ; misschien doe ik goed een extra voorraad briefkaarten en
sigaren in te slaan en de salon een beetje op te knappen."
1k zei, dat hij dat zeker moest doen. 1k zag de oude Erasmus al, die zijn
vrienden „thuis" een prentbriefkaart stuurde van het stadhuis met : „X duidt
mijn kamer aan, ik wenste dat je hier was". Petrus zou er wel niet veel van

begrijpen, denk ik.
Hier volgt nu een copie van het rapport over de Prins van Oranje, dat ik
Frits met de laatste post op Donderdag had gestuurd. De meeste feiten
zouden hem wel bekend zijn ; het was wat de diplomaten uit de oude school
een „aide-memoire" plachten te noemen ets om zijn geheugen op te
frissen.
Het was 25 October van het jaar 1555. De plaats is Brussel. Meer aan
duizend personen hadden zich in de zaal van het Gulden Vlies verzameld
om van hun Vorst afscheid te nemen. Zij waren afgezanten van de Staten
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der Zeventien verschillende Provincies, die tesamen de Nederlanden vormden.
Deze graafschappen en hertogdommen en bisdommen waren door vele
handen heen gegaan. Een tijdlang had het Beierse Huis hier een vrij belangrijke rol gespeeld — een rol, die een bepaalde gravin, Jacoba van Beieren,
een kans had geboden zich als bijzonder kordate vrouw te onderscheiden,
die beroemd had kunnen worden als haar loopbaan niet zo ernstig gehandicapt was door haar sekse. Evenals Mary Stuart had zij achtereenvolgens een
stelletje slappe maar knappe jonge lieden gehuwd en zij had haar laatste
jaren doorgebracht met het wegdrinken van haar zorgen, gevangen in een
kasteel waarvan de muren nog steeds in eenzame grootsheid oprijzen temidden van de vlakke weiden van de oude provincie Holland.
Vervolgens was het Bourgondische Huis aan het bewind gekomen gedurende zijn heerschappij was het zuidelijk deel van de Lage Landen het
rijkste industrie-centrum van heel het vaste land geworden, waar men van
de Engelse wol die prachtige gewaden maakte, waarvan de boerse Engelsen
zelf de kunst niet verstonden.
Brugge, Gent en Yperen hadden zulke rijkdommen vergaard, dat de opkomende koninklijke vorsten van Centraal Europa om het bezit ervan
hadden gevochten. En aangezien deze steden eeuwig en altijd aan de genade van hun ongedisicplineerde arbeider-leiders waren overgeleverd en
niet in geslaagd hun onafhankelijkheid te bewaren en bij de beter georganiseerde rijken van het Zuiden ingelijfd.
Tenslotte was Maria, de dochter van Karel de Stoute van Bourgondie, met
Maximiliaan van Oostenrijk getrouwd. Haar vader was gesneuveld in een
twist met die aartsschurk van de vroege Renaissance, Lodewijk XI van
Frankrijk, en op die manier was het Oostenrijkse Huis erfgenaam geworden
van de Nederlanden.
De kleinzoon van Maximiliaan en Maria — die beroemde Karel met de
vooruitstekende kin (die binnen afzienbare tijd het handelsmerk van alle
Oostenrijkse prinsen zou worden), — was zodoende als Vlaming geboren,
want hij had het levenslicht aanschouwd in Gent. VOOr hij stierf zou hij de
bezitter worden van zo'n uitgestrekt keizerrijk, dat het meer gebied omvatte
dan het Britse Empire van vandaag. Ere wien ere toekomt en laten wij dus
van Karel zeggen, dat hij zijn best heeft gedaan, maar dat de omstandigheden te veel voor hem zijn geweest. Men kan nu eenmaal niet een honderdtal volken, helemaal van Straat Maghelhaens tot de Baltische Zee, regeren.
wanneer men op hetzelfde ogenblik een godsdienst-twist tot oplossing moet
brengen, waarin ieder van de honderd millioen onderdanen definitief partij
had gekozen, hetzij voor de Paus of voor Martin Luther. En in z'n hart
was Karel, een leerling van Erasmus, te verstandig om er zich druk over te
maken.
-
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„Een ramp voor alle betrokkenen ! " zo oordeelde hij gedurende de eerste
twintig jaren van zijn leven. En zelfs nadat hij gedwongen was naar Spanje
te gaan, had hij getracht enige gematigdheid te betrachten bij de behandeling van deze mensen uit de Lage Landen, die hij zo goed begreep. Maar
aan dit alles kwam een eind, toen hij zich uit de directe leiding der zaken
had terug getrokken en zijn rijk aan de zorg van zijn zoon Philips had
overgelaten. Want Philips was een even doorgewinterde Spanjaard als zijn
vader Vlaming was geweest en op de dag dat Philips zijn vader was opgevolgd als Heer over de Lage Landen waren de eigenlijke moeilijkheden
begonnen.
In Spanje en Italiè, in Peru en op de vlakten langs de Rio de la Plata,
kon Philips met succes de rol van „Ik, de Koning" spelen en bevelen wat
hem maar aanstond, terwijl hij er bijna zeker van kon zijn, dat hij gehoorzaamd zou worden. Maar in de Nederlanden werd ieder stukje papier met
het laatste koninklijke bevel van de muur getrokken zo gauw het er opgeplakt werd en gewoonlijk kwam daar een caricatuur van Zijne Majesteit voor
in de plaats.
Wij kunnen gelukkig vaststellen dat Hollandse koppigheid tenslotte over
Habsburgse halsstarrigheid zegevierde ; maar dat alles lag nog genadiglijk
in de schoot der toekomst verborgen op die droeve dag, toen Karel een
laatst en hartelijk vaarwel toeriep aan het yolk, temidden waarvan hij de
enige gelukkige dagen van zijn leven had doorgebracht.
De grote Hal van Brussel was gevuld met de edeisten en besten uit Zijner
Majesteits rijk in de Lage Landen. Na een kort ogenblik verscheen Karel
zelf. Hij was, zoals hij zichzelf dikwijls had beschreven, een oud en afgeleefd man. Hij leunde zwaar op de schouder van een van zijn pages. De
mensen kenden die jonge man en zij kenden hem goed. Zij fluisterden dat
hij de favoriet van de Keizer was — dat de oude Karel van deze helder
rondkijkende vreemdeling veel meer hield dan van zijn eigen zoon, de knorrige, humeurige Philips. Zij hoopten, dat Willem de leiding van de oppositie
tegen de „overheersing der vreemdelingen" op zich zou nemen, die zeker de
kop op zou steken wanneer de oude Karel (God zegene hem ! ) door Philips
was opgevolgd. Zij waren er niet zeker van, maar zij hoopten vurig dat het
zo zou gaan.
De naam van deze jonge secretaris was Willem en hij was een van de vijf
zoons van Willem, Graaf van Nassau-Dillenburg en diens vrouw Juliana,
Gravin van Stolberg. Gravin Juliana schijnt een vrouw met grote gaven
geweest te zijn een soort laat-Middeleeuwse Abigail Adams ; want zij
schonk de wereld een stel zoons, die bijna allen een zeer besliste rol speelden in de gebeurtenissen van de tweede helft der zestiende eeuw. En van
deze was Willem, de oudste, voorbeschikt om een van die historische figuren te worden, die om een of andere reden en ondanks het begrensde
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gebied hunner werkzaamheden in staat waren zo'n indruk op hun omgeving
te maken, dat zij een plaats verwierven in de rij der historische „onsterfelijken".
Het is altijd moeilijk een enkele meest markante karaktertrek aan te wijzen,
die dat soort succes verklaarbaar maakt. Willem was absoluut geen begaafd
militair leider. Hij heeft nooit een enkele veldslag gewonnen en hij liep
dikwijls het risico gevangen genomen of gedood te worden. Ook werd hij
niet geinspireerd door het fanatieke geloof in een bijzondere missie, dat
vele middelmatige mannen tot de hoogste roem heeft gebracht. Hij leefde
in een tijd, waarin heel de wereld verdeeld was door godsdienstige leerstellingen en verscheidene van zijn broers werden vurige, zelfs kwezelachtige aanhangers van de nieuwe leer. Maar Willem hield zich steeds verre
van dergelijke disputen. Hij was als Protestant grootgebracht. Toen hij de
kans kreeg de rijke bezittingen van een Franse neef te erven, die zonder
nakomelingschap gestorven was, doorliep hij de uiterlijke formaliteiten om
tot het Katholieke geloof terug te keren, opdat hij erkend zou worden als
het hoofd van het Prinsdom Oranje. Toch vinden wij hem een paar jaar
later terug als opperbevelhebber van de opstandige strij dmachten der Nederlanden, die grotendeels samengesteld waren uit drieste Protestanten.
Willem heeft nooit voorgewend, dat hij een grote bekering had ondergaan
en het Licht gezien had. Hij ging eenvoudig niet meer naar de Mis en
luisterde weer met grote lankmoedigheid naar de preken van de Calvinistische dominees, die hun Lutherse collega's vervangen hadden, welke
veel te goedaardig bevonden waren naar de straffe smaak van de goede
Hollanders. En gedurende zijn laatste ogenblikken op deze wereld, toen hij
stervende neerlag op de trap van zijn huis in Delft, dacht Willem aan het
yolk dat aan zijn zorgen was toevertrouwd, maar niemand die zich in zijn
nabijheid beyond, hoorde hem stamelen om door een priester of predikant
te worden bijgestaan.
Hoewel Willem niet bepaald een intellectueel was, bezat hij toch een uitstekend en helder verstand. Hij had een goede opvoeding genoten. Hij had
nooit gewerkt voor een doctoraat in de talen, om het zo maar eens te zeggen
maar waarom zou hij ook ? Hij werd geacht de bezittingen van zijn vader,
Willem de Rijke, te erven. Bovendien had hij plotseling, toen hij nog vrij
Jong was, de zeer aanzienlijke inkomsten uit de landerijen van zijn neef, de
Prins van Oranje, verkregen en als een van de rijkste jonge prinsen van
Noord-Europa kon hij een loopbaan tegemoet zien, waarin de wereld niet
veel anders van hem zou verwachten dan alleen maar dat hij een nogal
rechtvaardig en niet al te streng heerser zou zijn, wanneer hij zijn vader op
diens landerijen zou opvolgen.
Maar aangezien hij in intellect en werkzaamheid verre boven de middelrnaat van de jeunesse doree van zijn tijd uitstak, had Willem zijn dagen
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niet in ledigheid doorgebracht en had zijn tijd gewijd aan de beoefening
van vakken als staatkunde en diplomatie, die hem eens in staat zouden
stellen een leidende rol te spelen op het gebied van de internationale politiek. Het Keizerlijk hof te Brussel had hem gelegenheid te over geboden
zijn bijzondere talenten te ontwikkelen en hij had geleerd zijn verstand te
gebruiken met de behendigheid van een eerste klas schermer, die stand
kan houden, ook al wordt hij gedwongen zich met een klein rapier te verdedigen tegen een tegenstander, die in voile uitrusting gestoken is en een
strij dbij I zwaait.
Dit kwam hem goed te stade, toen hij de 'zijde van de rebellerende Nederlanden koos in hun geschil met de Koning van Spanje. Gedurende een
kwarteeuw sloeg heel Europa het duel tussen deze leider van een schijnbaar verloren zaak en de machtigste aller potentaten gade ; en toen de
laatste zich tot sluipmoord verlaagde om de partij te winnen, waren zeer
velen het er over eens dat de Prins zeer zeker de overwinning op punten
had behaald. Het nageslacht heeft zich volledig bij deze uitspraak aangesloten.
Hoe en waarom was deze jonge Duitse vorst ooit tot het besluit gekomen
zijn erfgoederen in Duitsland te verlaten en waarom was hij naar de Nederlanden getrokken ? Dit was uitsluitend om practische redenen geschied.
Willem de Rijke, zijn vader, had een groot deel van zijn geld in Nederlandse onroerende goederen geinvesteerd. Keizer Karel, die vermoedens
koesterde betreffende de Lutheraanse neigingen van de vader (de moeder
was reeds lang tot Wittenberg over gegaan), had er vrij duidelijk op gezinspeeld, dat deze bezittingen een Beringer risico op mogelijke confiscatie
Iiepen, wanneer de oudste zoon van het huis in Brussel als een van zijn
pages (lees : gijzelaars) zou worden opgevoed. En zo was deze knappe en
beminnelijke jonge man naar Brussel gezonden om daar alles te leren wat
maar mogelijk was op het gebied van de praktijk van het besturen ; hij had
er flink huis gehouden en geld als water uitgegeven en tussen de bedrijven
door nog wat meer geld gehuwd. Als hij heden ten dage geleefd had, zou
zijn naam en die van zijn vrouw iedere dag in de society-kolommen van
alle grote dagbladen verschenen zijn en de juffertjes zouden getrild hebben
van sensatie over de pracht en praal van het feest, dat de geliefde prins
zojuist gegeven had ter ere van de illustere Principe degli Ughi-Bughi,
Ambassadeur van het Milanese hof, en de Zondags-edities zouden foto's
hebben afgedrukt van de prachtige hazewindhonden, die het paar op hun
landgoederen bij Breda aan het fokken waren.
Dat deze lanterfantende jonge man van stand zich binnen weinige jaren
zou ontwikkelen tot de ernstige en uiterst bekwame leider van een bijna
wanhopige zaak, toont dat er meer in hem stak dan tot nu toe zo oppervlakkig gebleken was. In ieder geval waren enkelen zijner tijdgenoten zich
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terdege bewust van zijn buitengewone talenten als hoveling en politieke
toneelknecht. Het hof van de Onderkoning in Brussel was een broeinest
van intrigues en er waren naar de smaak van het inheemse element veel te
veel buitenlandse trawanten aanwezig. Hollanders zowel als Viamingen
wilden alle lucratieve baantjes voor hun eigen kinderen behouden en zij
hadden er een hekel aan als zij zagen hoe rijke bisdommen en goed betaalde gouverneurschappen in hun eigen provincies in handen van Italianen,
Spanjaarden of Fransen kwamen.
Aan de andere kant werd Willem wegens zijn bezittingen in de Lage Landen als Hollander beschouwd en aangezien hij veel meer gezond verstand,
beschaafdheid en zakelijk inzicht had dan de meeste andere edelen (die
slechts zelden uitstaken boven het gemiddelde culturele peil van landjonkers), stemden zijn collega's er gaarne in toe, dat hij hun belangen behartigde. Intussen konden zij rustig op hun kastelen blijven voortleven, de
ganse dag door jagen, de hele nacht door bier of wijn drinken, weddenschappen afsluiten op hun eerstvolgende berengevecht en op een hoogst
onbetamelijke manier ruzie maken om de weinige jonge erfgenamen, wier
huwelijk met een van hun pummelige zoons hen in staat zou stellen zich
althans van een deel van hun onaangename last aan leningen en hypotheken
te ontdoen.
Zo stonden de zaken er voor, toen Keizer Karel afstand deed. De Spaanse
en Italiaanse gelukszoekers aan het hof ontdekten nu spoedig, dat zij de
meeste tegenwerking in hun plannen (want ook zij wilden die erfgenamen
en baantjes graag hebben) ondervonden van de kant van deze goed gemanierde maar zeer gesloten jonge Duitser. Sarcastisch doopten zij hem
„de Zwijger" — de man die geen nodeloze woorden vuil maakte, die in
stilte werkte, maar die onveranderlijk datgene bereikte wat hij wilde.
Eigenlijk was Willem helemaal geen zwijgzaam persoon. Hij was een man
van de wereld — in de beste betekenis van deze vaak misbruikte uitdrukking. Hij bewoog zich gaarne temidden van zijn medemensen. Hij kon ieder
soort gesprek voeren met mensen van allerlei slag en op elke plaats. Hij
had de zeldzame gave om iedereen, met wie hij in contact kwam, op zijn
gemak te stellen. Hij wist zelfs hoe hij met die woeste fanatici om moest
gaan, die altijd weer te voorschijn komen bij een grote emotionele en godsdienstige crisis. Maar hij wist ook zijn mond te houden, wanneer deze houding het best strookte met zijn eigen belangen, en hij zou het ver gebracht
hebben als de hoogste uitvoerende macht in een moderne handelsonderneming.
Dat was dan de jonge man op wiens schouder de oude Keizer leunde, toen
hij de Staten van zijn geliefde Nederlanden vaarwel zei, tegonover wie hij
zich exouseerde voor de aarzeletnde wijze waarop hij zijn boodschap voorlas,
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zeggende : „Heren, U moet U niet verbazen, wanneer ik, oud en zwak als
ik ben en ook wegens de lief de welke ik U toedraag, een paar tranen
pleng". Het kan de pijn in zijn rheumatische beenderen zijn geweest en de
toegenegenheid voor zijn geliefde Vlaamse en Hollandse onderdanen, die
hem zijn woorden zo onhoorbaar deden prevelen, dat bijna niemand hem
verstond. Of het kan het verlies van al zijn tanden zijn geweest, tengevolge
van een ziekte die hij gedurende zijn beroemde Afrikaanse veldtocht had
opgedaan. Maar het gevolg was, dat alle aanwezigen grote sympathie gevoeden voor hun pathetische oude meester en hem alles goeds wensten.
Karel had nog drie jaar te leven, waarin hij van de rust kon genieten, die
hij zeer zeker verdiende na de veertig jaren die hij in het veld of aan de
werkfafel had doorgebracht. Maar tegen het einde van die periode moest
hij zich nog eenmaal persoonlijk inlaten met de zaken van zijn voormalige
bezittingen. Want onder Philips begon terstond die verwarring, waarvan
Spanje zich nooit meer zou kunnen losmaken en die de uiteindelijke ondergang van het Spaanse Imperium met zich mee zou slepen.
Nauwelijks had Karel zich in zijn eenzaam rustoord in het Zuiden terug getrokken, of het grote duel begon. Aan de ene kant Philips met zijn totalitaire idean en aan de andere kant Willem met zijn blijven aandringen op
persoonlijke vrijheid zowel van handelen als van denken. Tenslotte leidde
dat tot een open breuk ; een straf-expeditie onder de medogenloze Hertog
van Alva rukte noordwaarts op, overtuigd, dat zij in een paar maandjes dat
zooitje boterboertjes en kaaskoppen, die het hadden gewaagd hun wettige
meester te weerstaan, konden verpletteren.
In de veldslag waren deze veteranen hun tegenstanders heel gemakkelijk de
baas, maar toen de opstandelingen zich naar de zee terug trokken, de dijken
doorstaken en liever hun akkers lieten verdrinken dan ze aan de gehate
vijand over te geven, toen begon de boter tussen de met staal beklede
vingers van de grote Hertog van Alva en zijn buitenlandse huurlingen door
te glippen.
Tenslotte moest Alva het opgeven. Daar hij, zoals alle getrouwe dienaren
van Philips, zijn legers op crediet in stand moest houden (Philips betaalde
nooit iemand als hij maar enigszins kon), had hij zich zo in de schulden
gestoken, dat hij in het hoist van de nacht uit Brussel moest ontsnappen,
wilde hij de volgende morgen niet door zijn woedende crediteuren gearresteerd worden ; want in dit vervloekte land van kooplui en handwerkslieden functioneerden de rechtbanken zelfs midden in een oorlog.
Na dit eerste fiasco beproefde Philips een nieuwe toenadering. Ditmaal
zond hij een Man van Vrede en Gematigdheid. Tenminste uiterlijk, want in
zijn hart veranderde Philips nooit zijn houding tegenover de vijanden van
het Ware Geloof. Naar ieder nieuw voorstel van de rebellen werd met beleefde aandacht geluisterd. Daarna dezelfde doodse stilte. „Zullen de ge88
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hate vreemdelingen terug geroepen worden en wil Koning Philips zich nu
alsjeblieft met zijn Hollandse onderdanen bemoeien door middel van de
wettig geconstitueerde Raden en er van afzien de Inquisitie op te dringen
aan een yolk dat daar niets van wil weten en dat gewend is aan vrijheid
van denken?"
Wat het eerste van deze twee punten betreft, zo deed de Koning in het
verre Madrid (steeds een half jaar achter met zijn correspondentie) het
voorkomen dat hij wel genegen was dit in der minne te schikken. Doch
ketterij, hield hij vol, moest eens en voor al uitgeroeid worden en als de
Nederlanders niet van zins of niet in staat waren uit eigen beweging terug
te keren tot de schoot der Kerk, dan was de Koning van plan de Inquisitie
de vrije hand te laten.
Het yolk der Lage Landen, zich wel bewust van zijn economische kracht,
antwoordde daarop met het saboteren van alle koninklijke belastingen en
zonder geld kon de regent geen soldaten huren. Spoedig werd de toestand
zo ernstig, dat geen enkele Spanjaard zich nog veilig op straat kon bewegen,
tenzij onder bewapend geleide. En heel deze handig opgezette oppositie
was, naar de Koning en zijn zuster wel wisten, het werk van een persoon —
dat kleine Duitse prinsje dat, zonder enige steun van buitenaf, geregeld
Zijne Katholieke Majesteit op ieder punt schaakmat had gezet.
Philips bezon zich toen, als goed Spanjaard, op een ander doeltreffend plan
om de wereld van deze koppige vijand te ontlasten. Er werd een prijs op
het hoofd van de Prins gezet. Er bood zich, een behoorlijk aantal candidaten voor deze edelmoedige som bloedgelds aan ; want het was bekend,
dat Philips in dit geval contant wilde betalen. Gelukkig voor de zaak der
Nederlanden werden de sluipmoordenaars gevat voor zij kans hadden gezien hun trekker over te halen ; of wel zij deden hun werk zo slecht, dat de
Prins van zijn wonden kon herstellen. Tenslotte was hij zelfs in staat een
tegenzet te doen, die de bestaande orde zo deed wankelen, dat de hele
wereld de weeromstuit voelde van zijn aanval op het koninklijk gezag.
Reeds in het jaar 1579 had de broer van de Prins, Jan (de stichter van die

tak der Oranje-Nassau's, waarvan de huidige koninklijke familie afstamt)
de protestante provincies overreed zich in een soort defensieve alliantie te
verenigen, die later bekend werd als de Unie van Utrecht. Twee jaar later
werd besloten tot een nog belangrijker stap over te gaan. Vertegenwoordigers van de Verenigde Provincies, in vergadering bijeen te Den Haag op
26 Juli 1581, ondertekenden een document, dat buiten de grenzen van de
Nederlanden niet erg bekend is, maar in zeker opzicht zelfs belangrijker is
dan de Magna Charta ; want het stelde bepaalde beginselen van bestaan
vast, die tweehonderd jaar later in onze Amerikaanse OnafhankelijkheidsVerklaring opgenomen zouden worden.

Hier volgen een paar uittreksels uit deze beroemde Akte van Afzwering,1
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die terstond in bijna iedere Europese taal vertaald en over het gehele vaste
land verspreid werd, opdat de wereld zou weten, dat het yolk van de Verenigde Nederlanden niet had gehandeld in een vlaag van onredelijke hartstocht, doch uiterst zorgvuldig voor en tegen in dit zeer ernstige geding van
„Volk versus zijn Wettige Souverein" had afgewogen.
Het algemene beginsel dat deze Akte van Afzwering tot grondslag diende,
werd in de Inleiding duidelijk aangegeven.
„Gelijk iedereen weet," zo luidde het, „is een bestuurder geroepen over
zijn onderdanen te regeren, zoals een herder wordt geroepen zijn kudde te
behoeden ; en, zoals vanaf het begin alter tij den wis en waarachtig geweest
is, bestaat een yolk niet voor het welzijn van zijn vorst, doch is de vorst er
om de belangen van zijn yolk te beschermen en te behartigen." Letterlijk
luidt het in het oude document : „de ondersaten en sijn niet van Godt geschapen tot behoef van den Prince, om hem in alles, wat hij beveelt, weder
het goddelic oft ongoddelic, recht of macht is, onderdanich te wesen, en
als slaven te dienen, maar den Prince om der ondersaten wille, zonder dewelke geen Prince is."
De man, die dit uitdagende document waarschijnlijk had opgesteld, was een
zekere Marnix van Sint Aldegonde, een Zeeuws edelman wiens landgoed
niet ver van ons eigen Veere was gelegen en die zich duurzame vermaardheid verwierf als de dichter van het Wilhelmus van Nassou, dat het
strijd-lied van de Republiek zou worden en het volkslied van het Koninkrijk
der Nederlanden. In verloren ogenblikken was hij ook opgetreden als
schrijver van vele stukken die op Willem's naam kwamen te staan, een ambt
waarvoor hij uitermate geschikt was wegens zijn kennis der kiassieken en
zijn grote vertrouwdheid met het algemene politieke bestel van zijn tij d.
In deze Akte van Afzwering groef Aldegonde diep in de geschiedenis der
oudheid en hij toonde met menig welsprekend voorbeeld aan, dat elk yolk
vanaf het begin der tij den het recht heeft gehad zichzelf van iedere soort van
tyrannie te ontdoen, die dreigde de natuurlijke rechten van zijn vrije burgerij tekort te doen. Dit was een nieuw geluid op het gebied der practische
politiek; of liever een bijna vergeten geluid, want zelfs gedurende de
Middeleeuwen waren de volken van Europa zich steeds bewust gebleven
van zekere „natuurlijke en onvervreemdbare rechten", die niet alleen henzelf toebehoorden maar ook hun vrouwen en hun kinderen, hun kleinkinderen en heel hun toekomstig nageslacht tot aan het einde der tij den.
Aldegonde's onafhankelijkheids-verklaring werkt zelfs na zovele jaren ook
nu nog inspirerend bij het lezen en ik ben er zeker van dat Thomas Jefferson het in zijn meest welsprekende ogenblikken niet beter zou hebben gezegd. Ik heb mij steeds afgevraagd in hoeverre Sam Adams uit Boston
bekend was met dit document, toen hij zich in 1743 te Harvard de Mr. titel
verwierf op een stelling getiteld : „Is het wettelijk de Opperste Overheid
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te weerstaan indien het Gemenebest niet op andere wijze behoed kan worden ?". 1k geloof vast, dat hij er wel van of wist. Het is ook wel zeker, dat
Thomas Jefferson, evenals de meeste anderen die met onze Amerikaanse
Onafhankelijkheids-Verklaring te maken hadden, het gelezen had. Waarom
dit zo weinig bekend is in het Amerika van vandaag en zo zelden genoemd
wordt in onze schoolboeken, die zorgvuldig de nadruk leggen op de Magna
Charta, is eigenlijk een groot raadsel ; want de Hollandse Akte van Afzwering van het jaar 1581 is onze aandacht over-waard als „bron-materiaal"
voor onze Onafhankelijkheids-Verklaring van bijna twee eeuwen later.
Nadat de auteur een kort historisch overzicht had gegeven van de gebeurtenissen der voorafgaande dertig jaren, verklaarde deze daarop in de
stelligste termen dat, gezien zijn vele handelingen tegen de constitutionele
rechten der verschillende provincies, de Koning van Spanje thans „ipso
iure" zijn rechten op de souvereiniteit over het yolk der Nederlanden had
verbeurd en dat deze onderdanen derhalve thans ontheven waren van bun
vroegere eed van trouw.
Zo was dus deze daad verricht en de wereld hijgde naar adem, zoals begrijpelijk is. Want hier was voor het eerst in de moderne geschiedenis een
der door. God gezalfden — een souverein bij de gratie Gods — er om zo
te zeggen bij_ zijn oor uitgeslingerd en kon inpakken als een ongeschikte en
oneerlijke bediende. Zijn bagage werd hem zelfs niet achterna gezonden,
want de opbrengsten van deze rijke provincies kwamen nu direct aan de
Staten-Generaal. En zij, als de vertegenwoordigers van het yolk, gaven het
uit om legers te huren en vloten uit te rusten, waarmee zij beoogden hun
voormalige leenheer in ieder deel van de aardbol aan te vallen en door
middel waarvan zij zijn dynastie zouden ruineren, totdat de laatste leden
ervan blij waren in ons moderne New-York als auto-handelaar emplooi te
vinden.
Philips was nu uit de weg en Willem had met zijn scherp politiek besef en
door zijn instinctief aanvoelen waartoe hij zijn medeburgers kon bewegen
en wat hij beter achterwege kon laten, aan het langste eind getrokken. Zijn
positie als algemeen erkend leider der krachten, die voor de onafhankelijkheid werkten, was thans zo stevig gevestigd, dat hij de vanzelfsprekende
candidaat was voor de ontstane vacature. Helaas, de kleinzielige jalousie
onder de politieke leiders der verschillende provincies (een soort dat nooit
lets leert ! ), als ook het innerlijk respect voor „wettelijk gezag", dat zo
typerend is voor de mensen uit die tijd, deed de Staten-Generaal nog aarzelen en dwong hen nogmaals om te zien naar een heerser van koninklijke
bloede. Zij probeerden het eerst met de broer van de Koning van Frankrijk ;
doch deze toonde zich volkomen onbetrouwbaar en verkocht het land bijna
aan zijn vijanden. Zo ging het door, totdat de Staten, uit wanhoop ooit een
werkelijk vorst uit een of ander regerend huis te zullen vinden, die de
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Nederlanden niet alleen als een welkome bron van inkomsten zou beschouwen, besloten het enige verstandige te doen en Willem van Oranje te verzoeken Heer over de Verenigde Nederlanden te worden.
Helaas, aleer de laatste stap daartoe ondernomen kon worden, had Vrouwe
Fortuna, die sedert het begin der geschiedenis steeds een beslissende rol
heeft gespeeld, zich in de loop der gebeurtenissen gemengd en door haar
hoogst onwelkome tussenkomst had zij de normale ontwikkeling volledig in
de war gestuurd, die het land een definitief geregelde regeringsvorm zou
hebben gegeven en haar niet zou hebben overgeleverd aan de genade van
eerzuchtige functionarissen en van partijen die alleen maar uit eigenbelang
handelden.
Vele jaren had de Prins nu al onder de bedreiging van de dood geleefd.
Het koninklijke edict, dat hem als vijand der mensheid vogelvrij verklaarde,
was niet onopgemerkt gebleven en er ging bijna geen maand voorbij zonder
dat een of andere onstuimige dweper zijn hoofd waagde voor een kleine
prive-moord. Geen dezer candidaten naar roem en rijkdom had succes gehad
tot het jaar 1582, toen Willem naar Antwerpen was gegaan teneinde een
nieuwe poging te ondernemen om de noordelijke en zuidelijke provincies
tot elkaar te brengen.
Een arme, half-wijze klerk van Baskische origine, die in dienst was bij een
failliete Spaanse koopman, een hopeloos fanaticus, had een schot op de
Prins afgevuurd. De kogel was door het rechter oor binnen gedrongen en
er aan de linker kant bij de kaak weer uit gekomen. Aanvankelijk zag het
er fataal uit en in Spanje was het overlij den van deze „aartsvijand en verdelger van het ware Christelijke geloof" met verscheidene heilige „Te
Deums" gevierd.
De medische wetenschap van die tijd wist nog niet hoe een dergelijke gecompliceerde wond aangepakt moest worden, behalve door constant wat
pluksel tegen het gat te drukken om het bloeden te doen ophouden. Wekenlang had de vrouw van de Prins, Charlotte de Bourbon, die juist herstellende was van de geboorte van een kind, bij het bed van haar man gezeten,
terwijl zij niemand anders toestond deze daad van barmhartigheid te verrichten. Zij had het Leven van de Prins gered, maar was zelf van uitputting
gestorven op dezelfde dag dat haar patient in staat was een dankdienst voor
zijn herstel bij te wonen.
Daar hij vader was van een heel stel kinderen had de Prins een vrouw nodig
am aan het hoofd van zijn huishouding te staan en zijn keuze, na Charlotte's
dood, was gevallen op een persoon van opmerkelijke bekwaamheid en met
een buitengewoon edel karakter. Zij heette Louise de Coligny, de dochter
van de dappere Franse admiraal, die als 'eider van de Franse Protestanten
een der eerste slachtoffers van de Bartholomeusnacht was geweest.
Na deze bijna gelukte aanslag op zijn leven, had de Prins het wijs geoor92
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deeld Antwerpen te verlaten en zich naar Delft te begeven. De stad Delft
was, hoewel klein, de meest versterkte plaats van de provincie Holland.
Niet alleen kon zij gemakkelijk verdedigd worden, maar ook zouden vreemdelingen binnen haar muren licht de aandacht op zich vestigen en zouden
dan ondervraagd kunnen worden naar de reden van hun komst juist hierheen
en of zij er wel enig recht op hadden daar te vertoeven.
Het was begin Juli van het jaar 1584. De laatste paar dagen had men een
vreemdeling opgemerkt, die in de buurt van het voormalige klooster, dat nu
tot woning diende voor de Prins en zijn gezin, rond hing. Hij was natuurlijk in verzekerde bewaring gesteld en streng verhoord. Maar hij had een
volkomen aannemelijk excuus voor zijn aanwezigheid geleverd. Zijn naam
was, volgens zijn zeggen, Balthazar Gerard en hij was een Fransman, de
enige overlevende zoon van een familie, die tijdens een anti-Calvinistisch
oproer in zijn geboorte-plaats was uitgemoord.
Dit plausibele verhaal had hij uit zijn hoofd geleerd van een Jezuietisch
geestelijke in Trier, die hem met Pasen niet alleen ter biecht had gehad,
maar hem ter zelfder tijd absolutie had gegeven voor de zonde, die hij zo
spoedig daarna zou begaan en die, in de ogen van zijn geestelijke raadgever,
geen zonde zou zijn maar een hoogst deugdzame handeling, een die de lof
van ieder eerlijk Christen verdiende.
Monsieur Gerard moet een uitstekend acteur zij ri geweest, want de hofprediker van de Prins, die hem over het Calvinistische geloof ondervraagd
had, kon slechts goede dingen over hem rapporteren en was er volkomen
van overtuigd, dat de haveloos geklede bezoeker inderdaad het ongelukzalige
slachtoffer van paapse woede was. Als reden voor zijn verblij, f in Delft gaf
hij op, dat Gerard door de vertegenwoordigers van de Prins in Parijs verzocht was zich naar Delft te begeven, opdat hij Zijne Hoogheid zou kunnen
inlichten omtrent de laatste ogenblikken van 's Prinsen grote en goede
vriend, de Hertog van Anjou, die onlangs was bezweken aan de tuberculose, die zo veelvuldig voorkwam in het geslacht van diens moeder, de
leden van het Huis de Medici.
Het verhaal klopte aan alle kanten en de vermeende boodschapper wist de
Hollandse ambtsdragers zo handig om de tuin te leiden, dat hem toegestaan
werd de Prins in zijn slaapkamer op te zoeken en hem daar alle bijzonderheden te geven omtrent Anjou's laatste uren. In feite wist hij er niets van
af, maar zo was het met iedereen gesteld en wie Wilde beweren dat hij een
leugenaar was ?
Op 8 Juli werd de jonge man nogmaals aangetroffen op een zwerftocht
door de gangen van het prinselijk verblijf. Op de vraag wat hij daar wel op
zo'n vroeg uur te maken had, antwoordde hij, dat hij op weg was naar de
kerk, waar de Prins die morgen verondersteld werd de godsdienst-oefening
bij te wonen. Aangezien de kerk toevallig recht tegenover de woning van
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de Prins, aan de andere zij de van de gracht, stond werd deze uitleg zonder
verdere drukte aanvaard. Maar waarom, meende een nieuwsgierig persoon,
was hij niet door de voordeur binnen gekomen ? Waarom de achterdeur te
gebruiken ? Hij antwoordde, dat hij dat niet zou durven doen. Kijk maar
eens naar zijn kleren ! zij waren zo oud en versleten dat hij er zich voor
schaamde zich in het publiek te vertonen, laat staan in de residentie van
een vorst.
Men had Willem over dit alles ingelicht. Edelmoedig als altijd stuurde hij
de Franse refugee voldoende geld om nieuwe kleding te kopen voor zijn
terugkeer naar Frankrijk. De arme vluchteling uitte zijn diepe dankbaarheid
en gebruikte het geld van zijn weldoener prompt om er twee pistolen van
een der schildwachten voor te kopen. Daarna smeekte hij, dat iemand zo
vriendelijk zou zijn de Prins om een vrijgeleide te verzoeken, opdat hij
naar zijn geboorteland terug zou kunnen keren zonder door de Hollandse
overheid gemolesteerd te worden. Dit verzoek werd overgebracht naar de
secretaris van de Prins en het vrijgeleide werd toegezegd voor de middag
van de volgende dag, 9 Juli.
Op het afgesproken uur diende de moordenaar zich nogmaals aan bij de
woning van de Prins. Willem's vrouw merkte hem op, toen zij door de
hal liep en zij schrok hevig van het uiterlijk van de man. „Een zeer verachtelijk individu," zei zij. „Ik zou hem niet vertrouwen." Haar echtgenoot
stelde haar echter gerust. „Het is alleen maar een arme drommel van een
Franse refugee een eerzaam Calvinist en een die veel voor zijn geloof heeft
geleden."
Die dag had de Prins een Bast. Zijn naam was van Uylenburg. Hij was
burgemeester van de stad Leeuwarden in Friesland. Terloops zij opgemerkt,
dat hij de toekomstige schoonvader van de schilder Rembrandt was. Tijdens het middagmaal bespraken de twee mannen de politieke toestand in
Friesland en maakten zich daarna gereed naar de zitkamer terug te keren.
Daartoe daalde de Prins de wenteltrap af. Op dat ogenblik sprong de sluipmoordenaar, die daar verscheidene uren had staan wachten, uit zijn schuilplaats te voorschijn. Hij vuurde zijn beide pistolen op hem af. Een van zijn
kogels ging door de long van de Prins, de ander doorboorde de maag.
Willem viel neer op de trap. Hij besefte dat zijn vijand ditmaal succes had
gehad. Terug vallende in de armen van zijn Opperstalmeester, beval hij zijn
ziel aan God en fluisterde als laatste gebed : „O God, ontferm U over mij
en over dit arme yolk". Hierna nog slechts een paar geprevelde woorden en
een hijgend „Ja", toen zijn vrouw hem vroeg of hij in Christus stierf — en
alles was voorbij.
Koning Philips was in zijn eerste opzet geslaagd. Zijn vijand was dood,
maar de uiteindelijke overwinning zou zijn tegenstander ten deel vallen.
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In de volgende driehonderd jaren zou deze natie, die Willem gesticht had,
de vluchthaven worden voor al diegenen, die in andere delen van de wereld
wegens hun geloof aan vervolging bloot stonden. Sommigen van hen waren
dromers en fanatici. Maar een groot aantal anderen waren practische zakenlieden. Wanneer zij voet op Nederlandse bodem zetten, brachten zij niet
alleen hun kleren die zij droegen met zich mee maar ook die kennis en
ondervinding, die hun opkomst in het land hunner geboorte verklaarde. Vol
ijver en toewijding pakten zij aan in hun nieuwe vaderland en zij behoorden
tot de eersten, die de grate buitenlandse handelmaatschappijen stichtten,
welke tenslotte de Spaanse vlag van iedere zee zouden verdrijven en Spanje
terug zou brengen tot de status van een vij fde-rangs land.
De beloning voor het bevrij den van het Christendom van zijn ergste vijand
werd inderdaad uitbetaald. Gelukkig niet aan de sluipmoordenaar zelf. Deze
was volgens de regelen der kunst gegrepen. Men ontdekte toen, dat monsieur Gerard zeer methodisch te werk was gegaan, want men bemerkte, dat
hij zich zorgvuldig van twee varkens-blazen had voorzien, die hem moesten
ondersteunen bij het overzwemmen van ade gracht, zodat hij veilig de andere
oever kon bereiken, waar hij een paard verborgen had, dat hij eveneens met
het geld, dat de Prins hem gegeven had, gekocht had. Maar die ontvluchting
mislukte.
Na een uiterst zorgvuldig verhoor (waarin de Hollandse autoriteiten hun
best deden uit te vinden wie Gerard's medeplichtigen waren), werd de sluipmoordenaar met alle wreedheid terecht gesteld, waartoe de mensen van die
eeuw in staat waren en bij welke gelegenheid zij zichzelf nog overtroffen.
Ik zal U verdere bijzonderheden besparen. Het was het laatste wat Willem
zelf geduld zou hebben, maar hij was er niet meer am woorden van genade
te spreken.
De behandeling welke Gerard onderging is herhaaldelijk ernstig becritiseerd
door mensen die trachtten te bewijzen, dat de Calvinisten geen haar beter
waren dan hun tegenstanders. Maar het was niet erger dan wat bijna driekwart eeuw later aan de rechters van de koningsmoord in Engeland werd
verweten en stellig met minder reden. Karel I had, anders dan Willem, het
lot dat hem overkwam ten voile verdiend. Inderdaad, hij had er voor gezwoegd van de dag af dat hij de troon besteeg. En in een opzicht kwam de
rampzalige Fransman er nog heel wat beter af dan zijn Engelse lotgenoten.
Hun lijken waren aan de galgen blijven hangen totdat de vogels de ogen
eruit hadden gepikt en de rest was weggerot terwijl het hoofd van deze
Franse terrorist onmiddellijk door enige volijverige Katholieken gestolen
werd en voorzichtig naar Keulen werd overgebracht, waar het nog lang als
een dierbare reliquie vereerd werd.
Maar wat nog veel ongelooflijker is : men began een actie om de sluipmoordenaar heilig verklaard te krijgen. Na korte tijd echter begonnen de
96

WILLEM DE ZWIJGER EN GEORGE WASHINGTON

meer verstandige Katholieken te beseffen, dat zij hun eigen zaak een slechte
"dienst bewezen door de zij de van dit verachtelijke individu te kiezen en dat
zij er beter aan deden hem te vergeten.
Ik heb U reeds verteld dat het bloedgeld uitbetaald werd. Het kwam aan
de moeder van de moordenaar en diens broeders. Hun verheffing in de
adelstand overleefde meer dan twee eeuwen. Tij dens de Franse Revolutie
werd het te niet gedaan. Robespierre en de zijnen waren niet bepaald kieskeurig, wanneer het op wat bloedvergieten aankwam, maar ergens trokken
zij Loch een lijn.
Wat de daarop volgende gebeurtenissen in de Nederlanden betreft, er was
nog nooit iemand geweest, die zozeer de algemene achting genoot als de
Prins ; op het ogenblik zelf dat hij was heengegaan, barstte de oude rivaliteit
tussen de provincies weer in al zijn vroegere heftigheid los en hoewel alle
officiele stukken van de Hollandse Republiek uit die tijd er de nadruk op
legden dat „In eenheid alleen onze kracht ligt", de rijke koopieden, aan wie
thans de zorg voor de natie was toevertrouwd, waren veel te jaloers op
elkaar, om over hun wederzijdse onwil heen te stappen en zich van ganser
harte voor de gameenschappelijke zaak in te zetten.
En zo gingen de Verenigde Nederlanden dezelfde weg op als alle democratieen. Na verloop van tijd ontaardde het in een dispuut-gezelschap, waarin de
heersende partijen naar zich toe haalden wat zij maar konden en het algemeen welzijn aan de Duivel overlieten. En bij dergelijke gelegenheden is de
Duivel helaas nooit ver te zoeken en staat steeds gereed zijn diensten te
bewij zen.
En nu een paar woorden over Generaal George Washington ; maar er is
zoveel over hem geschreven, dat ik heel kort kan zijn.
Op het gebied der geologie wil het soms gebeuren, dat een rotslaag over
een andere laag schuift; alleen een deskundige kan dan vaststellen wat er
precies heeft plaats gevonden. Hetzelfde geldt voor de geschiedenis. Het
gebeurt geregeld dat een bepaalde culturele, economische of sociale laag zich
van het ene deel van de wereld naar een ander deel verplaatst ; maar als
regel vindt dat zo rustig en geleidelijk plaats dat de verandering bijna
niemand opvalt. Er ontwikkelt zich dan op de verlaten bodem thuis een
nieuwe beschaving, die ten ene male verschilt van de oude ; maar ook dat
komt zo langzaam tot stand, dat het slechts bij weinig mensen de aandacht
trekt. Tot op de fatale dag, waarop de mensen tot het besef komen dat,
hoewel zij in naam nog dezelfde taal spreken, dezelfde vlag getrouw zijn en
men nog meent dat zij dezelfde God aanbidden, zij niet langer iets met
elkaar gemeen hebben. Hoe meer zij nadien trachten zichzelf en hun beweegredenen aan hun voormalige buren te verklaren, hoe minder zij daarin slagen.
Neem ons eigen geval in Amerika. Wij beginnen nu pas een vermoeden te
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krijgen van wat er in de zeventiende eeuw met betrekking tot het oude en
nieuwe Engeland gebeurde. De vrede, die tenslotte een einde had gemaakt
aan het Luthers-Katholieke geschil, had bepaald, dat iedere vorst het recht
zou hebben te beslissen welke vorm van Godsdienst zijn onderdanen moesten
aannemen. Dat was natuurlijk een van die „wanhoopsbeslissingen" geweest,
die het resultaat zijn van een onhoudbare toestand. Europa kon onmogelijk
in leven blijven, als de mensen voortgingen elkaar te vermoorden op grond
van hun godsdienstige overtuigingen. Iedere overeenkomst, die tenminste
een ogenblik respijt verleende in die eeuwigdurende slachting, was beter
dan een voortzetting van de krijg en het rampzalige beginsel van „wiens
heerschappij ik aanvaard, diens God zal ik dienen" werd begroet als een
heel knappe oplossing, die de steun van alle goede burgers verdiende en
waar men maar niet langer over moest discussieren.
Maar in werkelijkheid was dit compromis slechts een nieuw paard van
Troje, gevuld met de aanhangers van het totalitaire stelsel en nadat zij uit
hun ongemakkelijke schuilplaats geklommen waren en hun ledematen hadden uitgerekt, daalden zij of naar de vreedzame bewoners van iedere stad en
gehucht van Europa en stelden hen voor de keuze de tyrannie van hun
nieuwe meesters te aanvaarden of aan hun eigen deuren te worden opgehangen.
Het gevolg was dat het oude Continent overgeleverd werd aan de genade
van een dozijn concurrerende vorstenhuizen en de laatste overblijfselen van
het Middeleeuwse zelfbestuur met volledige vernietiging werden bedreigd.
Hier en daar in een paar Zwitserse kantons en een paar Hollandse provincies,
bleven de mensen zichzelf regeren (tot op zekere hoogte, want geld woog,
zoals altijd, zwaar in de politiek) ; toen ook was 't dat Engeland een glorieuse
poging deed om de suprematie van het Parlement boven de aanspraken van
de Kroon te bevestigen.
Misschien druk ik mij een beetje te modern uit. Het Middeleeuwse geloof
in een Almachtig God en in een even almachtige bron van wereldlijk gezag
maakte nog deel uit van de geestelijke en verstandelijke uitrusting der meeste
mensen. De Koning werd nog steeds als de door God gezalfde belichaming
van alle aardse gezag vereerd en stond derhalve boven alle critiek. Zelfs de
Akte van Afzwering, waarbij Koning Philips van Spanje kortweg was ontslagen als heerser over de Lage Landen, omdat hij een trouweloos herder
over zijn kudde was geweest, werd *nog Lang door vele mensen beschouwd
als iets dat al te zeer het ordelijk verloop verstoorde van een heelal, waarin
nu eenmaal verordineerd was, dat weinigen voorbestemd waren te bevelen,
terwijl de rest moest gehoorzamen.
Thans echter waren er bepaalde antecedenten voor een afwijkende benadering van dit onderwerp en het Engelse yolk was er het eerst bij om daar
gebruik van te maken. Het gevolg was een langdurige strijd tussen de Kroon
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en zijn onderdanen. De goeie „Queen Bess" mag dan evenzeer een tyran
geweest zijn als haar lieve nicht Mary Stuart, zij was toch te schrander om
haar ware gevoelens te tonen. Zij verstond de kunst haar autoritaire instincten
te temperen door handelingen van goed geluimde bonhommie (bestaat er
ook een vrouwelijk equivalent voor deze uitdrukking?) en wanneer zij af en
toe haar kinderen een flinke afstraffing gaf, dan aanvaardden deze dat heel
gemoedelijk. Wat had men er aan, wanneer men zo'n lieve en liefhebbende
moeder bezat, als zij niet haar geduld met haar kroost eens mocht verliezen
en hen niet een paar meppen en oorvegen mocht toedienen?
Maar nadat de oude dame van dit leven afscheid had genomen en door de
zoon van Nicht Mary was opgevolgd, vond er een grote verandering plaats
in dat „Merry England". De Stuarts verhuisden nu van Edinburgh naar
Londen ; maar aangezien zij Schotten waren, begrepen zij hun Engelse
onderdanen nooit geheel en al en hun komst in de Britse hoofdstad bracht
een verandering in het land teweeg, die uitliep op een halve eeuw van
voortdurende wrijving, iets wat weer de grondslag zou leggen voor de vrije
en onafhankelijke Verenigde Staten van Amerika. Want die elementen in
het Engelse leven, die voorzagen wat er gebeuren ging, wanhoopten eraan
de vrijheden en privileges, die zij nodig hadden om behoorlijk en gelukkig
te kunnen leven, te behouden; en, aangezien het er naar uitzag dat zij geen
kans hadden zich van hun geimporteerde Schotse monarchen te ontdoen,
begonnen zij om te zien naar een andere woonplaats, waar zij hun eigen
leven zouden kunnen leven, zonder eeuwig en altij d bloot te staan aan een
bezoek van de plaatselijke schout en een beleefd verzoek zich naar de Tower
te haasten, om aldaar Zijne Majesteit's welgevallen en (hoogst waarschijnlijk) zijn beul af te wachten.
Toen het tot 't uiterste gedreven yolk tenslotte zijn heersers moe werd en
Stadhouder Willem III vroeg orde op de zaken te stellen, zag het er even
naar uit dat alles nog terecht zou komen. Ongelukkigerwijs leefde de aan
hoofdpijnen lijdende Willem niet eens zo lang als Olivier Cromwell en een
twaalftal jaren na zijn dood kwam de Britse kroon in handen van een tweederangs Duitse dynastie, die twee eeuwen in haar aangenomen land moest
doorbrengen, aleer zij definitief haar Teutoonse keelklanken verloren had
en zich min of meer behoorlijk in de taal van William Shakespeare kon
uitdrukken. Van louter politiek standpunt bezien was er dus weinig gewonnen, toen het Hannoverse Huis dat der Stuarts opvolgde en langzamerhand
ontstond er zo'n grote kloof tussen het Engeland van de Oude en dat van
de Nieuwe Wereld, dat slechts een oorlog uitkomst kon brengen. Die oorlog staat bekprid als de Amerikaanse Vrijheids-oorlog en bracht ons onze
eigen Republiek.
De voorouders van George Washington kwamen uit North Hamptonshire.
Zij trokken in 1658 naar de Nieuwe Wereld, toen George's over-grootvader
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Engeland's krijtrotsen vaarwel zei en zich bij Bridges Creek vestigde. Wij
weten weinig van hem af, behalve dat hij voortging hetzelfde werk te doen,
dat hij ook in de Oude Wereld verkozen zou hebben en dat hij lid werd
van het Huis van Afgevaardigden van Virginia. Hij stierf in 1676, zijn
schrale landerijen achterlatende aan zijn zoon Lawrence.
De tweede zoon van Lawrence, Augustine, voelde zich meer thuis in zijn
nic'uwe omgeving dan zijn vader, daar hij aan deze zij de van de oceaan
geboren was. Hij voelde de geest van het nieuwe land aan en zag meer
heil in een ijzermijn en -smelterij, dan te doen wat alle leden van zijn
geslacht hadden gedaan. Tot dusver hadden zij zich ermee tevreden gesteld
tabak voor de Londense markt te verbouwen een vrij gewaagde onderneming, aangezien zij daardoor volledig aan de genade van hun Britse
agenten waren overgeleverd.
Het delven van ijzer was natuurlijk niet zo'n deftig beroep als het toezicht
houden op luie en onwillige neger-slaven, maar het bracht heel wat meer op
en nadat Augustine terug was gekeerd uit Engeland, waar hij zijn opleiding
had genoten, vestigde hij zich .bij Fredericksburg en had na verloop van tijd
twee vrouwen gehuwd (na elkaar natuurlijk); bij de tweede vrouw had hij
zes kinderen, waarvan de oudste George werd gedoopt.
De jongen groeide op een voor die tijd normale wijze op. De koster van
die streek leerde hem schrijven en naderhand werd er een schoolmeester in
dienst genomen om de jonge man een mondje vol Latijn te leren. Wiskunde, waarvoor de jonge George zeer veel voelde, kwam nog niet voor op
het geregelde leerplan van Virginia in het midden der achttiende eeuw
(George werd in 1732 geboren) en dus moest hij maar zien het op eigen
houtje te pakken te krijgen. Later breidde hij zijn wetenschappelijke onderzoekingen uit tot het gebied der praktijk en zijn kennis van het maken en
lezen van kaarten kwam hem zeer te stade, toen hij geroepen werd de legers
van de opstandige kolonisten te Leiden.
Het was een tijd waarin men van jongens van veertien jaar verwachtte, dat
zij in staat zouden zijn hun eigen boontjes te doppen. Dientengevolge vertrouwde zijn halfbroer Augustijn, die sedert de dood van hun vader het
hoofd van de familie was en die had ingezien dat er in George een uitstekende manager stak, hem de zorg voor verscheidene plantages toe op een
leeftijd, waarop een moderne jongeling er zelfs nog niet over gedacht heeft
een loopbaan te kiezen. George hield van zijn nieuwe leven, want het betekende actie. Hij was steeds in de weer met het bestuderen van berekeningen, het huren en neerschieten van opzichters, het kopen en verkopen van
oogsten en slaven ; intussen leerde hij alles over de tabaks-cultuur, nam
proeven met nieuwe veesoorten en maakte zich op allerlei wijze verdienstelijk, totdat hij, op de rijpe leeftijd van zeventien jaren, geschikt geacht werd
voor een openbaar ambt en tot plaatsvervangend inspecteur van Fairfax
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County benoemd Deze gunst wend hem verleend door de beminnelijke
Thomas, Lord Fairfax, die, • na een slorddge twee milldoen hectaren in de
Shenandoah vallei te hebben verworven, tenslotte besloten had de oceaan
over te steken en zijn bezittingen in eigen persoon te inspecteren. Hij woonde
thans op een mooi landgoed langs de Potomac, niet ver van die aanplanting,
waar John, de eerste Washington in Amerika, met zijn gezin een nieuw
leven was begonnen en de grondslag voor het fortuin van zijn familie
gelegd had.
Gedurende deze periode als algemeen inspecteur raakte Washington door en
door vertrouwd met het leven in de wildernis en kreeg hij enig begrip van
de uitgestrekheid van deze nieuwe wereld, waarin de kolonisten zich nog
angstvallig vastklemden aan de smalle strook gronds langs de kust. Maar
aan deze zorgeloze jaren, waarin hij waarschijnlijk meer genoot dan in enig
ander deel van zijn loopbaan, kwam plotseling een eind in 1752, teen zijn
halfbroer Lawrence stierf.
De Washingtons hadden over het algemeen gauw last van een zwak hart en
Lawrence was nooit de ontberingen te boven gekomen van zijn veldtocht
tegen de Spaanse stad Cartagena, gelegen in wat thans de Republiek Columbia heet, in Zuid Amerika. Daar had hij bij de vloot gediend, die toen onder
commando stond van Admiraal Edward Vernon, die zich als „Old Grog"
(,Ouwe Grok") een blijvende haat bij de Britse Marine verwierf door het
bevel uit te vaardigen, dat de matrozen hun rhum niet meer puur zouden
krijgen maar vermengd met water, zodat zij niet zo vaak ongeschikt voor
de dienst zouden zijn als gewoonlijk het geval was, toen dit goedje puur
door hun kelen stroomde.
Deze expeditie tegen Cartagena had er niet veel toe bijgedragen om Engeland
beer en meester in dat deel van Amerika te maken (geen fout van Vernon,
maar de onbekwaamheid van de meesten zijner doch hieruit was
die vriendschap tussen Lawrence Washington en zijn opperbevelhebber gegroeid, die Lawrence ertoe bracht de naam van de aanplanting Little Hunting Creek te veranderen in Mount Vernon.
Zoals ik reeds vertelde, stierf Lawrence in 1752. Hij liet Mount Vernon
na aan zijn weduwe, Anne Fairfax, die eer een jaar verstreken was bij de
familie Lee introuwde. Zij verkocht het landgoed aan haar zwager George,
die toen, dertig jaar oud, zijn loopbaan begon met een degelijk huwelijk en
schrandere beleggingen, die hem tenslotte tot een van de rijkste jonge mannen in Virginie zouden maken.
Maar inmiddels had George verscheidene andere dingen gedaan, die hem
nog beter voorbereidden voor de taak, waartoe hij spoedig daarop geroepen
zou worden.
In het jaar 1753 had Gouverneur Dinwiddie hem tot majoor benoemd en
hem het „Wilde Westen" in gezonden met de opdracht de commandant
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van de Franse troepen op te sporen, die, na een tocht over land vanuit
Canada, het grootste deel van de Ohio vallei had bezet. Majoor Washington
moest zijn Franse collega eraan herinneren, dat deze bezig was te stropen
op Engels grondgebied, en hem aanraden zich zo spoedig mogelijk uit de
voeten te maken.
Of Washington nu bij deze gelegenheid geleid werd door zijn eigen jachtinstinct, dan wel door goddelijke Voorzienigheid, of ook door zijn tolk
Jacob van Braam, dat kan ik U niet zeggen ; maar een feint is het, dat
Washington de man, die hij zocht, spoedig vond en zijn boodschap overbracht. De Fransman nodigde hem op hoffelijke wijze ten eten op een fort,
dat thans de stad Waterford in Pennsylvania is, maar voegde eraan toe, dat
althans voor het ogenblik hij en zijn Franse troepen van plan waren te
blijven waar zij waren.
Deze weigering van de zij de der Fransen om hun troepen terug te trekken,
gaf aanleiding tot schermutselingen en deze schermutselingen leidden tot
een oorlog. Gedurende dit conflict werd Washington, slecht gesteund door
de ongedisciplineerde koloniale troepen, door de Fransen gevangen genomen; hij werd slechts losgelaten, nadat hij een belofte had ondertekend,
dat de Britten gedurende minstens een jaar geen enkele andere versterking
in de Ohio vallei zouden trachten te bouwen.
Na het falen van hun ongeregelde troepen hoopten de Londense autoriteiten meer geluk te hebben met hun geregelde troepen. In Februari 1755
kwam Generaal Edward Braddock in Virginie aan. Washington had zich,
evenals de meeste andere officieren van het land zelf, uit het Leger terug
getrokken. De reden voor een dergelijke stap ? Wel, deze in Amerika geboren strijders waren gebelgd over hun behandeling als „kolonialen". Geen
enkele „koloniale" officier kon dezelfde bezoldiging ontvangen als een,
die in het oude land geboren was en iedere „koloniale" officier, welke rang
hij ook bekleedde, werd geacht ondergeschikt te zijn aan elk jochie die
rechtstreeks van de Koning zijn officiersaanstelling gekregen had.
Het was dit soort dingen — die onbedwingbare gewoonte van alle goede
Britten om alle niet-Britten op een hooghartige wijze te behandelen — dat
meer had uit te staan met het uitbreken van de Amerikaanse Revolutie dan
al die belastingen op de thee en al die stempels op officiele stukken. Maar
Engeland zou dit pas anderhalve eeuw later goed gaan begrijpen.
De hemel weet, dat deze kolonialen waarlijk geen reden hadden zich ondergeschikt te voelen aan hun Londense superieuren. Generaal Braddock was,
ondanks zijn persoonlijke moed, even onbekend met de krijg in de wildernis
als de commandant van de Horse Guards een honderdtal jaren later onbekend moet zijn geweest met de topografie van de streek rondom Balaklava. En als George Washington er niet geweest was (die op het laatste
ogenblik weer in dienst was getreden, waarschijnlijk omdat hij een ver102
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moeden had, van wat er te gebeuren stond), dan zou nauwelijks een man
van de Britse expeditionaire macht levend terug zijn gekeerd.
Als gevolg daarvan werd Kolonel Washington benoemd tot opperbevelhebber van alle Virginische troepen. Hadden de Britse beroeps-militairen
door dit alles nu geleerd ? In genen dele. Want toen George Washington, de
„koloniaal", eens aan een kapiteintje met een koninklijke aanstelling vroeg
jets op te knappen wat hij graag gedaan wilde hebben, gaf deze kapitein
hem te kennen, dat hij naar de pomp kon lopen. En Washington was wel
verplicht helemaal naar Boston te reizen, waar de Britse opperbevelhebber
gestationeerd was, om redres voor deze belediging te krijgen.
Deze keer won hij het pleit; maar dit was een van die onvergeeflijke domheden en verwaandheden, die de „kolonialen" in een staat van voortdurende
geprikkeldheid hield. Het was dan ook zeer begrijpelijk, dat de Virginier,
wiens gezondheid zeer geleden had onder deze campagne in de wildernis,
de eerste de beste gelegenheid aangreep om „af te zwaaien" en weigerde
verder nog jets te maken te hebben met Britse ambtenaren. Van dat ogenblik af leidde hij het rustige leven van een plantage-bezitter en de wereld,
nuchter of dronken, kon aan zijn deur voorbij gaan ; hij stelde er geen
belang meer in wat er mee gebeurde. Een militaire Barak ergens in de
bossen was op zijn best een vrij armzalige verblijfplaats, terwijl een eigen
tehuis in zijn geliefde Virginie hem de gelegenheid zou bieden de ontberingen en ongemakken van zijn vroegere dagen te vergeten.
Natuurlijk kon men een plantage niet goed beheren zonder een vrouw.
Maar geschikte vrouwen waren moeilijk te vinden en bovendien had George
nooit erg veel succes bij de dames gehad. Dit, ondanks zijn 1.80 meter en
zijn volkomen bereidheid zich aan te passen aan de gewoonten en gebruiken der maatschappij, waarin hij nu eenmaal geboren was, en aan alle
genoegens des levens, zoals dansen, jagen, paardrijden, drinken en Zondags
naar de kerk gaan, deel te nemen.
Maar, zoals de meeste mannen van 6 voet maar al te goed weten, vrouwen
geven nu eenmaal de voorkeur aan kleine mannetjes, die zij op kunnen
pakken wanneer zij vallen en zich bezeren en die zij in hun amen weg
kunnen dragen en vertroetelen totdat zij weer lachen en in staat zijn te
zeggen, „Ik voel mij weer veel beter en nu zal ik een madeliefje voor je
gaan plukken".
George Washington was geen madeliefjes-plukker. Een jongeman, die voor
zijn vierentwintigste jaar een aantal veldtochten door de wildernis mee had
gemaakt, die in een half dozijn veldslagen had gevochten en die heel wat
ziekten had doorstaan, was gauw geneigd een meer ernstig persoon te
worden ; dat hielp hem natuurlijk niet erg in zijn pogen zich de gunst van
de een of andere Virginiaanse schone te verwerven. Tenslotte besloot hij,
bitter teleurgesteld, het practische maar boven het romantische te stellen en
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trouwde hij met de weduwe van een medeplanter, een zekere Kolonel Daniel
Parke Custis. Martha Dandridge Custis was moeder van twee kinderen en
de eigenares van zesduizend hectaren land in de buurt van Willemsburg,
van vijfenzestig duizend dollars in contanten op de bank en van honderdvijftig slaven. Martha Custis was ook (wat in de komende jaren zou blijken)
een zeer vriendelijke en begrijpende metgezel, een uitstekende huishoudster
en een taktvol en trouw echtgenote voor een man, die de hoogste positie
in het land zou bekleden. En bovenal (de enig juiste overweging in dergelijke kwesties), zij verschafte haar echtgenoot alles, waar hij het meest om
gaf : zij verschafte hem een goed geordende huishouding, waar hij op ieder
uur van de dag alle vrienden, die hij maar mee wilde nemen, kon onthalen
en zij bespaarde hem al die onnodige drukte, die zo uitputtend werkt op
een man, die veel werk moet verzetten.
Vijftien jaren na hun huwelijk kwam George Washington eindelijk daar
waar hij hoorde. Want hem werd opgedragen het nieuwe Engeland aan
deze zij de van de Oceaan op te bouwen tot een natie, die in staat zou zijn
de teugels in eigen hand te nemen wanneer het oude Engeland zou hebben
gefaald.
De rest is geschiedenis. Het is zo dikwijls en zo goed verteld, dat ik je
tijd niet behoef te verspillen met het herhalen van dingen, die iedereen
weet. In Engeland scheen niemand, die zich met regeringszaken inliet, het
feit onder ogen te hebben gezien dat de Kroon hier te doen had met mensen, die de geestelijke afstammelingen waren van die Engelsen, die zich
al anderhalve eeuw geleden ontdaan hadden van een gekroond hoofd. In
vele delen van Nieuw-Engeland doet een verhaal de ronde hoe er gedurende een dreigende Indiaanse moordpartij plotseling een oude kerel met
witte haren verscheen, die zo maar uit het niet kwam, maar een oud uniform
uit de tijd van Cromwell droeg en moeizaam doch doeltreffend een oud
zwaard, eveneens uit de tijd van Cromwell, hanteerde, waarmee hij prompt
zoveel wilden neervelde, dat de anderen in paniek vluchtten en nooit meer
werden terug gezien. Na door zijn onverwachte tussenkomst zijn medekolonisten gered te hebben, trok de held met zijn witte haren en witte baard
zich stilletjes terug in de donkere zoom van een naburig bos en vertoonde
zich nooit meer aan enig levend schepsel.
Er stak meer waarheid in dit stukje folklore dan de meeste mensen vermoedden. Het aantal directe deelnemers aan de koningsmoord en andere
vluchtelingen voor Karel Stuart's wraak, die zich tenslotte verborgen hielden
in de wildernis om veilig te zijn, was waarschijnlijk zeer klein. Maar hun
geest was overal aanwezig en lag verborgen in de ziel van een groot aantal
mensen, die zich volslagen onbewust waren van het feit, dat zij iets anders
waren dan goede, trouwe onderdanen van Zijne Majesteit de Koning. Indien er een verstandig man over Engeland geregeerd had, of zelfs een
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middelmatig man, die tenminste in staat was zich met wijze raadgevers te
omringen, dan had alles nog gered, en de Revolutie misschien vermeden
kunnen worden. Maar in deze tijd waren de regeerders van Engeland versteend tot een aristocratie — tot een stugge kaste — en de landjonker had
zo volkomen het gevoel voor de werkelijkheid van het dagelijks leven verloren, dat de wereld voor hem pas begon bij vijfhonderd pond per jaar.
Hoe had men deze bekrompen port-drinkers en vossen-jagers, die alleen
maar naar het buitenland gingen om nog veel zelfingenomener terug te
keren, ooit aan hun verstand kunnen brengen, dat de oude ideeen van Olivier Cromwell nog springlevend waren onder de geestelijke afstammelingen
van deze hoogst voorbarige afgescheidenen, die het hadden gewaagd hun
godslasterlijke handen op te heffen tegen de heilige persoon van hun gezalfde Majesteit en die — hun verdiende loon ! — een lesje gekregen
hadden, toen het lichaam van hun vermaledijde leider uit zijn graf was
opgegraven en voor de honden was geworpen.
Dit alles is waar. De overblijfselen van de grote Olivier rustten niet
langer in de kapel van Hendrik VII in Westminster Abbey ; maar zijn geest
was levend gebleven. En zij bleef nog voortleven gedurende zes Lange en
wanhopige jaren tot op die onvergetelijke negentiende October van het jaar
1781, toen Generaal George Washington van Mount Vernon in Virginie,
opperbevelhebber over de strijdkrachten van de Verenigde Staten van
Amerika, hoffelijk bong voor Generaal-Majoor Charles Cornwallis, opperbevelhebber van Zijne Majesteits strijdmachten in Zuid Carolina en die verslagen gentleman zeide zijn zwaard te behouden, want hij was een dapper
tegenstander geweest en de eer, die hun gemeenschappelijk erfgoed was,
gebood dat men zich edelmoedig gedraagt jegens een overwonnen vijand,
die de goede strijd ruiterlijk en ridderlijk gestreden had en die zi@h als
overwinnaar zowel als overwonnene even netjes en fatsoenlijk had gedragen.
Met deze kleine anecdote denk ik de Generaal wel vaarwel te kunnen zeggen, want je zult nu wel begrijpen uit welk bout hij gesneden was. En
aangezien wij nu alles over hem weten, wat nodig is, kunnen wij zijn personage in een paar volzinnen samenvatten ; want er is waarlijk niets gecompliceerds in deze grootste van alle Amerikanen.
George Washington was geen groot militair leider. Hij ging zorgvuldig en
methodisch te werk, maar miste het genie van een Alexander of Napoleon.
Hij was niet zo'n scheppend staatsman als Jefferson, en Benjamin Franklin
was onbetwist zijn meerdere wanneer het op diplomatieke onderhandelingen
aankwam, die schranderheid en geduld en een gave voor de paardenhandel
vereisten. Als redenaar miste hij op jammerlijke wijze al die kneepjes, waardoor een geroutineerd spreker zijn toehoorders kan meeslepen. Ook gaf hij
zich nooit over aan wat wij thans zouden noemen : oorspronkelijke gedachten. Hij was van nature conservatief en koesterde ernstig wantrouwen
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jegens die knappe j ongens, die hem wilden winnen voor het ideaal van de
Franse Revolutie. In werkelijkheid zouden alle radicalen, als hij de vrije
hand had gehad, linea recta daarheen zijn terug gezonden waar zij vandaan kwamen. Zij keerden zijn begrippen omtrent een goed bestuurd Gemenebest, waarin iedere man, vrouw, kind, paard en hond zijn of haar
plaats in de samenleving zou weten, volkomen het onderste boven. Hij
wenste vrijheid, maar het was de vrijheid, die in het Engeland van zijn
voorouders had geheerst. De opvatting van de vrijheid, zoals die spoedig
daarna onder de onterfde massa's van de toekomstige republiek zou opkomen, begreep hij in 't geheel niet en het staat te bezien of hij er veel mee
op zou hebben gehad.
Toch was hij het, die onze republiek stichtte ; het was deze planter uit
Virginia, die ons van buitenlandse overheersing bevrijdde; het was deze
zuidelijke aristocraat, die de stoat gaf tot onze grootse proefneming in
zelfbestuur ; en hij was tot dit alles in staat, omdat hij zijn tij dgenoten
ver vooruit was in dat ene, dat in de weegschaal der goden zwaarder weegt
dan alle andere hoedanigheden voor roem en succes tesamen.
George Washingtong was de belichaming van karakter.
Webster geeft de volgende definitie voor karakter : „Hoog ontwikkelde of
sterk uitgesproken zedelijke eigenschappen; een persoonlijkheid, die zich in
't bijzonder onderscheidt door een hoog moreel gehalte ; morele kracht en
standvastigheid, vooral verkregen door zelftucht ; remmende controle op
eigen instinctieve driften..."
Ik geloof, dat ik het hier wel bij kan laten. Mijn slotopmerking over
Willem van Oranje en George Washington beide behoeft slechts uit een
enkel woord te bestaan : karakter.
Zodra ik deze korte biografische aantekeningen beeindigd had, deed ik een
postzegel voor spoedbestelling op de enveloppe en ging naar het postkantoor
om hem naar Frits in Amsterdam te verzenden. Maar op weg naar huis
schoot mij te binnen, dat wij nog niets aan onze muziek hadden gedaan.
Dus ging ik terug naar mijn bureau en stelde een programma samen, dat
mij voor die gelegenheid geschikt leek.
De Prins was gemakkelijk, maar ik was er niet zo zeker van, welke soort
melodieèn tot George Washington zouden spreken. Aangezien hij in dezelfde maatschappelijke kringen had geleefd als Thomas Jefferson, kwam ik
tot de overtuiging, dat hij hoogst waarschijnlijk enkele aria's zou verkiezen,
die de Heer van Monticello zoveel vreugde hadden bezorgd. Mijn keuze
viel derhalve op verscheidene aria's van Henri Purcell's opera „Dido and
Aeneas" en ik kon platen krijgen van „If Music Be the Food of Love" en
„How Long, Great God" en ook zijn zogenaamde „Gouden" Sonate voor
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twee violen en harpsichord, tesamen met zijn Chaconne in G mineur ; en
van Handel nam ik „Where'er You Walk" uit „Semele".
Deze selectie bleek voldoende te zijn, hoewel de Generaal kennelijk de
meer eenvoudige muziek prefereerde, want hij verzocht ons Purcell's „If
Music Be the Food of Love" en „How Long, Great God" te herhalen.
Wat de Prins betrof, ik dacht dat hij waarschijnlijk wel genoeg psalmen
en gezangen gehoord had, om hem door de eeuwigheid heen te helpen en
dus bestelde ik enkele oude Duitse liederen, zoals Heinrich Isaak's „Innsich muss dich lassen" (voor eeuwig verbonden met de naam van
Keizer Maximiliaan, de Grootvader van zijn vriend en weldoener Karel V).
Tevens vroeg ik om een paar aria's van Monteverdi's eerste opera en om
„Lasciatemi morire" en een canzonetta voor twee stemmen „Chiome d'oro,
bel tesoro" tesamen met Jacopo Peri's „Gioite al canto mio", het lied van
Orpheus.
Na aldus deze belangrijke aangelegenheid in orde gemaakt te hebben, ging
ik naar bed, stond weer op, werkte de gehele dag, en om ongeveer zeven
uur de volgende avond besloot ik een korte wandeling te maken alvorens
naar het huis van Frits op de markt te gaan. Frits had mij opgebeld zodra
hij aankwam ; dat kon, omdat wij zeer modern waren en twee van de vijf
telefoons in Veere bezaten. De anderen behoorden aan de dokter, het postkantoor en Hubrecht Kasteel, die een busdienst op Middelburg onderhield.
Zoals steeds, wanneer ik alleen maar een frisse neus wilde halen, ging ik
naar de oude wallen die Napoleon, ongeveer honderd twintig jaar geleden,
had laten bouwen, toen hij het eiland Walcheren als uitgangspunt koos
voor de expeditie, die hij tegen Engeland op touw wilde zetten. Het waren
zware aarden wallen, die ons dorp geheel omringden. Twee of drie oude
kanonnen waren nog achtergebleven ter wille van de romantiek, denk ik,
want zij hadden geen enkel practisch nut meer.
Toen ik in de buurt van het grootste kanon kwam, dat vlak bij de mond
van de haven stond, merkte ik een ongewone gestalte op. Ik meende er de
Generaal in te herkennen ; en toen ik wat dichterbij kwam, besefte ik in de
tegenwoordigheid van de eerste President van ons land gekomen te zijn.
Hij droeg de gala-uniform. Hij stond daar met een hand op de loop geleund. Toen ik hem wat meer genaderd was, maakte ik mijn diepste Europese buiging voor hem — een mengsel van dat beleefde gebaar waarmee
Lafayette hem begroet zou hebben en een klak van de hakken a la Von.
Steuben. De Generaal keek op en het eerste wat mij trof, was de afschuwelijke wijze waarop zijn gezicht was geschonden door de pokken, die hij in
West-Indie had opgelopen, toen hij die eilanden bezocht had om te trachten
zijn broer Lawrence te helpen zijn gezondheid te herwinnen. Doch dit alles
vergat ik, toen ik hem in zijn ogen keek. Die ogen lachten mij toe met die
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onbewuste vrlendelijkheid, die de voornaamste karaktertrek van alle echte
Amerikanen vormt.
„Generaal," zei ik, een veel voorkomende zin wilt zijn correspondentie
overnemend, „ik ben Uw nederige dienaar."
„En ik de Uwe, meneer," antwoordde hij, „en ik neem aan, dat U de
jongeman bent, die zo vriendelijk was mij voor vanavond ten eten te vragen
en die thans zijn gast loopt te zoeken."
Ik vergat dat ik een man aansprak, die beroemd was om zijn waarheidsliefde en antwoordde, dat zijn veronderstelling juist was.
„Goed," zei de Generaal, „ik ben gereed U te volgen, maar ik merkte deze
stukken geschut op en vond, dat ik ze eens moest bekijken. Het zijn gemene
dingen — deze kanonnen — en ik haat ze, maar in de geschiedenis van
ieder yolk komen ogenblikken voor, dat zij een absolute noodzaak worden.
Zij vormen inderdaad het laatste hulpmiddel, wanneer alle andere argumenten hebben gefaald." En daarna, met een laatste blik op het landschap, gaf
hij te kennen, dat hij tot mijn beschikking was.
Op weg naar het huis van Frits merkte ik op, dat de Generaal met die
ietwat pijnlijke stijfheid voortschreed die ik soms had bespeurd bij mensen,
die het grootste deel van hun Leven op de rug van een paard hebben doorgebracht. Op zeker ogenblik, toen wij langs het steile ijzeren laddertje, dat
toegang gaf tot het bovenste deel van de wallen, afdaalden, was ik zelfs
verplicht hem te helpen zijn voeten op de treden te zetten. Hij merkte dat
op en maakte zijn excuses. „Ik ben niet meer de oude uit de tijd, toen ik
met Braddock oprukte," zei hij. „Arme Braddock ! Hij was zeer vriendelijk
jegens mij. Ik zal mij hem altijd blijven herinneren als de „perfect gentleman" uit de oude school, maar hij was verloren, wanneer het op vechten in
de Amerikaanse wildernis aankwam. Hopeloos. Zonde en jammer ! Maar
vertel mij nu eens ; dit hier lijkt mij een heel klein dorpje toe. En toch ziet
die kerk daar er uit, alsof hij de hele bevolking van Philadelphia zou kunnen
bergen ; en bovendien merk ik, dat deze haven zo gegraven is, dat hij eens
veel groter moet zijn geweest dan thans. En hoe spelen de mensen het klaar
om hier nog altijd te wonen, wanneer alle handel verdwenen is ?"
Ik gaf hem een kort overzicht van de geschiedenis van Veere. Ik vertelde
hem, dat het oorspronkelijk een veerplaats was, vanwaar uit de mensen van
Walcheren naar Noord-Beveland overgezet werden ; dat men meent dat
zelfs in veel vroeger tijden de Romeinen deze plek al hadden uitgezocht,
om van het vasteland naar Engeland over te steken en dat Veere, wegens
zijn gunstige ligging aan de wester-mond van de Schelde, zich ontwikkeld
had tot een handelshaven tussen Vlaanderen en de Britse eilanden. Ik ging
een beetje dieper in op die merkwaardige wijze, waarop zij een „vrijhaven"
was geworden voor de wolhandel met Schotland. Een van de Van Borselen's
die tevens Heer van Veere waren, was getrouwd met een dochter van
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James I van Schotland en bij wijze van bruidsgeschenk werd er een regeling
getroffen, waardoor alle Schotse wol zonder heffing in de Nederlanden
geimporteerd kon worden, onder voorwaarde dat dit via Veere geschiedde.
Dit had een vrij grote Schotse kolonie naar het stadje getrokken en alles liep
voortreffelijk tot de ineenstorting van de Nederlanden in de tweede helft van
de achttiende eeuw.
Ik wees de Generaal het huis, waarin het hoofdkwartier van de Schotse
stapelhandel en de slaapplaatsen en de eetzaal van de bezoekende schippers
en handelslieden gevestigd waren. Ik vertelde hem van de strikte regels waaraan deze bezoekers zich te houden hadden, aan wie het niet toegestaan
was de runderlappen, die zij bij de slager gekocht hadden, op de punt van
hun zwaard naar huis te dragen, want dergelijke dingen deed men niet in
een fatsoenlijke Hollandse stad. Zij moesten ze netjes ingepakt onder hun
arm mee naar huis nemen.
Naast het Schotse huis wees ik hem het huis dat de Struisvogel heette, omdat
daar een grote steen in de voorgevel ingemetseld zat met de afbeelding van
een struisvogel. Dat wil zeggen, de mensen hadden het daar steeds voor
gehouden, totdat er toevallig een professor, die deskundig was op het gebied
van vogels, in Veere kwam en had uitgeroepen : „De hemel sta ons bij als
dat niet de afbeelding van een dodo is ! " En zo was het... waarschijnlijk de
enige voorstelling van een dodo, die ooit naar een origineel model gemaakt
was ; deze was nl. door een Veerse zeeman mee naar huis gebracht en daar
door de nogal on-ervaren hand van de plaatselijke steenhouwer uitgebeiteld ;
maar desalniettemin : een dodo was het. Merkwaardig genoeg was dit nooit
iemand opgevallen, totdat die vogel-professor ons bezocht.
Dit wekte de bijzondere aandacht van de Generaal, want ook hij had zich
vaak afgevraagd, wat er van de dodo geworden was ; hij meende, dat wij in
Holland er wel veel van of moesten wezen, omdat de Hollanders de eersten
waren geweest, die zich op Mauritius gevestigd hadden. Maar toen ik hem
vroeg, of het hem nooit was opgevallen, dat pioniers nimmer een greintje
belang stelden in hun omgeving, zei hij, dat hem dat inderdaad was opgevallen en dat het zeer te betreuren was, dat, wanneer immigranten uit Europa
zich in de wildernis nederzetten, zij blijkbaar maar een gedachte hadden :
alles omver te hakken en te verminken en in 't algerneen ieder levend wezen
te doden, dat maar binnen het bereik van hun geweren kwam. Hij had er
zelfs een theorie over. Dit kon namelijk wel komen doordat deze mensen
in de Oude Wereld nooit vuurwapens hadden gehad, daar het bezit ervan
door de regering verboden was. En wanneer zij dan in een deel van de
wereld kwamen, waar zij aan zichzelf overgelaten werden en waar aan de
wetten tegen het bezit van vuurwapenen geen kracht kon worden bijgezet
en waar geen gevaar bestond opgehangen te worden voor het vreselijke
vergrijp van stropen, dan steeg hun pas verworven gevoel voor vrijheid hun
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naar het hoofd en zij gaven zich volledig over aan die moordwoede, die in
Amerika een ernstige bedreiging vormde voor alle leven in de wildernis.
Zelf had hij dit dikwijls opgemerkt wanneer hij op inspectie was in Virginie
en Pennsylvania en vaak had hij de vrees uitgesproken, dat deze gang van
zaken tot de volledige uitroeiing van allerlei nuttige en belangrijke vogels
en zoogdieren zou leiden.
Ik haastte mij van onderwerp te veranderen (want dit was heel pijnlijk voor
mij) en vestigde zijn aandacht op een paar manden met garnalen, die juist
gelost werden uit de boot van een Arnemuider visser. Hij verwonderde
zich over hun geringe grootte — zo verschillend van de Amerikaanse garnalen, ware reuzen in vergelijking met hun Hollandse neven. Ik gaf dit
toe, maar zei, dat de garnalen van de Schelde meer smaak hadden en, om
dat te bewijzen, vroeg ik de Arnemuider voor vijftig cent garnalen naar
het huis van Frits te brengen. „Wij zullen U eens Hollandse garnalen laten
proeven, meneer," zei ik, „met een beetje olie en azijn; U zult dan een
nieuwe en uiterst plezierige ondervinding opdoen."
„Jammer," antwoordde hij, „dat ik ze nu pas ontdek. We hadden ze in
Virginie kunnen proberen." En toen was het bijna zeven uur en dus etenstijd.
In Frits' woning aangekomen, vonden wij de Prins gezeten voor een klein
houtvuur — niet dat het nu bepaald koud was in de kamer, maar Zijne
Hoogheid scheen wel wat extra warmte te kunnen gebruiken. Hij zag er
precies uit als op zijn laatste schilderij, dat vlak na zijn herstel van de
moordaanslag in Antwerpen gemaakt was. Ik maakte een vergelijking tussen
het gezicht van deze vermoeide oude man en dat van de knappe kerel, zoals
dat geschilderd is door Antonio Moro, toen hij een rijk edelman was, in
schitterende wapenrusting, met de ganse wereld voor zich open. Thans, met
zijn kleine zwarte kalotje en zijn met bont omzoomde jas, zag hij er uit alsof
hij zeventig was, hoewel hij nauwelijks een-en-vijftig jaar oud was toen
hij vermoord werd. Het leven had hem hard aangepakt, maar hij had alle
tegenslagen met grote en edele moed gedragen.
Toen wij binnen kwamen, was Erasmus, die zijn pijnlijke vingers eveneens
aan het vuur warmde, bezig de Prins enkele herinneringen aan Karel V te
vertellen, die hij als jonge man gekend had. „De Keizer was in 't geheel niet
verstoken van verstand," begon hij juist, toen de Prins Generaal Washington
in het oog kreeg en opstond om hem te begroeten. Maar de Generaal wilde
daar niets van weten. Terwijl hij zijn jas aan mij overhandigde (hij was een
beer en dergelijke kleine diensten gewend), liep hij haastig naar voren, om
te voorkomen, dat de Prins zijn stoel zou verlaten.
„Je vous prie, monseigneur," zei hij in uitstekend Frans, hoewel met een
flink accent, terwijl hij de titel bezigde, waarmee hij de Markies de Lafayette
had aangesproken, „je vous prie, monseigneur, ne vous derangez pas." En
met een handgebaar beduidde hij hem te blijven zitten.
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Wat Erasmus betreft, de Generaal was er in het begin niet helemaal zeker
van, wat hij precies aan zijn medegast had, maar hij besefte spoedig, dat hij
met iemand van ui tzonderlijke bekwaamheid te doen had en, hoewel hij hem
steeds als „monsieur le professeur" aansprak, lag er in deze uitdrukking
geen spoor van de minachting die hij had gekoesterd voor de geleerde geestelijken van Harvard en Yale, die hem het leven zo dikwijls zuur hadden
gemaakt, toen hij het bevel over het Amerikaanse leger op zich had genomen.
Van het eerste ogenblik af dat zij elkaar zagen, stonden Washington en de
Prins volkomen begrijpend tegenover elkaar. Er lagen bijna twee eeuwen
tussen hen ; maar daar zij precies dezelfde ondervindingen hadden opgedaan en daar het mensenras in wezen niet verandert, hadden deze twee
mannen in gelijke mate geleden ander het wanbegrip, waarmede hun edelste
pogingen door hun medemensen werden ontvangen.
Gelukkig hadden zij beiden een klein mengelmoes van de oude Griekse en
Romeinse philosophie naast hun meer formele Christelijke opvoeding in zich
opgenomen. Zij hadden derhalve geleerd, hun buren met lepelsvol zout
(grate soeplepels nog wel) te nemen en hadden zich erin geoefend te
berusten in wat nil eenmaal niet verholpen kon worden. Niet in die nederigheid van geest waarvan de Schriften spreken, als deze een leven van ootmoedige onderwerping bepleiten. Verre van dien ! Beide mannen vervielen soms
in vlagen van onbeheerste woede wegens een of ander nieuw vergrijp jegens
hen begaan door diegenen, die zij trachtten te helpen. Doch weldra had
hun gevoel voor het onvermijdelijke (het meest waardevolle dat wij van de
klassieken kunnen leren) hen de dwaasheid van zo'n uitbarsting doen beseffen (wat slechts kon leiden tot hoge bloeddruk en een plotselinge dood)
en waren zij teruggekeerd tot hun vroegere goedmoedigheid.
Een voorbeeld daarvan kregen wij aan het begin van het diner. „Ja," merkte
de Generaal op bij de vis (waarbij hij zich zeer beleefd verontschuldigde
over zijn gebrek aan belangstelling voor dit gerecht, door te vertellen hoe
hij gedurende Valley Forge een afkeer voor vis had gekregen, daar het
zowat het enige was, wat zij voor hun eten konden bemachtigen), „ik hoor,
dat ik thans de Vader van mijn Land word genoemd en dat ik bij wijze van
spreken op iedere wegkruising een standbeeld heb, dat er steden naar mij
genoemd zijn en zelfs een hele staat en dat ik in alle schoolboeken voorgesteld word als een toonbeeld voor alle menselijke deugden. Ik voor mij
maak geen aanspraak op dergelijke bovenmenselijke hoedanigheden. Mijn
leven lang heb ik slechts een ding willen bereiken. Ik wilde in rust en vrede
in mijn eigen huis met mijn beste Martha leven, af en toe eens een paar
buren te eten hebben, voorts een schaal punch en voldoende land am mezelf
te kunnen onderhouden.
„Wij Washingtons waren geen van alien erg sterk. Mijn arme broer had
nooit aan die dwaze expeditie tegen Cartagena deel moeten nemen. Hij
.
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Imam er nooit meer geheel bovenop. En denk eens wat voor leven ikzelf
heb geleden ! Zes voile jaren lang heb ik bijna geen nacht onder mijn eigen
dak doorgebracht. Die vermaledijde Philadelphische marskramers en geldwolven lieten mij en mijn mannen een hele winter in dat verschrikkelijke
gat Valley Forge verhongeren. Mijn mannen stierven van honger en ziekte,
of zij liepen weg en moesten gevangen genomen en doodgeschoten worden.
Die Duitse drilmeesters leerden ons wel, hoe wij van een stelletje boerenjongens een leger moesten maken, maar hun methoden waren vrij hardhandig. Ik wou, dat ik hen los had kunnen laten op de lieve buren van die
goeie Ben Franklin ! Zij weigerden absoluut ons amerikaanse geld aan te
raken. Zij wilden alleen zaken met ons doen, wanneer wij hen in Engels
goud betaalden. Net als de boeren van Jersey, die ons niets wilden verkopen, of wij moesten hen in Engels geld betalen. En hoe moesten wij
daaraan komen, als we het niet eerst van de Engelsen wegnamen en hoe
konden wij het van de roodrokken wegnemen als wij geen geld hadden om
kanonnen voar te kopen?"
Dit was zo ongeveer de langste speech die de Generaal die avond afstak
en het verbaasde ons zeer, hoewel wij verheugd waren op te merken, dat
alles wat wij gehoord hadden over Washington's welsprekend Engels, juist
bleek te zijn. Inderdaad, hij vloekte als een ketter en scheen totaal onbewust
van de indruk die dit zou kunnen maken op mensen, die groot gebracht
waren met de sprookjes van Dominee Weems. Maar misschien had hij het
gevoel, dat hij onder vrienden was en zich kon laten gaan. Vandaar dat ik
uit gepast respect voor de openbare mening een enigszins gecensureerd
verslag van zijn eigenlijke uitlatingen geef.
Na zijn uitbarsting was de Generaal in diep stilzwijgen vervallen (de kalkoen was inmiddels ter tafel gekomen) en toen was het de beurt voor de
Prins. Hij scheen net zo over dit onderwerp te denken als de Generaal.
„Tja," zei hij, „ook ik heb het gevoel, dat als ik nooit dat oude kasteel
Dillenburg verlaten had, waar ik geboren was, ik waarschijnlijk veel gelukkiger zou zijn geweest. Ik had zelfs een paar jaar langer kunnen leven.
En wat heb ik daarvoor in de plaats gekregen — dat weet ik niet. Ik weet
het werkelijk niet — maar wat ik kreeg, was dat al dat eindeloze lijden en
die eindeloze moeilijkheden en hopeloze strijd waard? Ik had heus niet veel
van een militair. Ik had er een afkeer van me steeds in te moeten laten met
die vieze, behaarde Zwitserse huurlingen, die ik in dienst moest nemen, en
die altijd en eeuwig vroegen om geld wat ik niet had. Ik ruik nog steeds
de stank van hun kampen en hun lichamen. Zij waren of dronken of aan
het plunderen. En wanneer zij niet stipt op tijd betaald werden, dan werden
zij wild van woede en brandden een paar dorpen plat of liepen weg en
verhuurden zich aan de vij and !
„En dan had ik ook nog met die Calvinistische predikanten te maken, die
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steeds maar fulmineerden en huichelden, ander elkaar twistten en zich in
mijn tegenwoordigheid drongen, wanneer ik bezig was met een dozijn belangrijker dingen. En wanneer ik hen eenmaal binnen had gelaten, dan
hadden zij niets beters te doen dan mij te vertellen, dat het Koninkrijk Gods
aanstaande was en dat ik mij bekeren moest bekeren waarvan ? — en
daarna, en dit is de voile waarheid, klaagden ze mij in mijn eigen huis aan
voor de zonde, niet naar hen te luisteren als uitverkoren vaten Gods, geroepen om deze verdorven wereld van het verderf te redden.
„Dit is slechts het halve verhaal. Daar was ook nog dat eeuwigdurende probleem voldoende geld te bemachtigen om mijn troepen mee te betalen. Elk
van die kleine steden, die mijn hulp inriepen om hen te verdedigen, dacht
alleen aan zijn eigen belangen. Mon Dieu ! wat haatten zij elkaar, ondanks
al hun mooie praatjes over Eenheid en de Gemeenschappelijke Zaak!
„En wat kreeg ik ooit van mijn eigen gezin te zien? Mijn oudste zoon werd
door de Spanjaarden ontvoerd en leerde van Philips mij te verafschuwen
en te verachten. Hij was zelfs verplicht (zo vertelde men mij) aanwezig te
zijn bij de dankdiensten, die zij op het Escoriaal hielden, toen zij mij dood
waanden — die keer toen dat individu in Antwerpen mij in de kaak
schoot, toen ik mijn geliefde Charlotte verloor. Wat mijn andere zoons
betreft, zij moesten het vak van hun vader leren, maar het verheugt mij te
kunnen zeggen, dat zij tenminste eerste klas soldaten werden. zij hadden
mij tot grote steun kunnen zijn, maar toen ik tenslotte dacht, dat ik in staat
zou zijn mijn plannen te volvoeren, decide Philips zijn laatste klap uit en
werd ik op de drempel van mijn eigen huis vermoord."
Het gesprek nam nu een ietwat pathetische wending. In mijn paging om
van onderwerp te veranderen maakte ik mij waarschijnlijk schuldig aan het
stellen van een enigszins banale vraag.
„Uwe Hoogheid," zeide ik, „en Uwe Excellentie, excuseer mij, maar indien U de kans geboden zou warden, zoudt U dan op dezelfde wijze handelen als U tevoren gedaan hebt, of zoudt U werkelijk verkiezen Uw dagen
vreedzaam te slijten op Uw kasteel te Dillenburg en in Uw huis te Mount
Vernon ? En zoudt U een voldaan gevoel hebben gehad, indien er heden
ten dage geen onafhankelijk Koninkrijk der Nederlanden en geen onafhankelijke Republiek der Verenigde Staten bestond ?"
Noch de Prins noch de Generaal antwoordden terstond. Beiden zaten stil
voor zich uit te staren. Toen antwoordden zij op hetzelfde ogenblik en als
uit een mond. „Waarschijnlijk zouden wij hetzelfde doen wat wij gedaan
hebben", was de kern van hun opmerking.
Ik waagde nog een verdere vraag : „Waarom?"
„Dat weet ik niet," antwoordde de Generaal, „maar het leek op dat ogenblik het enig juiste. En ik moet wel het gevoel hebben gehad, dat het mijn
plicht tegenover mijn yolk was."
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„Ja," zei de Prins, een beetje afwezig voor zich uit starend in het smeulende
vuur van de haard, „het was eenvoudig onze plicht. Het yolk had zijn
hoop op ons gevestigd. Wij konden het onmogelijk teleurstellen. Wij konden hen nu eenmaal niet ten onder laten gaan ! "
Aan de maaltijd was een einde gekomen. Ik herinnerde mij uit een van de
brieven van Thomas Jefferson, dat het in Virginiè gewoonte was alles van
tafel weg te nemen, zodra de maaltijd voorbij was. Toen we dat gedaan
hadden, stelde ik voor een glas punch te nemen.
„Ik vraag mij af, of U iets heeft dat minder sterk is," antwoordde de Generaal. „Ik moest het drinken van punch op het eind van mijn leven nalaten.
Misschien had ik er teveel van gehad, toen ik jong was."
„Zoudt U dan liever een glas Beaujolais — een zeer lichte Franse wijn —
willen hebben?"
„Dat zou mij zeer aangenaam zijn en zoudt U mij, bij wijze van gunst, de
eer willen aandoen, mij aan uw keukenprinses voor te stellen ? Zelden heb
ik zo'n voortreffelijke kalkoen geproefd, hoewel ik toch heel wat gewend
was van dat soort, en wat de andere schotels betreft, dat was alles zo uitstekend, dat ik haar gaarne mijn compliment wilde maken."
Dus vroegen wij Jo om uit haar keuken te komen en zij was buitengewoon
in haar schik met de vriendelijke woorden, die de Generaal tot haar sprak.
Toen echter zag zij opeens de Prins, die weder in een zachte mijmering
verzonken was. Zij ging naar hem toe, knielde voor hem neer, nam zijn
handen en kuste die in diepe ontroering en dankbaarheid. Willem keek
blij verrast op.
„Zo iets," fluisterde hij, „en dat na al die eeuwen ! "
„Nu meer dan ooit," zei Frits, die tranen in zijn ogen had.
„Dus was het toch niet alles tevergeefs ?" vroeg de Prins, min of meer tot
zichzelf gekeerd.
„Mon Prince," antwoordde de Generaal, „alles wat U gedaan hebt, is nooit
tevergeefs."
De Prins bong naar hem. „Wilt U dit compliment met mij delen ?" vroeg
hij.
„Gaarne," antwoordde de Generaal, „maar op voorwaarde, dat ik ook het
andere compliment mag delen," en snel op Jo toelopende, gaf hij haar een
hartelijke zoen.
Na dit aandoenlijke voorval, nam het gesprek een lichter wending. Wij

genoten van onze fles Beaujolais; en toen de klok het middernachtelijk uur
begon te slaan, gingen de kaarsen wederom langzaam uit. Toen wij Licht
maakten, waren onze gasten verdwenen. Maar wij hadden niet kunnen zien,
hoe zij vertrokken waren. Dat vormde een deel van het geheim.
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Sir Thomas More is de gast van zijn
oude vriend Desiderius Erasmus

Frits," zei ik, toen hij de volgende morgen bij ons kwam voor een
ontbijt, zoals de Amerikanen dat op Zondag-ochtend plegen te nemen —
wafels en worstjes met een massa koffie „Luister, beste Frits, ik heb
een plannetje gemaakt. Herinner jij je, dat Erasmus een heel goede vriend
had, Sir Thomas More ?"
„Natuurlijk herinner ik mij hem. Al was het alleen maar van die schets
van Holbein, die het hele gezin More voorstelt ; een van de aardigste
familie-portretten, die ooit gemaakt zijn. Werd hij niet onthoofd ? Raakte
hij niet in bepaalde moeilijkheden met Hendrik VIII ? Ging het niet over
zijn vrouwen ? Ja, ik herinner mij hem heel goed."
„Het is alleen maar een idee," antwoordde ik, „maar onze geliefde Erasmus
is zo vriendelijk voor ons geweest. Als wij hem nu eens een verrassing bezorgden. Vertel hem niet wie er komt en laat hem dan plotseling zien, wie
het is! "
„Mensen houden niet van verrassingen," zei Jimmie, terwijl zij Frits zijn
derde kop koffie aangaf. Aangezien zij zeer methodisch aangelegd is,
houdt zij zelf helemaal niet van verrassingen en vindt dan ook maar, dat
alle andere mensen haar vooroordeel moeten delen.
,,Dat geldt voor boekhouders en accountants, mensen die geen greintje fantasie mogen hebben," antwoordde ik vlug, daar mij bijtijds te binnen schoot
hoe trots Jimmie altijd was op het feit, dat al die jaren van ons huwelijk haar maandelijkse afrekening altijd op de cent geklopt had, een
talent waarom ik haar diep benijd, „maar mannen en vrouwen met een
brede, humanistische cultuur zijn dol op verrassingen."
„0 ja?" gaf die goeie Jimmie terug. „Ga jij je gang dan maar ; maar ik
wind toch, dat je beter deed hem eerst te waarschuwen."
„Dat zou de pret helemaal bederven."
„Ook al goed. O.K. ! Probeer het dan maar en laat mij weten hoe het afgelopen is."
Dat beloofden wij beiden, en terwijl Frits zijn wafels opat, ging ik
naar mijn werkhol en maakte vlug enige aantekeningen over Sir Thomas.
Sir Thomas werd geboren in 1478. In 1535 werd hij onthoofd. Hij studeerde in Oxford, waar hij belangstelling voor de literaire studie kreeg
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niet erg diepgaand, alleen maar dat enthousiasme voor de Moderne Letteren, die toen evenzeer in zwang was als heden ten dage de belangstelling
voor de Moderne Economic. Na de universiteit te hebben afgelopen, legde
hij zich op de juridische studie toe (je had de wet maar moeten laten voor
wat die was, Thomas! ) en toonde zo'n talent voor dit soort werk, dat hij
de aandacht van die brave King Hal trok, die zijn Leven lang een grote behoefte had aan handige advocaten.

Het werd lente op on.r eiland

Op die manier kwam More met het hof-leven in aanraking (pas op, Thomas! Daar kan niets goeds van komen! ) en werd tot Kanselier benoemd.
(Wat werd er van jouw voorganger, beste Thomas? dat weet je heel goed
hij stierf in de gevangenis, nog juist op tijd om de man met de bijl
v6Or te zijn. Kijk uit, Thomas !
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Kort daarop begon Hendrik zijn Nero-carriere. Zijn Kanselier deelde hem
mede, dat hij Catharina van Aragon niet zomaar kon laten inpakken, zonder
een beter excuus te hebben, dan hij kon aanvoeren. Aileen omdat deze gemalin hem nooit had aangestaan, daar ze hem geen mannelijke erfgenaam
kon geven (lijders aan die bepaalde kwaal van U, Majesteit, ondervinden
vaak moeiliikheden in zulke aangelegenheden en feitelijk moest men hen
in 't geheel niet toestaan te huwen), alleen omdat hij zijn zinnen er op had
gezet die knappe, jonge Anna Boleyn te krijgen (die niet fanatiek, maar
toch ook verre van gemakkelijk was) dat was in de ogen van zijn meer
degelijke onderdanen helemaal geen voldoende reden voor echtscheiding.
(Nogmaals, pas op, Sir Thomas ! Je hebt je bemoeid met de huwelijksplannen van een zeer kordate jonge vrouw, die nu gezworen heeft je te zullen
krijgen! )
Vervolgens kwam het proces van de arme Catharina, die geen enkele kans
kreeg. Volgende stag was het geheime huwelijk tussen Anna en Hendrik en
spoedig daarop was Anna in verwachting. (Kijk uit, Anna, laat het geen
meisje zijn! Hendrik wil een jongen hebben ; en je weet wel, wanneer hij
eenmaal zijn zinnen ergens op heeft gezet, dan zal hij het krijgen ook.)
Toen werd het (teneinde een grocer schandaal te voorkomen) absoluut ,noodzakelijk deze scheiding tot een feit te maken en wel onmiddellijk. En dus
verdween Catharina van het toneel en Anna kwam op. Maar niet voor lang.
Drie jaar later werd zij op heterdaad betrapt. Was zij schuldig of niet?
Niemand, die het met zekerheid wist; maar wanneer je zestien jaar jonger
bent dan zo'n wellustige, hartstochtelijke en wulpse oude sater van een echtgenoot, dan behoeft het weinig verwondering te wekken, dat je wel eens
een kijkje uit het raam neemt; hoewel dat verhaal, dat zij een weinig te
vriendschappelijk omging met haar eigen broeder, natuurlijk nonsens was.
Een dergelijke lage beschuldiging kon alleen maar ontstaan in de atmosfeer
van dat Tudorse riool, waarin het mogelijk was, dat een oom bereid bleek
zijn eigen nicht ter dood te veroordelen, teneinde op die manier nog een
paar kruimels meer van de koninklijke tafel te kunnen bemachtigen.
Doch aleer deze onfortuinlijke dame het schavot moest betreden (wat men
ook van deze wispelturige Engelse jongedames kan zeggen, zij moisten in
ieder geval hoe te sterven ! ), was het hoofd van Sir Thomas zelf reeds gevallen.
Is er heden ten dage nog wel iemand, die zich het geval van Elizabeth
Barton herinnert ? Dat leek veel op dat van de Moeder Gods, die indirect
verantwoordelijk was voor de val en de dood van Robespierre aan het eind
van de Franse Revolutie.
Zeker, haar naam was Elizabeth Barton en U moet haar niet verwarren met
Clara Barton, die het Amerikaanse Rode Kruis heeft opgericht en die een
heel ander soort dame was. Elizabeth was geboortig uit Kent. Dat is de
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reden waarom zij, op het hoogtepunt van haar roem, bekend stond als de
Non van Kent, of de Maagd van Kent, wat de mensen herinnerde aan de
Maagd van Orleans (en wat genoten zij van al dat gedoe aan het hof ! ).
Evenals haar Franse tegenhanger, was Elizabeth van buitengewoon nederige
kom-af, een vrouw goed voor alle mogelijke werkjes, een ongeletterd daghitje om precies te zijn. Toen zij in dienst was bij de zaakwaarnemer van
de Aartsbisschop van Canterbury, werd zij ziek. Toen zij beter werd, was
zij volkomen gek geworden. Zij hoorde stemmen en zag spoken. Wanneer
zij in trance geraakte, voorspelde zij de toekomst — meestal volslagen nonsens, evenals de hoogklinkende kwatrijnen van Nostradamus, de beroemde
Frans-Joodse waarzegger. Maar onder het eenvoudige landvolk werd spoedig rondgefluisterd, dat zij een echte profetes was en met de stem van God
sprak. (Waarom, overigens, spreken alle stemmen van God onveranderlijk
als onwetende boeren en waarom zijn zij zo zelden in staat hun eigen naam
te schrijven ?) Doch de nederigen en ootmoedigen, gezegend zij hun liefhebbend hart, zwermden naar Canterbury en aanbaden hun Cassandra en
op die manier veroorzaakten zij groat schandaal ander de goede burgerij.
„Wat er ook moge gebeuren, laat er geen schandaal ontstaan," is steeds de
wijze leuze geweest van de Moederkerk. Niets eenvoudiger dan dat, wanneer de schuldige slechts een nederige dienstmaagd is en haar werkgever
toevallig de Aartsbisschop van Canterbury.
Volgende punt van het programma : Elizabeth Barton is in een klooster gegaan en is nu dus non. Verdwijnt zij daardoor van het toneel ? Allerminst!
Zij heeft een soort manager en reclame-agent gevonden ; een van de monniken, die aangewezen was om haar geval te onderzoeken, is in haar gaan
geloven. Zijn naam is Bocking en hij is overtuigd van haar „zending".
(Waarom moeten mensen met een zending altij d zulke vreemde en nutteloze missies hebben ? Waarom hebben zij nooit „zending" om kanker uit te
roeien of de oorlog uit te bannen ?) Spoedig haastten pelgrims over heel
Engeland zich naar Canterbury, om deze nieuwe heilige te aanbidden. Zelfs
de Kanselier interesseert zich lichtelijk voor dit geval, zoals ieder intelligent
man zou doen, die uit de eerste hand iets wil leren over verschijnselen op
het gebied van de abnormale psychologie. (Andermaal, kijk uit, Sir Thomas.
Er is niets byzonders aan de hallucinaties van de arme Elizabeth Barton. Zij
leed waarschijnlijk aan een soort godsdienstwaanzin; maar uit de weinige
beschikbare gegevens is het moeilijk een juiste diagnose te stellen. Niettemin, pas op, Sir Thomas ! Men raakt doorgaans gemakkelijk verstrikt in
dergelijke zaakjes ! )
Zelfs in haar klooster wist Elizabeth wat er in de buitenwereld voorviel.
Een misdadig koning stelde zijn wil tegenover die van de Paus. De Paus
verdedigde het Heilige Sacrament van het huwelijk. De koning trotseerde
hem. De Maagd van Kent had haar besluit genomen. Als nederig en toege121
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wijd dochter der Kerk lag er slechts een weg voor haar open. Zij moest
waarschuwen voor de verschrikkingen, die over het gehele land zouden
komen, als men het kwaad over het recht liet zegevieren ; als de koning in
zijn houding bleef volharden, dan kon hij niet langer heersêr over het
rijk zijn, maar moest als een misdadiger sterven. Toen was voor de koning
het ogenblik gekomen om deze zaak au serieux te nemen. Dus draafde de
koninklijke dekhengst (ik bedoel het paard, dat de Koning droeg) naat
Canterbury en Zijne Majesteit ging in hoogst eigen persoon deze arme waanzinnige vrouwspersoon ondervragen. Zij herkende hem zonder dat haar
verteld was, wie daar voor haar stond en voorspelde hem zijn dood, indien
hij de scheiding wilde doorzetten.
Dit vond plaats in 1532. Kort daarop was Hendrik verplicht zijn Anna te
huwen. De non werd nu positief wild in haar uitlatingen en Hendrik liet nu
de schijn van verheven onverschilligheid varen. De emmer loopt eens over.
Zou Thomas Granmer zo vriendelijk willen zijn deze zaak eens te bekijken ?
Granmer, die later Aartsbisschop van Canterbury zou worden, voldeed met
het grootste genoegen aan dat verzoek. Meer dan dat, zolang hij zich er
mee bemoeide, zou hij er flink werk van maken. Want hier lag een kans,
om het land te ontdoen van alle vijanden van Zijne Majesteit, die maar
mogelijkerwijs iets met dit lafhartige komplot te maken konden hebben.
Wat voor komplot ? Wie wist het en wie gaf er om ? Men hoeft alleen maar
iets te zeggen over een samenzwering tegen het leven van een populair vorst
en het yolk zal schreeuwen om iemands bloed veel bloed, zo mogelijk.
Want het gemene yolk koesterde een innige lief de voor zijn rondborstigen
King Hal, dien zij als een der hunnen beschouwden en die het net zo graag
zou houden met de dochter van een vishandelaar als met een prinses van
keizerlijke bloede (veel liever). Laten de beulen deze goddeloze heks dus
maar kwellen, totdat zij bekent, dat zij de torens van Westminster Abbey
gestolen heeft en laat er dan maar een prachtig feest op Tyburn Hill zijn
en laat de menigte al deze vijanden van het koninklijk gezag zien bengelen
aan de galg en dan weer losgesneden nog voor zij helemaal dood zijn en
de borsten afgesneden en het hart eruit gerukt en laat ze de lijken dan
maar zien vierendelen en in ijzeren kratten boven de stadspoorten hangen
totdat zij weggerot zijn. Hoezee ! Hoe vermaakte de menigte zich op die
rumoerige dag in April van het jaar 1534, toen deze droom heerlijke werkelijkheid werd!
Laat ons dan nu eens even het lijstje van de beul gedurende deze periode
nagaan.
A.D. 1534 — Elizabeth Barton en de haren verdwijnen.
Dan plotseling van smakeloze comedie overgaande tot verheven traditie :
A.D. 1535 — Thomas More, beschuldigd van medeplichtigheid in het grote
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Bartoniaanse komplot tegen 's Konings leven (lees : wegens weigering om
dit meest schandalige van alle echtscheidingsprocessen van Zijne Majesteit
goed te keuren), wordt in de Tower geworpen en onder beschuldiging van
hoogverraad onthoofd.
Volgt A.D. 1536, wanneer de Koning zich op zijn jonge vrouw wreekt.
Op de zeventiende Mei van dat jaar worden Anna Boleyn's vermeende minnaars geèxecuteerd en op de negentiende van dezelfde maand verliest Anna
zelf haar lief hoofdje. Haar oom, de Hertog van Norfolk, de president van
de rechtbank, die overvloedig tranen van de bekende krokodillen-soort
plengt, heeft Zijne Majesteit de keuze gelaten tussen de bijI en de brandstapel voor zijn trouweloze echtgenote. De Koning heeft zich genadiglijk
ten gunste van onthoofding uitgesproken, maar met grote kiesheid heeft hij
de beul van Calais, vlak over het Kanaal, laten ontbieden om het zaakje
op te knappen ; want eens gentleman, altijd gentleman, en geen Britse handen mochten het bloed aanraken van een, die de koninklijke sponde had
gedeeld en die de Koning een levende dochter en twee doodgeboren kinderen
had geschonken.
Maar waarom, zo zult ge vragen, deze uitbarsting van woede tegen Anna?
Omdat zij in gebreke was gebleven haar echtgenoot een zoon te schenken
en omdat zij (indien de rechtbank juist was in zijn bevindingen) ietwat te
veel gloeiende kolen op het koninklijke hoofd had gestapeld; maar bovenal omdat Zijne Majesteit zijn met bloed doorlopen ogen reeds op nog een
andere candidate voor de gunst des konings heeft gevestigd. De naam van
de dame is Jane Seymour. Leeftijd, zevenentwintig. Antecedenten, hofdame bij Catharina van Aragon. Haar lange verblijf aan het hof had haar
een ding geleerd. Teneinde het spel veilig te spelen, was het aan een ieder
die aandacht van de Koning getrokken had absoluut geboden hem er
ieder ogenblik van de dag en de nacht (doch bovenal van de nacht) aan te
herinneren, dat de weg tot haar slaapkamer voerde langs het altaar.
Hendrik volgt de wenk op en elf dagen nadat haar voorgangster onthoofd
is, luidden de bruiloftsklokken en werd Jane Seymour de derde Mevrouw
Hendrik VIII en bekleedt die positie tot het volgende jaar; toen baarde
zij een zoon, Edward VI, die de leeftijd van zestien jaar zou bereiken. Arme
Jane sterft nauwelijks twaalf dagen nadat zij Hendrik triomfantelijk een
erfgenaam had geschonken. Zij is overigens de enige vrouw, voor wie de
koning ooit in de rouw zou gaan. Ik had dit deel rustig kunnen overslaan,
want van al deze dingen zou de arme Sir Thomas niets meemakan. De
wettelijke moord, op hem gepleegd, had plaats gevonden op 7 Juli 1535.
Zijn hoofd was overgebracht naar London Bridge om als waarschuwing te
dienen voor al diegenen, die het zouden wagen om de wil van de almachtige vorst te dwarsbomen. Onder het yolk werd algemeen verteld dat
het door zijn dochter Margaret, een vrouw van grote begaafdheid en karak123
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ter, gered werd. Toen zij stierf, werd het hoofd met haar begraven. Maar
zij had verder alle bezittingen van haar vader verloren. Die waren geschonken (Oh Anna Boleijn, met al je charme was je toch een kampioen
teef ! ) aan Anna's dochter Elizabeth (de „bastaarddochter", zoals het Parlement haar zou noemen) en diezelfde Elizabeth zou daarvan genieten tot het
eind van haar dagen.
Tot zover over die gelukkige dagen in „merrie olde England" !

En toch, te midden van al deze laaghartigheid en tegen die achtergrond van
moord, verkrachting, bloedschande en eerloze daden, hier was een man zo
zuiver van ziel als er ooit een geademd heeft. In een tijd, waarin de politiek tot een dergelijke staat van corruptie was gezonken, dat geen eerlijk
man er iets mee te maken wilde hebben, speelde hij een belangrijke rol in
de staatszaken en verwierf een reputatie door de absolute zuiverheid van
zijn openbaar zowel als van zijn prive leven.
Jarenlang was More's gastvrij huis in Chelsea de plaats van bijeenkomst
geweest van alle knappe en geleerde koppen uit Londen. Met verstand van
zaken bestierd door zijn eerste zowel als door zijn tweede vrouw en zijn
oudste dochter Margaret (die met William Roper trouwde, die ons de
eerste levensbeschrijving van Sir Thomas zou geven), vormde zijn woning
de meest beschaafde plek in Engeland. Van heinde en ver kwamen de mensen gereisd, om maar een glimp op te vangen van de man, die de wereld
een der beste satires zowel op de maatschappij als op de regering had geschonken in dat half serieuse boekje, waarvoor hij de titel „Utopia" had
bedacht — de plaats die „nergens" bestond.
In dit verhaal over een mythisch eiland ergens in de Nieuwe Wereld (in
1615 voor het eerst te Leuven gedrukt), beschreef More de avonturen van
Raphael Hythlodaye, die Amerigo Vespucci had begeleid op een van zijn
vijf reizen naar het land, dat eens zijn naam zou dragen. De brave Hythlodaye had zijn gastheer (Sir Thomas) aangenaam bezig gehouden door een
nauwkeurige beschrijving te geven van de gelukkige omstandigheden, waaronder de bewoners van dit gezegende eiland Utopia leefden, waarbij hij
enige zeer ongunstig uitvallende vergelijkingen trok tussen hun lot en dat
van de mensen in Engeland, waar de armen veel te arm waren en de rijken
veel te rijk. En hij had Sir Thomas verteld hoe zij hun doel hadden bereikt
door te bepalen dat ieder voor zijn eigen levensonderhoud moest werken,
en door ieder een gelijke kans te geven op een goede opleiding en voor te
schrijven dat alle genoegens dezer aarde gelijkelijk verdeeld moesten warden ander degenen die dat verdienden. (Let op, Mijne Heren afgevaardigden, ik citeer alleen maar en indien ge er belang in stelt, zal ik U een
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copie van het bock van Sir Thomas zenden en dan wil iemand het U misschien wel voorlezen.)
Critici uit die tijd wezen er op, dat dit alles reeds door een zekere Plato
breedvoerig was uitgeplozen. Inderdaad, in zeker opzicht ; maar terwijI
Plato nogal onzakelijk was, stond Sir Thomas More midden in deze wereld
met beide voeten op de grond. Dat was waarschijnlijk wat Erasmus in de
eerste plaats had aangetrokken. Nadat de schrijvers van „De Lof der Zotheid" en van „Utopia" elkaar hadden ontmoet, waren zij dikke vrienden
gebleven, totdat het slagzwaard van 's Konings beul hem had gescheiden.
En thans zouden zij elkaar dus nogmaals ontmoeten.
Het etensprobleem vormde in werkelijkheid helemaal geen probleem. Zelfs
een zo gastvrij huis als dat van Sir Thomas moet wel zeer Engels geweest
zijn in het eten dat er opgediend werd, en dus besloten wij een „potage aux
queues de boeuf" (ossestaart-soep, zoals wij tegenwoordig zeggen) te geven
en daarna een „gigot d'agnaeu quimperlaise", lamsvlees gestoofd met uien
en snijbonen en gegarneerd met kleine stukjes varkensvet. Dit laatste, omdat
het oude kookboek, dat ik gebruikte, met nadruk voorschreef, dat het een
heel mager stuk lamsvlees moest zijn en het varkensvet dan de plaats van
het natuurlijke vet moest innemen. In plaats van een meer beschaafde
groente was iedere koolsoort bruikbaar ; en wat het dessert betreft, besloten
wij de „omelette flambee" nogmaals te serveren, die zo'n succes was gebleken bij de Prins van Oranje en Generaal Washington.
Daarop volgde de kwestie van de dranken en juist wilde ik mijn hand uitsteken naar onze wijnkaart, toen Frits zei, „Waarom zouden we hem wijn
geven ? Hij was toch Engelsman. Geef hem ale, dat zal hij veel meer op
prijs stellen."
Daar had ik nou nooit aan gedacht, maar Frits had natuurlijk gelijk. Wij
zouden waarschijnlijk wel wat uitstekende ale uit het dicht in de buurt
liggende Vlissingen (met zijn aanhoudende stroom van Britse bezoekers)
kunnen halen ; zo was dan dus alles gereed behalve het muzikale gedeelte
van de avond. Wij beseften, dat de oude heren liever zouden willen praten
dan luisteren naar muziek ; maar Sir Thomas was indertij d dot op een aardig wijsje en dus dachten wij het maar aan hem over te laten of hij veel of
weinig muziek wilde horen. Wij maakten het echter een beetje serieuser
dan bij de vorige gelegenheid en kozen „Alma Redemptoris Mater" en
„Gloria in Excelsis" van Guillaume Dufay, en van Josquin des Pres „Et
incarnatus est". Daarna vonden we nog een luitsolo getiteld „Villanelle
Alberti Dlugoraj", door Jean Baptiste Besard gecomponeerd ter ere van de
beroemde Poolse luit-virtuoos Adalbert Dlugoraj, en Clement Jannequin's
„Petite Nymphe Folastre" samen met een enkele van de zeven boetepsalmen
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door Orlando di Lasso getoonzet. Dat leek ons wel voldoende toe, misschien zelfs teveel, maar wij wilden aan de veilige kant blijven.
Maar nu stonden wij nog voor het probleem, hoe wij dit alles voor Erasmus
geheim konden houden. Wij bezochten hem iedere dag een uur of zo en
troffen hem dan aan geheel verdiept in zijn verzameling Griekse en Romeinse klassieken. Wij waakten er zorgvuldig voor ons nooit met zijn gaan
en komen te bemoeien en vroegen nooit naar de wijze, waarop hij iedere
morgen zijn kamer bereikte en die 's avonds weer verliet zonder ooit door
iemand opgemerkt te worden, behalve door de gemeente-ontvanger, die wij
wel in vertrouwen moesten nemen, doch die zijn mond wel hield tegenover
de buren. Maar juist voordat Frits naar Amsterdam terugkeerde, riep deze
eensklaps uit, „Ik heb het gevonden ! Wij zullen de oude Doctor vertellen, dat wij ons eerlijkheidshalve verplicht voelden Dr Martin Luther
uit te nodigen."
„Maar veronderstel," zo redeneerde ik, „dat hij dan helemaal zal weigeren
te komen ? Hij verfoeit die Duitser. Hij kan aanvoeren, dat hij lichamelijk
niet sterk genoeg is, om naar een Teutoonse monnik te luisteren, die bier zit
te hijsen."
„Zeker," stemde Frits toe, „hij zal het helemaal niet prettig vinden. Maar
hij heeft beloofd ons te helpen en zal het met ons eens zijn dat Luther,
hoe hij verder ook over hem mag denken, een man was, die een zeer beslissende rol in de geschiedenis heeft gespeeld. Hij zal vast wel komen! "
En Frits had gelijk gehad. Voorzichtig bereidden wij Erasmus er op voor,
dat onze volgende gast zijn oude vijand zou zijn, de oproerling van Wittenberg. Hij maakte een enigszins wanhopige beweging en zei toen, „Maar ik
zie in, dat er niets aan te doen is. De kerel stond mij absoluut niet aan,
maar ik moet erkennen, dat hij niet verstoken was van een zeker talent als
redenaar en volksmenner. Ik zou er niet over gedacht hebben om te doen
wat hij deed, maar men heeft nu eenmaal allerlei mensen nodig om een
wereld op te bouwen. Gaat dus Uw gang maar. Laat ons er niet langer over
spreken. Ik zal aanwezig zijn en zal trachten zeer beleefd en onderhoudend
te zijn."
Die Zaterdagavond bleven Frits en ik tot ver over achten in mijn huis. Toen
liepen wij naar het marktplein een kwestie van vijf of zes minuten. Heel
zachtjes openden we de voordeur. Twee oude heren zaten naast elkaar voor
het open vuur. Zij waren volkomen in elkaar opgegaan en merkten niet
eens, dat wij binnen gekomen waren. En dus gaven wij Jo Verlinde, die
ons vanuit de keuken gadesloeg, een teken het eten maar voor hen op te
doen en zich niet om ons te bekommeren. Daarop gingen wij terug, om
Jimmie gezelschap te houden, die ons in Lucie's studio zat op te wachten,
de vrienden aan hun eigen lot over latend.
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Toen Frits die avond hat huiswaarts keerde, vond hij het huis keurig opgeruimd en op tafel een berichtje, in haast door Jo er op gekrabbeld luidende,
„Nog nooit zag ik twee mensen zich zo amuseren. Morgen zal ik U de rest
wel vertellen". Op het stukje papier stond een klein zilver beeldje van een
buitengewoon fraai afgewerkte Madonna. Op de onderzijde vonden wij in
Gothische letters de initialen Ai.
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Sir Thomas More en Erasmus zaten uiterst genoegljk voor het vuur
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HOOFDSTUK IV

Ditmaal had Erasmus een verrassing voor ons
en wij maken kennis met de Bachs en Breughels

e volgende Zondag verscheen Erasmus niet op zijn kamer; maar
toen ik hem de volgende morgen bezocht, zat hij daar als gewoonlijk te
werken. Frits had de boottrein naar Amsterdam genomen. Het was in de
tijd van de Grote Waanzin, die dolzinnige speculatie-periode, en iedereen
verdiende tonnen. Aangezien Frits een voorzichtig man was, liet hij de
speculatieve kant van zijn vak rustig aan anderen over. Hij ontving al zijn
klanten met zijn meest charmante glimlach en inde zijn commissies, of zij
nu wonnen of verloren. Dat kwam ons zeer van pas. Want de vreemde gerechten en dranken, die wij voor onze gasten nodig hadden, kostten ons een
aardig sommetje; en ik was bezig aan het schrijven van mijn „Rembrandt",
wat mij drie jaren in beslag nam en gedurende die tijd kon ik mij niet
laten afleiden om te trachten de redacties van onze tijdschriften een genoegen te doen, die mij eeuwig en altij d kwamen vertellen, dat ik niet begreep wat het publiek wilde.
Die Maandagmorgen trof ik Erasmus in een zeer opgewekte stemming aan.
„Dat was bijzonder aardig van U, wat U verleden Zaterdag voor ons hebt
gedaan," zeide hij. „Ik ben U innig dankbaar en daarom zou ik U dit keer
graag een kleine verrassing willen bezorgen."
„Wat dan ?" vroeg ik.
„Ik vertelde U, dat het een verrassing moest zijn. U zult mijn Martin
Luther ontmoeten."
Ik trachtte het juiste antwoord in het Latijn te vinden. „Gratias, ornatissime,
tibi ago."
De oude man glimlachte. „Zelfs Cicero zou het U niet verbeterd hebben."
Hij vleide mij, want ik wist dat er heel wat meer en heel wat sierlijker manieren bestonden, om in zijn aangenomen taal dank te betuigen ; en nogmaals trachtte ik een aanwijzing omtrent zijn plannen te verkrijgen. Doch
-

ook ditmaal had ik al even weinig succes, hoewel ik de indruk kreeg, dat
het een vrij uitgebreide partij zou worden, toen hij er aan toevoegde : „Het
is wel ongelukkig, maar geld bestaat niet in de wereld waarin ik thans geplaatst ben. Zou het derhalve te veel gevraagd zijn, indien ik U verzoek de
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betaling op U te nemen van de rekeningen voor een vrij royale zending
Sauerkraut en Gelderse worstjes en een paar honderd flessen bier?"
Ik antwoordde, dat dat wel gaan zou.
„Goed dan," antwoordde hij, de zaak als afgehandeld beschouwende. „Maar
ik zal U tevens moeten verzoeken het tijdstip van het onthaal te veranderen.
Laat ons zeggen Zaterdagmiddag om 12 uur, en dat U en Uw vriend voor
deze keer onze gasten zult zijn."
„Onze gasten ? Zullen er dan veel anderen komen ?"
„Ik leefde in de veronderstelling, dat dit een „surprise partY" zou worden,
zoals wat ge Sir Thomas en mij bereid hebt; maar kijk eens hier ik heb
een groot aantal fouten ontdekt in deze moderne Terentiusuitgave. Bestaan
er geen correctoren meer ? In mijn tijd was het een eer corrector te zijn bij
een beroemd uitgever."
Net speet mij hem te moeten mededelen, dat het corrigeren als beroep niet
meer die achting genoot als vroeger, toen het drukken nog meer als een
kunst dan als een bedrijf beschouwd werd. Toen verliet ik hem en was de
verdere week druk bezig met mijn „Rembrandt" en met een bezoek van
mijn beste vriend Louis Schrijver uit Amsterdam. Maar op Donderdag, toen
mijn haar hoognodig geknipt moest warden, ging ik naar de kapperswinkel
van onze gemeente-ontvanger.
„'Tat is de oude heer nu weer van plan ?" informeerde deze.
„Ik weet het niet," antwoordde ik. „Waarom vraag je dat ? Is er iets niet
in orde?"
„iNee, (tat niet. Aileen maar meuwsgierigheid. Gisteren stapte hij mijn kantoor binnen en vroeg of er enig bezwaar tegen bestond, wanneer hij en een
paar van zijn vrienden aanstaande Zaterdag een gezellige bijeenkomst op
het marktplein hielden. Natuurlijk had ik niet de bevoegdheid dat verzoek
toe te staan ; maar ik zei hem, dat ik het wel aan de burgemeester zou
vragen .Zijne Edelachtbare zei mij, dat het uitstekend was. Alleen moest er
natuurlijk geen wanorde en dronkenschap ontstaan."
„Ik kan me ook niet voorstellen dat zo iets onder de vrienden van onze
hoge gast zou voorkomen."
„En die drie vaten bier dan, die je bij de waard besteld hebt ?"
„Jij schijnt wel van alles op de hoogte te zijn wat er in dit dorp gebeurt ! "
„Daar zijn wij voor. Ons is de zorg toevertrouwd voor de openbare orde
en drie vaten bier is een grote hoeveelheid voor zo'n klein stadje als Veere."
„Nu, dat komt best in orde," stelde ik hem gerust, „die zullen met het
Sauerkraut en de Gelderse worstjes, die wij besteld hebben, soldaat gemaakt worden. Van dat laatste weet je zeker ook af, nietwaar ?"
„Inderdaad."
„Laten wij het dan verder maar laten rusten en jij komt als mijn speciale
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gast en ziet toe dat er niets plaats vindt, wat de vrede in dit rijk zou kunnen
verstoren."
„Dank je, maar de oude heer heeft mij met vrouw en kinderen al uitgenodigd."
Daarmee was de zaak beklonken, en aangezien er al meer haar van mij op
de grond lag dan er nog op mijn hoofd zat, vond ik het welletjes. Ik betaalde voor de operatie en keerde huiswaarts.
Jimmie en ik zaten Zaterdagmorgen ongeveer elf uur op Lucie's stoep en
hielden haar poes bezig. Lucie's poes had juist haar derde worp achter de
rug sedert het begin van het jaar en deze voortdurende toepassing van
Genesis I : 22 scheen haar intens te gaan vervelen. En dus, hoewel zij van
nature een fel en onvriendelijk katje was, zocht zij nu het gezelschap van
mensen op; en toen Jimmie naar de keuken ging en een schoteltje room
voor haar haalde, vergat zij haar superieure houding ten opzichte van leden
van het menselijk ras in zoverre, dat zij het toch maar accepteerde. Dit
was zo'n ongewone handelwijze van de kant van dit aggressieve, onafhankelijke dier, dat towel Jimmie als ik haar gadesloegen terwijI zij netjes
onze edelmoedige gave verorberde en geen ogenblik bemerkten, dat er een
bezoeker gekomen was. Erasmus was, leunende op de arm van zijn bediende, naar ons toe gekomen, teneinde ons persoonlijk naar zijn „surprise
party" te geleiden.
Ik verzocht hem, om eerst even plaats te nemen, want hij zag er ongewoon teer uit op dit vroege uur en ik stelde hem pas aan Jimmie voor, toen
hij veilig en wel geinstalleerd was op onze mime blauwe tuinbank. Zij brak
onmiddellijk het ijs door hem te vragen of hij van poezen hield, of hij er
ooit zelf een gehad had en of hij wel eens van haar beroemde poes Cocaine
gehoord had, die de theesalon „de Dolle Hoedenmaker", placht te beschermen tegen binnendringende knaagdieren en eens een rat, bijna zo
groot als een Sint Bernard hond, had gedood.
Erasmus zei, dat hij heel wat van katten of wist. Zelf had hij er echter nooit
een gehad. „Ziet U," merkte hij op, „zij zijn een weinig onbetrouwbaar en
voor een man, die zo'n rusteloos leven leidt als ik, zouden zij een grate
last kunnen zijn. Ik ondervond al moeilijkheden genoeg bij het inpakken
van mijn boeken, iedere keer wanneer ik verhuisde. Stel U voor, dat ik op
het laatste ogenblik nog plaats zou moeten vinden voor een half dozijn
medereizigers ! Maar mijn uitgevers hadden steeds katten. Zij schijnen bij
stoffige drukkerijen te horen en krijgen eeuwig en altijd drukinkt in hun
haar."
Daarna veranderde hij vrij abrupt van onderwerp, teneinde Jimmie een
compliment te maken over haar Nederlands. Dit gaf mijn beste vrouw aanleiding een gezicht naar mij te trekken en op te merken : „Er zijn andere
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mensen, die daar niet zo over denken ! "; maar hij wilde daar niet van horen.
Onze taal moet zeer moeilijk zijn voor een vreemdeling," zei hij, „maar
aan de andere kant komt Uw Engels ons ook wel een beetje lastig voor
— erg lastig. Eens zullen wij een algemene taal krijgen. Wij hebben er al
een, of zouden er een gehad hebben, als ieder yolk er maar niet op bleef
staan het Latijn op zijn wijze uit te spreken, zodat wanneer een Engelsman
en een Italiaan met elkaar in de taal van Cicero spreken, zij elkaar toch
onmogelijk kunnen begrijpen. Ik deed mijn best, toen ik in Oxford was,
hen aan te tonen, dat hun wijze om het Latijn te spreken Caesar gerede aanleiding zou hebben gegeven hen alien over de kling te jagen; maar zij
moesten daar niets van hebben. Veeleer doelden zij er zelfs op, dat Caesar
de manier waarop hij zijn moedertaal uitsprak dan maar had moeten wijzigen als hij zich met hen in had willen laten. Het zijn alleraardigste mensen,
die Engelsen, mar toch wel een beetje bekrompen, typische eilandbewoners.
Ik mag echter niet klagen, want zij zijn allerprettigste vrienden en die bijeenkomst van verleden Zaterdag, die Uw echtgenoot heeft helpen organiseren, maakte dit alles weer levende werkelijkheid voor mij. Och, beste
mevrouw, wij leven slechts eenmaal en ondanks al de ongemakken en al
het lijden, dat aan het verblijf op deze aarde verbonden is, blijft het toch
een wonderbaarlijke ondervinding; maar nu geloof ik, dat wij beter doen
te gaan, want het is bijna twaalf uur."
„Mag ik U soms in m'n wagen meenemen ?" stelde Jimmie voor.
„Ik stel Uw aanbod zeer op prijs, mevrouw, maar ik vind dat ik, op mijn
leeftijd, er beter aan doe mij bij de oude en beproefde wijze van voortbewegen te houden. Misschien wilt U mij wel toestaan Uw arm te nemen.
Het is een lange tijd geleden, dat ik mij in het gezelschap van dames heb
mogen verheugen. Meg More deed gewoonlijk net of ik een zeer oude man
was, en zij placht dan in haar vader's tuin te spelen dat zij zojuist Methusalem was tegen gekomen en hem mee naar huis had genomen om de kleine
Mozes over de zondvloed te vertellen en hoe Noach zijn ark had gebouwd.
Ja, ja, mijn beste mevrouw, dat waren gelukkige dagen en thans zijn wij
alien dood, maar U bent nog jong en levend en ik moet niet op die maniet
tot U spreken."
„Ook niet zo verduveld jong, anders," antwoordde Jimmie. Toen herinnerde zij zich eensklaps, dat zij tot een geestelijke sprak en snel verbeterde zij
zich zelf. „Niet zo heel jong, bedoel ik."
Erasmus keek haar met een geamuseerde glimlach aan. „U vergeet, dat ik
een Hollander ben," merkte hij op, „en dat wij gekruide taal wel gewoon
zijn."
Dit bracht Jimmie op een idee. „Zegt U mij eens," vroeg zij, „kan men in
het Latijn ook vloeken? Ik heb heel wat Latijn geleerd in Bryn Mawr, maar
ik heb nooit een enkele echte vloek kunnen vinden. Hadden zij die niet?"
9
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„Niet precies in onze betekenis van het woord, want zij leefden veel te
dicht bij hun Goden, zodat zij meer respect voor hun namen hadden. Maar
zij konden de meest schitterende verwensingen uiten. Verwensen is natuurlijk iets heel anders dan vloeken. Het is ook veel moeilijker en echte eersterangs verwensingen zijn uiterst zeldzaam."
„Ik zou daar graag iets van in het Latijn willen lezen."
„Neem dan maar eens een paar van die pauselijke bullen uit de vijftig jaren
voor en na de Reformatie."
„Bedoelt U, dat de Pausen goed konden verwensen ?"
„Mijn beste mevrouwtje, zij waren er geniaal in."
„Maar waarom weten wij daar niets van of ? Die pauselijke bullen lijnen mij
altijd zo waardig toe, de manier waarop zij beginnen als kerkklokken
die op Zondagmorgen beginnen te luiden — bim-bam-bim-bam-klepper-deklep."
„U zoudt over dat bim-bam wat meer heen moeten lezen en Uw aandacht
schenken aan het klepper-de-klep. Daar zoudt U nog iets van kunnen
leren."
Maar de diplomatieke oude humanist viel niet in de val. „Ik moet aan mijn
kleed blijven denken," voerde hij aan, terwijl hij haar, op hetzelfde ogenblik, een blik toewierp, die wel duidelijk te kennen gaf, wat hij van zijn
heilige klederen dacht, „maar eens zal Uw echtgenoot ongetwijfeld de geleerde Dr Luther uitnodigen. Die zal wel in staat zijn het U te vertellen.
Hij bracht verscheidene Pausen er toe enkele van hun meest welsprekende
verwensingen te uiten."
Op dat ogenblik sloegen wij de hoek van de kade om en kwamen de straat
in, die naar de markt leidde. En daar zagen wij een schouwspel, dat ik
nooit zal vergeten. Gelukkig was ik in staat er een schets van te maken,
want wat heeft het voor nut een heleboel woorden te verkwisten, wanneer
men met een paar lijnen en een paar klodders verf het verhaal zo veel
duidelijker kan vertellen.
Frits stond ons op de stoep van zijn huis op te wachten. „Ik ben juist daarginds geweest en ben terug gekomen om nog vijf vaten bier te bestellen en
Middelburg op te bellen voor alle zuurkool en worstjes die ik maar krijgen
kan, Blijkbaar hebben zij allemaal een eetlust als uitgehongerde paarden —
ieder lid van beide families."
„Van welke beide families ?" vroeg Jimmie ; en Frits antwoordde, „Al de
Bachs en al de Breughels zijn er, het moeten er op z'n minst wel honderd
zijn."
Dat was dus de verrassing, die Erasmus ons bereid had ! Wij zouden niets
beters hebben kunnen bedenken. Zowel Frits als ik hielden van de Baths
en de Breughels en wij hadden hen dikwijls genoemd tijdens onze gesprekken aan tafel, want wij wisten, dat Erasmus gedurende het laatste deel van
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zijn leven een tijdgenoot van Pieter Breughel was geweest en dat 't heel
good mogelijk was geweest, dat hij hem in Antwerpen of Brussel had ontmoet. Oak herinnerden wij ons, dat hij zelf in zijn jeugd een beetje aan
schilderen had gedaan en 't sprak dus vanzelf dat wij hem gevraagd hadden,
wat hij van deze grote Vlaamse meester en zijn gezin dacht.
Wij ontdekten toen, dat Erasmus het met ons eens was dat de Breughels
tot de allergrootste artisten behoorden die ooit hadden geleefd en wij hadden verscheidene gelukkige uren doorgebracht met het bekijken van enkele
van hun schetsen, die ik zo geleidelijk had verzameld, en van die schitterende gekleurde reproducties, die de Weense uitgevers juist in circulatie hadden
gebracht, waarbij vergeleken onze eigen prenten er als Cubaanse sigarenbandjes uitzagen.
Het is begrijpelijk dat toen wij het zo over de oude Breughel hadden, wij
van zelf ook op Hans Bach kwamen, de Vader van Veit Bach, die de latere
Bachs als de eigenlijke stamvader van hun geslacht beschouwden, waarschijnlijk omdat hij de eerste was, die zich in meer uitgebreide zin aan de
muziek wijdde. Hans Bach moet ongeveer in dezelfde tijd als Erasmus geleefd hebben, doch deze vertelde ons nook van hem gehoord te hebben.
Gedurende de zes jaren echter, die hij in Freiburg had doorgebracht, had
hij wel eens van een andere Bach gehoord, die in een van de plaatselijke
kerken organist was, en van een die „Stadt-Musikant" was in een naburig
dorp en die soms zijn orkest meebracht om op de kermis in Freiburg te
spelen ; en hij herinnerde zich eens in Italie naar een luitspeler geluisterd
te hebben, hij meende in Venetie — of was het Siena of Bologna ? En de
Italianen, die niet veet afwisten van instrumentale muziek, hadden hem uitgelegd dat het een „bacco" was, wat hij toen als een gewone uitdrukking
voor een rondtrekkend musicus had opgevat.
Dat was de enige vermelding geweest van deze merkwaardige dynastieen
van schilders en misici, wier genie heel Noord-Europa als de wateren van de
NijI vruchtbaar had gemaakt en die het pad hadden geeffend voor alles wat
de volgende handerd jaren zou volgen. Erasmus had onthouden hoeveel wij
van hen en al hun werken hielden en dit was dus zijn verrassing voor ons
geweest.
Over de middag, die volgde zou ik gemakkelijk een heel boek vol kunnen
schrijven; want het was een „zeldzame gebeurtenis" — om een gemeenplaats te gebruiken. Voor ons was het vooral zo belangwekkend, om nu met
eigen ogen te zien hoe alle kunst geboren wordt uit een diepe onweerstaanbare empties
Deze Bachs en Breughels drukten zich totaal verschillend uit. De Bachs
spraken tot het oor, terwijl de Breughels tot het oog spraken. Doch hoe
volkomen begrepen zij elkaar, ook al spraken zij niet dezelfde taal! En nu
zij vacantie hadden, konden zij zich laten gaan zonder een ogenblik te den139
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ken aan patroons die wellicht geneigd waren hun sonates en fuga's of hun
madonna's en bloemen en landschappen en de vrolijke duivels en heksen
van „Helle"-Breughel, de zoon van de oude Pieter, te kopen. Zij konden
helemaal zich zelf zijn.
Natuurlijk hadden zij gedaan wat alle goede artisten doen, wanneer zij niet
verplicht zijn op te treden — zij hadden dit samenzijn gebruikt voor een
grote en verrukkelijke „jam session". Zelf gingen zij zo volkomen op in hun
respectievelijke bezigheden, dat zij onze komst in het geheel niet opmerkten,
doch rustig doorgingen datgene te doen, waarmee zij direct na hun komst
waren begonnen. De trouwe gemeente-ontvanger had zijn uiterste best gedaan om alles gereed te maken voor het festijn van bier met zuurkool, wat
de meeste dorpsbewoners blijkbaar van plan waren mee te maken. Want het
was bij ons in vele opzichten nog een feodale gemeenschap en wij lieten
nooit na met onze buren te delen wat wij zelf hadden. Het verhaal van die
tien vaten bier (voordat het maal voorbij was, waren wij de tel al kwijt
geraakt) had zich wijd en zijn verspreid en toen de grote schalen met worstjes op tafel werden genet, kwamen de kinderen er omheen staan, met een
vreemde glans in hun ogen. Niet dat zij hongerig waren — zij waren alleen
maar begerig; en een vrij maal was tenslotte een vrij maal!
Maar ik zou U over onze ere-gasten vertellen. Zij zaten in twee afzonderlijke groepen — de Bachs aan de linkerkant en de Breughels aan de rechter.
En de Bachs speelden oude Duitse quadrilles tot genoegen van de Breughels, terwijl deze portretten van de Bachs tekenden. De veelzijdige Bachs
schenen alle aan de mensheid bekende instrumenten meegebracht te hebben.
In hun midden zat de oude Johann Sebastian, in zijn beste zwarte jas (zoals
paste bij zijn waardigheid van Koninklijke Pruisische „Kapelmeister", de
titel waarvoor hij in de laatste jaren van zijn leven zo dapper gestreden
had) te dirigeren uit een klein perkamenten boekje, dat veel leek op die
verzameling melodieen, die hij voor zijn geliefde tweede vrouw Anna
Magdalena, had bijeengebracht en gearrangeerd. Rechts van hem zat de
oude Veit, molenaar en luitspeler en zijn verre voorvader, op zijn oude zelfgemaakte cither te tokkelen. Achter en om hem heen stonden velen van
zijn zoons, kleinzoons, neven en alle mogelijke verwanten.
Wat de Breughels betreft : de drie beroemdsten, gemakkelijk te herkennen
van hun eigen portretten (gewoonlijk ergens verstopt in een van hun vrolijke schilderstukken, doch aan alle liefhebbers van hun kunst welbekend),
en een groep minder bekende broers en neven, waren bezig aan wat ik veronderstelde te zijn de „konterfeitsels" (zoals die toen genoemd werden)
van het Bach-orkest, en schilderden of hun leven er van afhing. Toen ik
voorzichtig achter hen was gaan staan ( want ik weet hoe een kunstenaar er
140
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het land aan heeft, wanneer iemand naar zijn werk zit te gluren dat nog
maar half of is) zag ik dat ik het bij het rechte eind had.
Maar Erasmus had volkomen gelijk gehad, toen hij ons op onze eerste bijeenkomst vertelde, dat de mensen maar weinig veranderen, ook nadat zij
hebben opgehouden te behoren tot de levenden. Want Pieter de Oude had
het gehele marktplein van Veere in zijn schets opgenomen en had aan dit
tafereel iets boven-tijdelijks gegeven, waardoor het had kunnen doorgaan
voor een copie van de komst der engelen naar Bethlehem om voor het
kindje Jezus de lofzang aan te heffen. Toen besefte ik beter dan ooit, waarom hij „Boeren-Breughel" genoemd werd ; elk van de kleine jongens en
meisjes, die met hongerige blikken naar de volle tafels stonden te kijken,
waren weergegeven met zulk een zuiverheid van expressie, dat elk van deze
portretten voor eeuwig als een toonbeeld van boerengulzigheid zou kunnen
dienen ; terwijl zijn zoon, Pieter de jongere, diezelfde kleuters had veranderd in duiveltjes — kleine demonen, gereed om zich op het ogenblik,
waarop niemand op hen lette, vol te proppen met onbehoorlijke hoeveelheden vette worstjes. Jan Breughel (de jongere zoon van Pieter de Oude)
tenslotte, had zijn aandacht geconcentreerd op de natuurlijke achtergrond
van het marktplein. Alle bomen en bloemen waren met de grootste lief de
en zorg behandeld. Zelfs de insecten die ronddartelden op de struiken
rondom, waren niet vergeten en waren met zo'n nauwkeurigheid getekend
dat een insectenkenner over honderd jaren met absolute zekerheid zou kunnen vaststellen welke plaaggeesten de Lage Landen in het jaar 1630 hadden
gekweld.
De andere Breughels deden, ieder op hun manier hun best de sfeer van
dat ogenblik weer te geven. Ik werd zo enthousiast, dat ik mijn eigen schetsboek uit mijn zak opdiepte ; zodra zij bemerkten dat er nog cen schilder op
het toneel was verschenen, schoven zij een beetje op en verzochten mij het
me gemakkelijk te maken ; want dat is een kenmerk van alle ware artisten,
die in absolute gelijkheid geloven — maar dat moet zijn de gelijkheid onder

gelijken.
Precies om een uur stond Erasmus op van de stoel die Hein Verlinde, op
verzoek van Frits, voor hem uit zijn huis had gehaald en verzocht een
ogenblik stilte. „Ik hoop," zeide hij, langzaam in het Vlaams sprekende,
zodat zowel de Bachs als de Breughels hem zouden kunnen begrijpen, „dat
het U pleizier heeft gedaan elkander te ontmoeten en dat ge genoegen zult
willen nemen met het eenvoudige onthaal dat wij U hebben bereid. Ik zou
graag willen dat onze vrienden hier in de prachtige oude stad Veere beseften, wat wij bedoelen wanneer wij, mensen uit een voorbije eeuw, spreken over onze idealen van vakmanschap. Het was een vakmanschap dat
groeide uit onze vriendschap en die vriendschap werd geboren uit het ge141
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voel, dat wij alien burgers waren van het souvereine en onafhankelikke
Gemenebest der Kunsten en Letteren. Ik hoop dat gij er U evenzeer als ik
over zult verheugen, dat ons deze kans geboden werd om elkander te
ontmoeten. En mag ik U dan nu uitnodigen voor ons zeer eenvoudig maal."
Klaarblijkerlijk had Erasmus zeer goed geweten, wat bij de mensen uit zijn
tijd in de smaak zou vallen; aldus leerde hij ons een hoogst waardevol
lesje. Frits en ik zouden de oude kookboeken doorgesnuffeld hebben voor
speciale schotels, waarmee wij onze gasten pleizier konden doen ; maar nu
ontdekten wij (wat ik altijd wel vermoed had), dat de gemiddelde man of
vrouw van driehonderd (of drieduizend) jaren terug gewend was aan kost,
die ons bijna ondraaglijk eentonig zou toeschijnen. Zo begon ik ook te
begrijpen, dat die fantastische feestmalen uit de Middeleeuwen en de tijd
der Romeinen, waarover wij zoveel in onze schoolboeken hadden gelezen,
te vergelijken waren met de overdadige feesten die men vijftig jaar geleden
in New York placht te geven, wanneer mensen met meer geld dan hersens
of goede smaak de goe gemeente trachtten te imponeren met de grote sommen gelds die zij besteedden aan hun opzienbarende verspilling.
Op deze beroemde middeleeuwse orgien, die dikwerf een klein fortuin
kostten en de gastheren vaak noodzaakten een extra hypotheek te nemen op
hun reeds zwaar belaste landgoederen, ging het er niet om het verhemelte
van de gasten te strelen met nieuwe en harmonische combinaties van ingredienten, die elkaar aanvullen of compenseren. Dit eigenlijke geheim van
alle goede kookkunst werd pas veel later, in de tweede helft van de achttiende eeuw, ontdekt. Tot die tijd ging de culinaire artist uit van het beginsel, dat alles wat dour was ook goed moest zijn.
Doch de volledige voldoening waarmede nu deze goede lieden, alien behorende tot de degelijke middenstand van hun eigen tijd, zich op hun met
zuurkool en worstj es volgeladen borden wierpen en grote hoeveelheden
bier door hun keelgaten lieten Aden, gaven mij het bewijs dat eenvoudig
voedsel destijds voor de gemiddelde man regel was. Het zich bij gelegenheid
te goed doen aan gebraden pauwen en gebraden zwaan, volgestopt met alle
mogelijke soorten specerijen, en die fabuleuse desserten waarbij melasse gebruikt werd om de suiker zoet te maken, dat alles was alleen gewoonte
geweest aan de hoven en op kastelen. En deze eerzame handwerkslieden, die
zich nu duchtig te goed deden en die niets beters vroegen dan wat Erasmus
voor hen had laten bereiden, deden mij vermoeden, dat wij tot nu toe onze
gasten misschien wel wat te veel hadden laten eten ; dat noteerde ik dus in
gedachten, zodat wij de volgende keer niet nogmaals in dezelfde fout
zouden vervallen.
En wij zelf, had'den wij veel aan die dag? Ja en neen. Ja, omdat het verrukkelijk was zo vlak bij die ene man te zijn, die ik als de grootste musicus
aller tijden vereerde, en om van aangezicht tot aangezicht te staan tegen142
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over een sehilder, die eens, wanneer wij hem op zijn juiste waarde hebben
leren schatten, op een lijn geplaatst zal worden met Rembrandt, Velasquez,
Goya of Vermeer. Aan de andere kant genoten de Bachs en de Breughels
onderling zo geweldig, dat wij, evenals op de voorafgaande Zaterdagavond,
toen Erasmus en Sir Thomas More bij een waren, ons als indringers voelden,
wanneer wij ons te opvallend temidden van onze gasten bewogen. Tegen
het eind van de middag echter kreeg ik de kans iets meer te zien van de
oude Sebastian, zoals alle anderen hem noemden.
Het was niet bepaald een bijster gelukkig voorval dat mij deze gelegenheid
verschafte. Onder de leden van de Bach-familie die verschenen waren, beyond zich ook zijn oudste zoon, Wilhelm Friedemann, die — daar waren
alle tijdgenoten het over eens — het meest van zijn Vader's genie had geerfd. Ongelukkigerwijs had hij reeds op vrij jeugdige leeftijd het smalle
pad van fatsoen verlaten, dat diep uitgehold was door de voetstappen van
alle voorafgaande Bachs. Om het maar ronduit te zeggen : Wilhelm Friedemann was aan de drank geraakt en had het grootste deel van zijn lange
'even (hij werd 74 jaar oud) doorgebracht door van de ene kroeg naar de
andere te lopen. Daar hij de stevige lichamelijke gesteldheid van zijn familie
garfd had, kon hij enorme hoeveelheden alcohol verdragen ; ook had dit
nooit invloed gehad op zijn bekwaamheid in het schrijven van plechtige
kerk-cantates en orgel-concerten en fuga's, die net zo gecompliceerd waren
als de meesten van zijn Vader. Ook bleef hij een uiterst bekwaam clavicordspeler, wanneer hij maar sober genoeg was om zijn vingers onder controle
te hebben. Ook was hij soms, juist wanneer hij erg diep in het glas gekeken
had, op zijn best, doch op een wijze die wel ver verwijderd was van de
muzikale normen, die zijn voortreffelijke en eerzame Vader aan de mensheid geschonken had.
Want als hij bij dergelijke gelegenheden een of ander instrument met een
toetsenbord te pakken kon krijgen, dan inspireerde hij gewoonlijk de andere
spelers op zo'n merkwaardige wijze, dat zij spoedig allemaal samen bezig
waren aan een allerverrukkelijkst soort achttiende-eeuws-swingnummer.
Maar de Heer sta de taveernen bij waar hij een bas-viool aantrof, want dan
werden de patroons getracteerd op een volslagen „boogie-woogie"-uitvoering, waarin enkele van de mooiste aria's van zijn Vader of van Mijnheer
George Friedrich Handel verminkt werden tot volslagen caricaturen.
Niet Lang nadat het bier rondgegaan was, kwamen Johann Christoph en
Philipp Emanuel bij mij en fluisterden mij in, dat zij bang waren dat hun
arme broeder hier of daar iets te pakken gekregen had wat wel een tikkeltje
sterker was dan bier ; zij voorzagen dat dit uit zou lopen op een voorstelling, die alles behalve naar de zin van „der alte Herr" zou zijn. Aangezien niets Friedemann terug zou houden wanneer hij eenmaal in die stemming (zoals zij dat noemden) was, vroegen zij, of wij de oude Heer mis143
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schien niet zouden kunnen overhalen een kleine wandeling te maken om
hem zo weg te lokken van een scene, die hoogst pijnlijk voor hem zou zijn.
Frits (die in moeilijke omstandigheden altijd het initiatief nam) zeide :
„Natuurlijk, wacht maar even," en hij stelde Johann Sebastian voor wat van
zijn eigen muziek te horen, zoals die tegenwoordig op ronde, zwarte platen
is vastgelegd en door een machine ten gehore gebracht wordt. „Indien U
ons de eer zoudt willen aandoen ons huis te bezoeken, dan kunt U voor U
zelf enkele van deze platen zien en horen." Op die manier waren wij juist
van het marktplein weg toen Friedemann, die inderdaad veel meer had gedronken dan goed voor hem was, „Liebster Jesu, mein Verlangen" op een
hobo begon te spelen. Ik geloof niet, dat de „Dude Pruik", zoals de zoons
hun Vader achter zijn rug noemden (maar hard genoeg voor mij om het
te horen) het begin van deze kleine opschudding merkte. Wij wisten dat hij
een beetje doof was en wij waren daar nu dankbaar voor want tegen de
tijd dat wij het huis van Frits bereikten was Friedemann in volle actie,
van hobo was hij overgegaan op een machtige bazuin en van „Liebster
Jesu ." op „O Haupt voll Blut and Wunden" dat zich al evenmin leende
als thema voor een „Landler", waarin het werd omgezet, als „Mein Jesus
in Gethsemane", dat daarop volgde.
In het huis van Frits was het aangenaam en koel en zodra wij Johann
Sebastian naar behoren in de stoel die wij onlangs voor Erasmus hadden
aangeschaft (aangezien deze een geregelde gast in ons huis was kwam hem
stellig ook een eigen stoel toe) hadden geinstalleerd, begonnen we met de
gramofoon. Allereerst draaiden wij nummer een van „Das Wohl-Temperierte Klavier". Johann Sebastian luisterde in stilte. De gramofoon als zodanig scheen Been geweldige indruk op hem te maken. Naarmate de tijd
vorderde en wij steeds meer personen uit een voorbije eeuw ontmoetten,
merkten wij tot onze verbazing telkens weer welk een geringe belangstelling
zij aan de dag legden voor de meeste van onze moderne uitvindingen, waar
wij zo trots op zijn. Zodra zij er een blik op geworpen hadden beschouwden
zij het geval als afgedaan. Goed, dit alles bestond nu eenmaal ! Het maakte
het leven een beetje eenvoudiger en dat was heel aardig, maar maakte dat
werkelijk zoveel verschil ? Was het werkelijk zo verschrikkelijk belangrijk
of een reiziger een beetje sneller van de ene stad naar de andere reisde, of
dat een brief in een dag of in een week zijn bestemming bereikte — of
zelfs in een maand ? Veronderstel nu eens dat de persoon die van Parijs
naar Rome wilde gaan een grote nul was — zou het dan werkelijk van zoveel belang zijn voor het heelal of deze zijn bestemming in twintig uur dan
wel in twintig dagen bereikte?
Ik wil hier graag even bij stilstaan, want wij zouden bij bijna al onze gasten,
die tot het verleden behoorden, op dezelfde houding stuiten. Zelden toonden zij ook maar *de geringste belangstelling, wanneer wij ons uitsloofden
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hen uit te leggen hoe sterk en ingrijpend deze eindeloos veel uitvindingen
het leven hadden veranderd van mensen, die nu een kans kregen alle beroemde steden te bezoeken, waarover men in vroeger tijden slechts had kunnen leven in een reisverhaal van een of andere fortuinlijke tijdgenoot. Zij
antwoordden „j a", en „ongetwijfeld", maar maakten ons volkomen duidelijk, dat zij er niet in slaagden ook maar enig werkelijk voordeel op te
merken in dit nieuwe ideaal om de gehele wereld voor een ieder bereikbaar te maken, ongeacht zijn geschiktheid om het te begrijpen of te waarderen of zelfs te bewonderen.
„Maak je de spoeling zo niet erg dun ?" vroeg Moliere ; maar ja, hij was
een beetje verzot op ironie, zodat dit natuurlijk de enige reactie was die
men van hem kon verwachten. Pieter Breughel werd zelfs uitgesproken
grof, toen wij hem uitlegden dat, wanneer hij in onze tijd geleefd had, hij
in Parijs, Londen en Madrid had kunnen studeren en al die steden in een
paar maanden tijds had kunnen bezoeken.
„Zoudt U mij eens willen vertellen," vroeg hij, „wat ik daar wel had kunnen leren, wat ik niet even goed en veel gemakkelijker hier thuis had
kunnen leren?" En hij voegde er aan toe, „Rubens schilderde overal in
Europa, nietwaar ? Zoudt U hebben gewild, dat ik net zo als Pieter Paul
was geworden ?" Waarop wij slechts „De Hemel verhoede dat ! " konden
antwoorden, en dat dat zowat het laatste was, wat wij graag hadden zien
gebeuren.
Eenzelfde onverschilligheid merkten wij op als wij de aandacht van onze
gasten vestigden op de vliegmachines (zoals wij in het begin gewoonlijk
deden) die op gezette tijden 's avonds over Veere vlogen op weg van
Amsterdam naar Londen. Zij waren een beetje verrast door het lawaai, dat
zij niet thuis konden brengen ; doch slechts weinigen van hen stelden er
voldoende belang in om de straat op te gaan en er naar te kijken in de
maanlichte hemel.
Descartes vond in deze vliegtuigen gerede aanleiding om een van zijn verwarring stichtende vragen te stellen naar de waarheid achter de waarheid,
waar hij zo dol op was. „U zegt," begon hij, „dat een paar honderd jaar
geleden, toen Erasmus van Rotterdam naar Londen ging, dat uitstapje hem
vijf dagen kostte, als hij geluk had, terwijl het nu maar een paar uur kost! "
„Ja," antwoordden wij hoopvol, want hij scheen tenslotte begrepen te
hebben, wat „moderne verbeteringen" voor ons betekenden.
„En waarom willen deze mensen daar in twee uur komen in plaats van
vijf dagen?"
„Om tijd te winnen."
„En wat doen zij met de tijd die zij gewonnen hebben, wanneer zij daar
aankomen ?"
Waarop wij geen steekhoudend antwoord konden vinden, daar wij goed
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wisten, dat de op deze wijze gewonnen tij d gewoonlijk verspild werd aan
een vergeefse poging om bij aankomst wat meer tijd beschikbaar te hebben. En dus vermeden wij weldra het onderwerp van de vooruitgang maar
helemaal, omdat wij zelf aan de waarde van vele schitterende uitvindingen
begonnen te twijfelen, welke men ons tot op dat ogenblik had voorgehouden als het enige lichtpunt in een eeuw, die allerdroevigst gespeend
bleef van alle heerlijkheden van gemak en vrije tijd en tevredenheid, die
wij met het tijdperk onzer grootouders plachten te verbinden.
Natuurlijk ontdekten wij, wanneer wij tot de grond-oorzaak van deze
superieure houding van onze bezoekers ten opzichte van al onze „verbeteringen" doordrongen — zoals we dat op een regenachtige Zondagmiddag
deden — dat het voor een groot deel slechts pose was ; want deze uitvindingen en vernieuwingen bevielen hen eigenlijk best als zij maar in hun
eigen levens-schema pasten. Erasmus bijvoorbeeld kon nooit voldoende
woorden van waardering vinden voor onze open haarden en onze schoorstenen. „In mijn tijd," zo vertelde hij ons, „had men nog geen schoorstenen uitgevonden. Ik bedoel dit soort schoorsteen, die de rook werkelijk
wegzuigt. In onze halls in Oxford en Cambridge hadden we een vuur
in het midden van de kamer en de rook verdween door een gat in het dak.
Het was verschrikkelijk ! Op koude dagen deed de rook onze ogen vreselijk
pijn, en het vuur was nooit in staat om ons warm te houden, en we moesten
naar bed gaan om niet te bevriezen. De Zwitsers en de Duitsers deden het
veel beter met hun porceleinen kachels ; maar in ons eigen land was de
winter met die kleine turf-vuurtjes een nachtmerrie."
Dan was daar Keizerin Theodora. Zij toonde zich zeer ingenomen met
onze vensterruiten. Niets anders trok zozeer haar belangstelling. Een ossenkar vond zij een even goed vervoermiddel van Constantinopel naar Adrianopel als die treinen, waarvan wij haar foto's lieten zijn; maar de vensterruiten fascineerden haar.
„In mijn tijd," legde zij uit, „hadden wij slechts een beetje glas in onze
kapellen en kerken, en mijn paleizen waren allemaal verschrikkelijk tochtig.
Zelfs 's avonds, wanneer wij de ramen met houten luiken afsloten, bevroor
de wijn in onze drinkkannen."
Voltaire was het meest onder de indruk van Frits' schrijfmachine. „Als ik
zo'n mooie uitvinding had gehad," zeide hij, terwijl hij met de toetsen
speelde, „dan had ik tenminste een beetje kunnen schrijven."
„Pardon," merkte Frits op, „maar onlangs hood een antiquair in Den Haag
mij Uw verzamelde werken aan. Ik denk dat het wel tachtig delen waren."
„Monsieur a raison," antwoordde Voltaire met een buiging, „maar met
zo'n machine had ik er drie maal zoveel kunnen schrijven." En daarna, bij
wijze van postscriptum, voegde hij daaraan toe, „Maar Lope de Vega had
alleen maar een ganzenveer en tochiwas hij in staat ons tweeduizend toneel146
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stukken na te laten. Ik durf er niet aan te denken wat er gebeurd zou zijn,
wanneer hij een van deze schrijfmachines tot zijn beschikking had gehad!
Alle bibliotheken zouden zo barstens vol hebben gestaan met de werken
van Lope de Vega, dat er geen plaatsje meer zou zijn overgebleven voor de
boeken van de rest van ons."
„Ik vraag mij af," vervolgde Frits, „hoe jullie dat hebben klaar gespeeld! "
Voltaire glimlachte. „Misschien was er een ding, Monsieur Frederic, dat wij
wel hadden, maar dat jullie hebben verloren."
„En wat was dat ?" vroeg Frits.
„Tijd, waarde heer. En misschien is tijd veel waardevoller dan al die dingen,
die jullie hebben uitgevonden om deze te overwinnen."
Net zal mij blijven spijten, dat wij er niet achter zijn gekomen, wat Johann
Sebastian Bach dacht van onze methode om muziek te bewaren alsof het
spinazie of aardbeien was. Maar juist toen wij op het punt stonden hem het
mechaniek van ons concert te laten zien, gebeurde er een van die dingen, die
niemand van ons had kunnen voorzien en waartegen wij ons absoluut niet
hadden kunnen vrijwaren zonder een stuk onbeschaafder te zijn dan zowel
Frits als ik nu eenmaal waren.
Veere was altijd heel populair geweest bij de schilders ; maar in de laatste
twee of drie jaren had het zich ook al een zekere vermaardheid verworven
onder de musici, die de zomer door wilden brengen in een volkomen ideale
omgeving. En overal waar tegenwoordig musici zijn, daar treft men strijk
en zet ook mensen aan, die hun brood verdienen met over hun kunst te
praten en te schrijven een kunst waarnaar men moet luisteren en die
niet uitgelegd wordt. Want het is even absurd am te trachten uit te leggen
hoe plum-pudding of kliekjes smaken, of hoe Rembrandt's Nachtwacht er
uitziet als om een Mis van Mozart door middel van het gesproken woord
te gaan herwaarderen.
Die zomer nu was er bij ons een brave oude dame neergestreken, die bekend of berucht was (hoe U het maar bekijken wilt) vanwege haar voordrachten over „muzikale interpretatie". Onnodig te zeggen dat zij uit onze
geliefde Amerikaanse Republiek afkomstig was en (even onnodig om uit te
leggen). dat wij haar als de pest vermeden hadden. Hetgeen haar slechts des
te begeriger maakte om ons te ontmoeten ; en nu kreeg zij dan eindelijk de
kans van haar leven. Frits' woning was die middag zo vol met mensen, dat
het voor haar een peulschilletje was door de voordeur naar binnen te
slippen ; zij was ongemerkt regelrecht naar de keuken gestevend, waar de
gramofoon voor die middag stond opgesteld. Jo Verlinde, die zo vriendelijk
was het instrument gaande te houden (Veere kon niet roemen op het bezit
van electriciteit) verkeerde in de veronderstelling, dat deze vreemdelinge
een van de geregelde gasten was en had, beleefd en voorkomend als steeds,
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geen bezwaren geopperd, toen het schepsel er een plaat naar haar eigen
keuze op had gezet. Wij voor ons wisten niets van haar aanwezigheid af
totdat wij plotseling Bach's Fuga in G mineur hoorden, oorspronkelijk voor
orgel geschreven, maar thans door een van onze meest populaire Amerikaanse dirigenten voor volledig orkest gezet. Nu deze Fuga eenmaal begonnen was, hadden wij geen andere keuze dan maar stil te luisteren tot
het bittere einde, wat kwam met een verschrikkelijk geraas van koper en
met een dozijn tuba's op voile kracht.
Bach had er, naar wij merkten, met grate ernst naar zitten luisteren. Toen
het uit was, zeide hij, „Dat was inderdaad heel interessant. Maar wat was
het ? Jets van Vivaldi soms ? In dat geval moet hij het geschreven hebben
toen hij nog zeer jong was en nog heel wat moest leren."
Gelukkig werd ons nadere uitleg bespaard door het feit dat het bijna zeven
uur was. En dus haalden wij haastig het gastenboek te voorschijn en vroegen de oude meester ons met zijn handtekening te willen vereren. Juist toen
hij een punt achter zijn naam had gezet en zich gereed maakte zijn „Kapellmeister"-titels er bij te voegen, sloeg de klok het uur van scheiden. Dit
keer was er geen geflikker van kaarsen. Het was nog volop dag, en wij
zouden niet in. het duister gezet worden. Maar toen wij gewend geraakt waren aan de onverwachte stilte, waren onze gasten verdwenen. Tientallen
half-lege glazen bier en borden met zuurkool en worstjes legden getuigenis
af van het feit, dat er een feestmaal had plaats gevonden. En in een hoek
van de kamer vonden wij de schoenen van de arme Friedemann, die het zich
gemakkelijk had gemaakt om zijn roes uit te slapen.
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HOOFDSTUK V

Wij onthalen Drie Groot-Meesters van het
Gesproken en Geschreven Woord
en worden onthaald door de aanwezigheid van
Cervantes, Shakespeare en Moliere.

Frits en ik waren verrukt over onze laatste bezoekers en betuigden
Erasmus onze hartelijke dank.
„Maar wie nu?" vroegen wij hem.
„Als ik een voorstel mag doen — maar ik wil Uw keuze in genen dele beinvloeden — wat zoudt U er van vinden als U het recept eens wijzigde
door een paar van 's werelds grootste schrijvers uit te nodigen ? U hebt nu
staatslieden en musici en schilders ontvangen. Waarom niet twee of drie
mannen te vragen, die een grote invloed in de wereld hebben uitgeoefend
door middel van hun pen, met het schrijven hetzij van boeken hetzij van
toneelstukken ?"
Wij meenden dat zo'n gevarieerd programma hoogst welkom zou zijn en
dankten hem voor zijn raad. Vervolgens besteedden Frits en ik de rest van
de Zondag aan het bestuderen van een lange lijst van mogelijke candidaten.
Tenslotte werden wij het eens over een schrijver en twee toneelschrijvers ;
want deze drie hadden alien een grote invloed uitgeoefend op de geschiedenis van hun tijd. Bovendien zouden het zeker zeer onderhoudende gasten
zijn. 1k schreef hun namen op een stukje papier en Frits legde deze ongewone uitnodiging op weg naar huis weer onder de oude leeuw, die de
ingang van het stadhuis bewaakte.
Het diner, dat wij die avond dachten op te dienen, was gemakkelijk samen
te stellen, want onze gasten hadden ongeveer in dezelfde tijd geleefd. Maar
aangezien een van hen een Fransman was, besloten we wat meer groenten
te geven dan gewoonlijk en het lamsvlees te schrappen, daar de meeste
Fransen dit niet lusten. De Spanjaard vormde weliswaar een probleem;
maar daar hij vele jaren in een Barbarijse gevangenis had door gebracht,
dachten wij, dat hij wel alles zou willen eten wat wij hem voortzetten — en
nog dankbaar zijn op de koop toe. 1k herinnerde mij hoe Cervantes in een
van zijn laatste brieven, waarin hij de slechte staat van zijn financièn besprak (ondanks al het harde werken dat hij had gedaan) en de zelfs nog
pijnlijke toestand van zijn lichaam, het felt had gememoreerd dat hij, aan-
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gezien hij slechts twee tanden over had (en die sloten niet op elkaar ! ),
nauwelijks in staat was ook maar iets te eten. Zacht en gemakkelijk te
verteren voedsel zou derhalve wel het beste zijn voor de arme Don ; en de
onsterfelijke William zou waarschijnlijk eveneens een vrij slecht stel tanden
hebben en dus ook wel een puree of ragout van harte toejuichen.
Het menu hadden wij ons dus als volgt voorgesteld. Wij zouden beginnen
met een vissoep a la marseillaise. Dat zouden zij naar onze mening wel
lekker vinden, daar er flink wat uien in zaten, en wij zouden stellig voldoende oesters, garnalen en kleine kreeften bij de vissers in Veere kunnen
krijgen om het hele geval tot zo'n aquarisch mengelmoes te maken, als
onder onze voorouders populair schijnt te zijn geweest. En wij zouden er
oranjeschillen in kunnen doen, wat voor de Engelsman en de Fransman een
vermakelijke nieuwigheid zou betekenen, terwijl de bouillon, die wij als
grondlaag zouden gebruiken, weer goed zou zijn voor de half-verhongerde
Spanj aard.
Onze hoofdschotel moest iets neutraals zijn, en wat is neutraler dan een of
ander soort kip ? Enige weken te voren hadden wij voor Generaal Washington al kalkoen gehad en bovendien zijn kalkoenen moeilijk te krijgen in
Europa, want het klimaat is er te vochtig. Maar wat te zeggen van een
„poularde truffee a la Perigueux" ? Wij meenden, dat Monsieur Moliere
heel veel truffels erg zou apprecieren en zeiden dus aan Jo, dat zij voor
iedere kip op een half pond truffels moest rekenen en een grote hoeveelheid
varkensvet moest gebruiken. Een beetje meer uien zou geen kwaad kunnen
en wij stelden voor, dat zij twee uur zou nemen om dat gerecht klaar te
maken in plaats van anderhalf uur zoals gewoonlijk. Wat groenten betreft :
sla was hier uitgesloten, want hoewel dit door de onfortuinlijke echtgenote
van Hendrik VIII, Catharina van Arragon, was gelntroduceerd, toch was
het, daar waren wij zeker van, nog niet doorgedrongen tot de lagere standen
van de Engelse maatschappij, waar het yolk zo hopeloos conservatief was
op het gebied van eten, dat zelfs heden ten dage een verandering in het
voedsel van de matrozen of soldaten gemakkelijk tot muiterij kan leiden.
Derhalve moest het ter wille van Shakespeare wel kool zijn, maar om eerlijk
te zijn jegens Moliere bestelden we „choux farcis", kleine aparte kooltjes,
met een rolletje Hollandse gehakt erin verborgen ; wat een van die lekkernijen is, die een aparte plaats innemen op het Hollandse menu en iedereen
in de Lage Landen doen watertanden.
Voorts moest er, eveneens ter wille van Moliere, een extra schotel van onze
bekende spercie-bonen met gesmolten boter zijn ; en Cervantes zou naast
zijn bond een grote schaal rijpe olijven vinden. Aangezien wij niet wel
iedere keer weer met een „omelette flambee" konden aankomen bestelden
wij een grote „gateau a la parisienne aux pommes et pistaches".
De smaak van de pistachenoot samen met een verrukkelijke appeltaart zou
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hen wel als iets gans bijzonders voorkomen ; en als Shakespeare het al te
„ongewoon" mocht vinden, dan kon hij niet zoveel kaas krijgen als hij
maar wilde. Aangezien ik voor mij kaas verafschuwde, had ik volkomen
vergeten het voor onze vorige gasten te bestellen. Frits was zo goed mij er
aan te herinneren, dat slechts weinigen mijn dwaze vooroordelen deelden
en hij zei Jo dat zij moest zorgen voor een overvloedige hoeveelheid verschillende soorten kaas om in reserve te houden tot zij nodig zouden zijn.
Wat de koffie betreft ja, waarom niet ? Wij hadden ontdekt, dat zelfs
diegenen van onze bezoekers, the geboren waren vOOrdat de koffie in
Europa bekend was geworden er onmiddellijk van hielden, zoals men van
eendjes verwacht dat zij van het water zullen houden. Natuurlijk bestond
er altijd nog het gevaar dat het hen wakker zou houden, maar wij redeneerden zo, dat zij lang genoeg hadden geslapen en er wel geen bezwaar
tegen zouden hebben.
Wij wisten dat de oude bard boven iedere andere drank de voorkeur zou
geven aan ale ; maar voor de andere twee besloten we toch maar tot iets
hartigers over te gaan. Cervantes zou een fles zeer droge manzanilla uit het
SanNicar district krijgen — oud, maar niet al te oud, aangezien sherry met
het stijgen der jaren niet bepaald beter wordt doch veeleer verzuurt. En wat
Moliere betreft, wat zou geschikter voor hem zijn dan een uitstekende
Chambertin, waarvan ik nog een paar flessen in de kelder van mijn oom
had ontdekt en die hij mijn oom — maar al te gaarne had willen ruilen
voor een dozijn flessen witte Barsac, die hij prefereerde boven alle andere
Franse wijnen.
Als after-dinner wijn dachten wij port te schenken en wij konden ons gelukkig prijzen de hand te kunnen leggen op een onvervalste fles van de
jaargang 1851, was volgens Professor Saintsbury's „Notes on a Cellar
book" een van de beste jaren was in de hele geschiedenis van deze wijn
van Oporto.
En nu de muziek. Shakespeare zou waarschijnlijk William Byrd en John
Dowland prefereren. Wij hadden reeds een groot aantal platen van Byrd
in ons bezit en bestelden Dowland's madrigalen en liederen bij de luit. Odic
Moliere was gemakkelijk, want hij zou waarschijnlijk graag aan de gelukkige dagen aan het hof herinnerd warden, door naar de muziek te luisteren
van zijn naamgenoot Jean Baptiste Lully, de Italiaan die zovele partituren
voor zijn eigen baletten had geschreven en die ook verantwoordelijk was
voor de muziek tussen de bedrijven van zijn „Bourgeois Gentilhomme".
Verder zochten wij een paar opnamen uit van elk der volgende opera's :
„Amadis de Gaule", „Persee", „Roland" en „Armide". Wij bemerkten dat
wij een goede keuze hadden gedaan en kwamen ook te weten (hetgeen
vaak twijfelachtig was geweest) dat de ex-stoffeerder van Lodewijk XIII en
de voormalige keuken-jongen van Madame de Montpensier grote per151
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soonlijke vrienden waren geweest en dat al die verhalen over hun animositeit bij dezelfde categorie thuis hoorden, als die welke over de vrouw van
Moliere rond gefluisterd werden. Het is mogelijk dat zij enige waarheid
hebben bevat ; maar het is precies even waarschijnlijk dat het pure verzinsels waren van de schandaal-schrijvers uit het midden der zeventiende
eeuw, die in dit opzicht a pari stonden met onze huidige kroniek-schrijvers
van Broadway.
Tenslotte hadden we nog Cervantes, die een beetje muziek voor zich alleen
moest hebben ; doch nergens konden wij ook maar een vage aanduiding
vinden orntrent zijn smaak. Dus bestelden wij op goed geluk een paar opnamen van Antonio de CabezOn en Alonso de Mudarra, die wij op grond
van hun namen uitkozen. Maar Cervantes scheen de muziek van Lully veel
mooier te vinden, dan die van zijn eigen landslieden ; en ik moet bekennen, dat zij inderdaad vrij saai waren.
Dit was ons vierde dinertje en wij begonnen er enigszins aan te twijfelen,
of het wel verstandig was onze gasten gedurende de gehele maaltijd muziek
voor te zetten. Over het algemeen waren zij zo verrukt van elkanders gezelschap, dat zij er volkomen tevreden mee waren te zitten, te eten en te
praten. Maar gedurende het eerste half uur of zo was muziek nuttig. Deze
biak het ijs en hielp het gesprek op gang brengen.
Aangezien de drie mannen, die aanstaande Zaterdag zouden komen, bekende publieke personen waren, was het niet nodig al te veel in bijzonderheden betreffende hun Leven te treden. De rapporten, die ik naar Amsterdam zond, waren dan ook vrij kort.
Shakespeare, William. Geboren in Stratford-on-Avon in Warwickshire in
het jaar 1564. juiste datum onbekend, doch gedoopt op 26 April. Zijn
vader, John, schijnt een handschoenen-maker te zijn geweest, maar hij wordt
ook vermeld als slager en wol-handelaar. Wat hij echter ook voor zijn
levensonderhoud gedaan mag hebben, in ieder geval schijnt hij wel een man
van enige standing te zijn geweest in zijn eigen kleine gemeenschap,
want hij was een van de eerste burgers van het plaatsje Stratford, dat kort
te voren stadsrechten gekregen had ; hij genoot voldoende achting van zijn
medeburgers om tot een stedelijk ambt te worden verkozen. Het meest belangrijke authentieke document, dat wij van hem bezitten, is het ontvangstbewijs voor een boete die hij moest betalen wegens het er op na houden van
een mesthoop in de straat waarin hij woonde. Dit leidt tot de veel geuite
veronderstelling, dat hij als Boer begonnen was en dat hij pas naar de stad
was getrokken toen hij rijk genoeg was om naar een rang in de maatschappij te dingen, die iets verhevener was dan dat van een Warwickshire hereboer een promotie die bij hem de hoop wekte dat hij eens op een dag
een eigen wapenschild zou mogen voeren.
152

CERVANTES, SHAKESPEARE EN MOLIERE

Voor ons, mensen van deze tijd, schijnt dat een vrij dwaze ambitie toe;
maar in het begin van de zestiende eeuw stond dit gelijk met de droom van
iedere tegenwoordige immigrant, dat hij in een Packard rond zal kunnen
rijden zodra hij in staat zal zijn een klein bedrag van de eerste aflpetaling
te betalen.
Wij weten niets af van de eerste jaren van jongenheer William, behalve dat
hij klaarblijkelijk het derde kind was, dat hij waarschijnlijk naar de plaatselijke Latijnse school ging (overblijfsel uit een vroegere eeuw, toen de
kloosters voor de opleiding van alle kinderen zorg droegen) en dat hij misschien nog wel verder op dit pad had kunnen voortgaan, als het niet ongelukkigerwijs zijn vader slecht gegaan was in zijn nieuwe en ongewone
omgeving ; langzamerhand verloor hij al zijn bezittingen en werd uitgesloten van het bekleden van een officieel ambt.
De jonge William was derhalve verplicht het roer om te gooien, wat hij
deed door als assistent van zijn vader op te treden, toen deze weer tot zijn
oorspronkelijk beroep van slager was teruggekeerd. Volgens uiterst twijfelachtige geruchten had hij niet bar veel succes, daar hij er de gewoonte op
na hield de jeugd uit de buurt te vergasten op het declameren van gedichten en het afsteken van hoogdravende toespraken terwijl hij de varkens
van zijn vader de hals af sneed, en helemaal niet zijn voile aandacht te
schenken aan zijn werk.
Wel weten wij echter, dat William op dit ongelukkige ogenblik, juist toen
hij zich dat helemaal niet kon veroorloven, onbezonnen genoeg was in het
huwelijks-bootje te stappen. Of dit nu een gedwongen huwelijk was, zoals
vele tijdgenoten beweerden, dan wel een geval van echte lief de, dat is een
probleem waar men het nooit geheel over eens geworden is. Het feit dat
de bruidegom achttien jaar oud was en zijn vrouw een eind in de twintig
vigentwintig of zesentwintig — schijnt toch wel op een geforceerde
verbintenis te wijzen. En de verdere omstandigheid, dat Anne Hathaway in
vrij ver gevorderde staat verkeerde, toen zij haar Will in heilige echtverbintenis tot zich nam in het eind van 1582 (juiste datum nog onbevestigd)
doet ons vermoeden dat er toch wel enige reden bestond voor wat kleinsteeds geroddel. Toen dan ook in Mei 1583 hun eerste kind geboren werd,
hadden de goede lieden van Stafford een aardig schandaaltje als onderwerp
voor hun gesprekken, zodat William het verstandig oordeelde naar een andere stad te verhuizen, waar hij niet zo'n bekende figuur was en waar een
dergelijk ongelukkig voorval veel minder aandacht zou trekken.
De wijd verspreide reputatie van W. Shakespeare als zijnde een levenslustige jongeman, ietwat boven zijn eigen stand opgevoed en nogal „rebels", met slechts geringe uiterlijke eerbied voor het bestaande gezag, kan
evenzeer tot zijn beslissing hebben bijgedragen om zijn geluk ver buiten
de enge grenzen van zijn oorspronkelijk tehuis te beproeven. Doch over de
.

153
10

PIONIERS DER VRIJHEID

volgende acht jaren van zijn loopbaan is er zo weinig tot ons doorgedrongen, dat hij volgens de geruchten deze periode zou hebben doorgebracht als apotheker, verver, militair, algemeen klerk en drukker ! Zoek
maar uit. Nadien echter wordt zijn naam met steeds grotere regelmaat
genoemd als van iemand die in die tijd voor het toneel werkte. Hiermede
bedoel ik niet, dat hij eensklaps een succes werd. Verre van dat. Oak leefde
Shakespeare Lang voor de tijd, dat een auteur als een buitengewoon belangrijk persoon werd beschouwd, wiens komen en gaan voortdurend de aandacht van het grote publiek trdk zodat wij derhalve, ondanks de minutieuze
studies van de kant van de Shakespeariaanse geleerden, omtrent de meeste
data van zijn carriere in het duister fasten. Zijn tijdgenoten wisten van zijn
bestaan, maar zij beschouwden hem niet met dezelfde achting als zijn rivaal
uit zijn latere jaren, Ben Johnson. In hun ogen was hij net zo'n acteurleider-toneelschrijver als alle anderen (waarvan er al veel te veel in Londen
waren), een kerel derhalve, die maar weinig boven de rang en stand van
al die toneelspelers uitstak, die rondtrokken door de provincies en door de
autoriteiten als gewone alledaagse vagebonden werden behandeld.
Inderdaad, als wij al die grote dames en heren uit het Londen van 1599
(het jaar waarin Shakespeare mede de leiding kreeg in het Globe theater)
eens uitnodigden en hen dan vroegen, wie van hun tijdgenoten de beste
kans zou hebben de volgende drie eeuwen te overleven, dan zou William
Shakespeare als een der laatsten zijn genoemd. Want hoewel William tegen
het eind van zijn verblijf in Londen waardig gekeurd werd toe te treden tot
de „King's men" — de groep van acteurs die zich in de directe en onmiddellijke bescherming van Zijne Majesteit mochten verheugen
nooit en
te nimmers waren de Londenaren zich ten voile bewust van de — verdiensten van deze zeldzaam unilersele kleine man uit de provincie, die in
zijn zevenendertig toneelspelen iets gepresteerd heeft wat nog nooit iemand
voor of na hem heeft kunnen volbrengen. Want hij wierp ons de gehele
mensheid voor de voeten en zeide, „Daar, vrienden ! Ziet het aan. Ik weet
wel dat het een verschrikkelijk zoodje is, maar wees niet boos en krijg niet
het land aan mij omdat het U niet aanstaat. Het mensdom werd niet naar
mijn eigen smaak geschapen. Al wat ik kan doen, is u te tonen, hoe het er
in waarheid uit ziet. Daarmede houdt mijn verantwoordelijkheid op."
De onsterfelijke William, die eeuwenlang het onderwerp heeft gevormd
van de meest minutieuze vorm van geleerdheid en critiek, is natuurlijk
vergeleken met alles wat zich maar tussen hemel en aarde bevindt. Ik neem
nu eenmaal de leden van mijn eigen beroep een beetje minder serieus (wij
artisten begrijpen elkaar in dit opzicht) en voor mij, beste Frits, lijkt hij
veel op die ongelofelijke lieden, die een baggermolen bedienen. Dat schijnen heel gewone mensen te zijn. Sociaal staan zij op een lijn met — tja,
met andere mensen, die dreggen of baggermolens bedienen. Gewoonlijk
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zijn zij uitermate zorgeloos wat hun uiterlijke verschijning betreft. Zij zijn
verslaafd aan eeuwigdurende en zeer goedkope sigaretten ; maar zij hanteren hun onhandelbare monsters met het gemak en de elegance van een
cowboy, die nonchalant een onwillige en bokkige broncho berijdt. Zij
slagen er inderdaad zo uitstekend in de moeilijkheden te verbergen, die
aan het bedienen van een bagger-molen verbonden zijn, dat de toeschouwer
denkt : „Lade! Dat kan iedereen wel doen." Laat het hem maar eens
proberen; in het ziekenhuis zal hij amper tijd krijgen spijt te hebben van
zijn stomme daad.
De vergelijking houdt bier echter niet mee op. Indien je de bagger-virtuoos
slechts een korte poos wilt gadeslaan, dan zul je het met me eens zijn, dat
er een nauwe verwantschap bestaat tussen hem en de onsterfelijke William.
Let op hem wanneer hij juist jets naar boven haalt. Hij haalt zijn hefbomen
over en kijk ! daar wordt de vreemde lading, die hij zojuist uit de grond
heeft opgegraven of uit de modder heeft opgevist, al zonder verdere plichtplegingen op de straat of kade of waar de baas zijn beroep op dat ogenblik
ook uitoefent, neergeworpen en daar ligt het dan voor wat het waard is.
William Shakespeare nu was ook zo'n baggermolen-baas ; alleen had hij te
doen met menselijke wezens in plaats van geologische bezinksels. De morele
waarde van het materiaal dat hij opdiepte kon hem al even weinig schelen
als de man die op het ogenblik dat nieuwe kanaal bij Vlissingen aan het
graven is. Misschien is zijn ijzeren puts wel doorgedrongen in het graf van
een sinds lang vergeten heilige, begraven in de eenzaamheid van zijn kleine
kloostertuin, zes of zevenhonderd jaren voor jij en ik voor het eerst voet
zetten op ons Belief de eiland. Of wel de schedels, die uit zijn ijzeren
schoepen rollen, waren slechts die van een paar beruchte boeven, die voor
drievoudige moord waren opgehangen en daarna in de dichtstbijzijnde sloot
waren geworpen, prijs gegeven aan de genade van de vissen en de glibberige alen. Wat betekent het voor hem, wat hij naar de oppervlakte brengt?
Absoluut niets. Een enkele keer bevatten sommige stenen, die hij omhoog
gebracht heeft, een geringe hoeveelheid goud. Een andere keer is het alleen
maar wat versteende modder. Daar maalt hij niet am ! Het is zijn baantje,
am die baggermolen te bedienen en op te halen, wat er maar op te halen
valt. Niemand zal hem er wit van kunnen beschuldigen, dat hij zich niet
bij zijn zaken gehouden heeft. Waarom dan niet een andere sigaret opgestoken, eens naar hartelust uit het raampje van zijn cabine gespuwd, dat
hem overdag bescherming biedt, en op zijn horloge gekeken hoe lang hij
nog door moet ga.an met graven, voordat het voor vandaag weer welletjes
is geweest en hij voor zijn avondeten naar huffs kan gaan, een glas bier kan
drinken en de krant in kan kijken?
Wanneer je eens een paar ogenblikken ernstig je aandacht wilt bepalen bij
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het materiaal, dat Shakespeare gedurende zijn schrijvers loopbaan heeft
opgegraven, dan zul je weten wat ik bedoel. De Hemel sta ons alien bij !
Wat een vreemde sortering van menselijke wezens kwam er uit zijn literaire
schoep gerold ! Heiligen en zondaars ; edele helden en de meest verachtelijke schurken; toegewijde vrouwen en harteloze lichtekooien; mensen
in staat tot daden van volkomen zelfverloochening en anderen die zich
verkneukelen in het bedrijven van alle mogelijke misdaden; wijze mannen
en dwazen, pedante geleerden en luchthartige klerken, hopeloze vagebonden en verwaande hovelingen, God en de Duivel vechtende om de ziel van
een Hamlet of een Koning Richard.
Andere toneelschrijvers hebben hun best gedaan hem na te volgen, loch
geen van hen kan zich op een lijn stellen met deze vreemde slagers-jongen
uit Stratford-on-Avon. Vroeg of laat raakten zij verstrikt in hun eigen twijfelingen en overpeinzingen. Dan begonnen zij te moraliseren en waren
verloren. Shakespeare daarentegen preekte nooit ; ook trek hij nimmer eery
bepaalde les uit de daden van zijn personen. Maar zelfs de minst intelligente
onder zijn toeschouwers wordt nooit in het onzekere gelaten betreffende
deugd en ondeugd — welke weg naar de dood zal leiden en welke weg
naar het eeuwige leven zal leiden.
Sedert het begin der tij den waren alle waarlijk grote mannen gedoemd hun
weg in een staat van volslagen eenzaamheid of te leggen. Dat was de prijs
die zij betalen moesten om „apart geplaatst" te worden van de massa hunner medemensen. De meesten onder hen vonden dit — voorzover ik dat
na heb kunnen gaan — een eerlijke regeling en aanvaardden het zonder
klacht of teleurstelling. Shakespeare was daarop geen uitzondering. Hij
leefde nu eenmaal in een tijd, waarin het politieke toneel zo dicht bezet was
met mannen en vrouwen van buitengewone levenskracht en heftigheid, dat
zelfs de meest buitengewone handelingen van schepselen van 'outer verbeelding in vergelijking daarmee wel moesten verbleken.
Van een land, dat juist de angst voor de Armada en de vrees voor invasie
en vemietiging had overleefd, kon men onmogelijk verwachten dat bet al
te veel tranen zou plengen over Hamlet's treurige geval, waarbij men gedoemd was te luisteren naar de droeve weeklachten van zijn onfortuinlijke
vader. En wat betekenden de zonderlinge avonturen, die in „The Tempest"
ten tonele gevoerd werden, op een ogenblik dat er in iedere Londense
kroeg tientallen doorgewinterde kerels zaten, die j e voor een glaasje bier bet
ene sterke verhaal na het andere konden opdissen, die oneindig veel opwindender waren (en waar ook, verdraaid nog aan toe ! ) dan deze over Prospero, Miranda en de Koning van Napels ? En wat beduidde het lijden zelfs
van een King Lear in vergelijk met de verschrikkingen, die over zovele onschuldige slachtoffers van Koning Hendrik's ongenoegen waren gekomen?
Shakespeare schreef derhalve voor een generatie, die al te zeer in beslag
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genomen was door de harde noodzaak om te leven weliswaar dwaas en
zondig te leven maar ook verblindend — om nog extra tijd te kunnen
verdoen aan een overdenken van de zuivere weergave van de werkelijkheid.
Niettemin was hij niet geheel en al onbekend in zijn tijd. Zijn bekwaamheid als buitengewoon kundig toneelschrijver en verzenmaker werd gaarne
erkend ; doch het werd aan een volgende generatie overgelaten — die tevreden voortleefde van de voorraden, die door hun rovende en plunderende
voorouders waren opgestapeld — om zijn verdiensten op de juiste waarde
te schatten. Maar zo sterk spreekt hij tot onze moderne belangstelling, dat
hij, ondanks alle pogingen van negen generates ijverige doch zielloze corn
mentatoren om van hem een soort verklarend handwoordenboek van de
literatuur uit de tijd van Elizabeth te maken, alles en alien glansrijk heeft
overleefd als de meest brillante en veelzijdige van alien, die ooit de spiegel
hunner verbeelding omhoog gehouden hebben om ons de wonderlijke werkelijkheid hunner dromen te openbaren.
Na ongeveer achttien jaar „on Broadway" — zoals de Amerikanen tegenwoordig zouden zeggen voelde William Shakespeare weder het verlangen in zich opkomen terug te keren tot een meer respectabel leven. Hij
was niet bepaald een rijk man; maar hij en zijn Anne hadden zorgvuldig
hun duitjes opgespaard en nu hoopten zij de rest van hun dagen door te
brengen temidden van dames en heren in plaats van steeds maar in gezelschap van dronken harlekijnen en door de schout achterna gezeten kwakzalvers te verker Zo keerden zij terug naar hun geboorteplaats Stratford.
Anne verzorgde haar tuin en haar geliefde moerbezieboom (wijdde zij zich
wellicht aan de nieuwe hobby om zijde-rupsen te kweken voor eigen gebruik ?) en Will schreef zo nu en dan eens een toneelstuk voor zijn Londense vrienden ; totdat in het jaar 1613 het oude Globe-theater afbrandde
tijdens een voorstelling van Henry VIII
een gebeurtenis, waarin vele
vrome lieden terstond een daad van goddelijke vergelding zagen. Kort
daarna, waarschijnlijk in het jaar 1616, sprak Will Shakespeare zijn laatste
woorden en trok zich terug van het openbare leven.
Ook van deze laatste periode van zijn leven weten wij zeer weinig af. En
waarom zouden wij ? Is het al niet voldoende dat wij erfgenaam geworden
zijn van alles wat zijn genie ons schonk ? Moeten wij ook nog de meisjesnaam weten van de grootmoeder van de notaris, die het beroemde testament
van 25 Maart 1616 opmaakte?
Zo kunnen wij ook gevoegelijk de vraag laten rusten of zich wellicht achter
het masker van deze eenvoudige toneelspeler (die niet eens zijn eigen
handtekening kon zetten) een ander verborg, een groot genie, iemand uit
de hoogste kringen (de kennis van het hofleven in zijn stukken is opmerke158
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lijk en verbluffend) die zich om welke reden dan ook schuil moest houden
en zijn geheim meenam in zijn graf !
En thans iets over onze tweede gast, Monsieur Jean Baptiste Poquelin, meer
algemeen bekend als Moliere. Hij werd geboren zes j aren nadat Shakespeare
stierf en was de zoon van een Parijs' winkelier, die zich tenslotte de titel
van „Koninklijk stoffeerder" verwierf. Dat was iets schitterends ! Bestond
er nog groter eer die een gewoon sterveling kon hopen te bereiken ? Wanneer men in het Frankrijk van de zeventiende eeuw leefde en men werd
toevallig als stoffeerder geboren, dan moest men of wel een koninklijk
stoffeerder worden, of zijn hoofd in schaamte verbergen en misschien zelfs
de hand aan zich zelf slaan, zoals de arme Vatel deed, toen de vis voor de
koninklijke lunch niet op tijd was aangekomen en hij dus verplicht zou zijn
geweest zijn meester een maal zonder visschotel voor te zetten.
De jonge Jean Baptiste werd grootgebracht in een huis dat genoemd werd
„la maison des singes", of wel het „Apen-huis". Daar de aap het symbool
was voor de komiek op het toneel, kwam hij dus wel op zeer normale wijze
aan zijn lief de voor het theater. zijn vader echter deelde helemaal niet het
enthousiasme van zijn zoon voor een loopbaan op de planken. Aangezien
hij slechts kort geleden zijn oom was opgevolgd als „valet tapissier de chambre du roi", had de goeie stoffeerder zich in zijn hoofd gezet dat zijn zoon
hem weer zou opvolgen. Drie generaties van Poquelins, die de voetenbankjes des konings repareerden en de mot in de koninklijke garderobe bestreden
— mon Dieu ! welk een verleden en welk een toekomst ! Zekerheid tesamen,
met eer ! Bestond er een Fransman, die meer kon wensen?
Ja, een van hen wel. Dat was onze kleine Jean Baptiste, die het vlugge verstand en de culturele ambities van zijn moeder, Marie Cresse, eveneens een
dochter van een lid van het stoffeerders-gilde, garfd had. Hij had er niets
geen zin in al zijn dagen door te brengen met een vingerhoed aan zijn vinger
en een grote schaar bengelend aan zijn zijde. Vanaf zijn prilste jeugd had
hij maar een ambitie. Hij wilde toneelspeler worden.
Hier staan wij al direct voor de vraag : waar en hoe had Jean Baptiste ooit
iets omtrent het toneel geleerd?
Dat had hij nota bene geleerd van een andere stoffeerder, een vriend van
zijn vader, die tot een godsdienstige vereniging behoorde, welke een eigen
loge had in een van de plaatselijke theaters. De rest kun je zelf wel begrijpen. Door middel van invloedrijke vrienden van 's Konings eigen stoffeerder, werd de jongen naar een school gezonden, die bezocht werd door jongens, die aanmerkelijk boven zijn eigen stand uitstaken. Het was echter een
eerste-klas opleidingsinstituut en, zoals alle Franse scholen die door een Kerk
beheerd werden, legde het veel nadruk op de opvoedende voordelen van het
amateur-toneel.
.
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Aan het College de Clermont kreeg de jonge Poquelin derhalve niet alleen
een gedegen opleiding in de klassieken, doch leerde tevens toneelspelen.
Hij kende het karakter van zijn vader te goed, om er zich niet helder van
bewust te zijn, dat het onmogelijk zou zijn de oude heer te bewegen om de
zoon van een koninklijke stoffeerder zo'n nederige loopbaan te laten kiezen.
Hij moest dit probleem derhalve van een andere zij de benaderen en, na er
met zijn vrienden over gesproken te hebben, deed hij zijn vader het onschuldige voorstel, hem toe te staan rechten te studeren. Het beroep van jurist
kon bijna tot alles leiden in dat uiterst twistzieke tijdperk, zodat papa Poquelin gaarne zijn toestemming verleende. In 1641 kwam Jean Baptiste door
zijn examens en op hetzelfde ogenblik ontmoette hij zijn noodlot. Haar naam
was Madeleine Bejard — leeftijd, vierentwintig beroep, actrice algemene staat, ietwat twijfelachtig. Want zij was de maitresse geweest van een
zekere Comte de Modene en, naar beweerd werd, had zij een kind van hem.
De dame paste derhalve in het geheel niet in het plechtstatige leven van een
eerzaam „tapissier du roi", zodat papa Poquelin zich haastte zijn zoon naar
Narbonne te zenden. Dit kon hij des te gemakkelijker doen, aangezien
Lodewijk XIII in het jaar 1642 voor zijn gezondheid naar het Zuiden was
getrokken, en natuurlijk moest een van de koninklijke stoffeerders Zijne
Majesteit begeleiden, voor het geval deze zijn nederige diensten van node
had. Met het gewone en onvermijdelijke gevolg. Nauwelijks had Jean,
Baptiste Narbonne bereikt, of hij haastte zich terug naar Parijs, deed afstand
van al zijn rechten op de opvolging in de tapisserie-zaak en besteedde het
aldus verkregen geld om zich ijlings naar zijn Belief de Madeleine te begeven,
met wie hij daarop een nieuw toneelgezelschap stichtte, bekend onder de
naam van „Theatre Illustre". Na verloop van tijd zou dit illustere theater
onsterfelijke roem verwerven als Comedie Francaise, die troep toegewijde
spelers, die zo veel zouden doen voor het handhaven van dit hoge peil van
het gesproken Franse woord, wat er toe leidde dat de Franse taal voertaal
van de gehele beschaafde wereld werd.
Aanvankelijk echter was deze nieuwe opzet geen succes en het gezelschap
moest spoedig daarop onder een lawine van schulden ontbonden worden.
Het feit, dat deze grotendeels betaald werden door Poquelin Sr. bewijst wel,
dat de vader op een of andere wijze verzoend geraakt moest zijn met de
beroepskeuze van zijn zoon. Doch de vraag waar Jean Baptiste en Madeleine
zich thans voor gesteld zagen, was : wat nu ?
Toen was 't dat Moliere de verstrekkende beslissing nam het theater van
Parijs tot het gehele Franse yolk te brengen. Deze „weg" was nog nooit
betreden door een groep eerste-rangs artisten ; zij vermoedden echter, dat er
wel wat brood te verdienen viel in de saaie provincie-stadjes, waar men zo
weinig gelegenheid had zich een beetje te amuseren. Misschien wel geen
dikke boterham, maar dan Loch voldoende om hun gematigde verlangens te
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bevredigen. En zo begaf hij zich met Madeleine en zijn gezelschap op weg
om het Gallische achterland te veroveren. Het kostte hun bijna twaalf jaren
om dat te bereiken, maar tenslotte zijn zij daarin beter geslaagd dan zij ooit
hadden durven hopen.
Zoiets had tegenwoordig nooit kunnen gebeuren ; maar het was nog mogelijk in het midden van de zeventiende eeuw, toen, ondanks de vele bewijzen
van het tegendeel, Parijs nog niet geheel Frankrijk had geabsorbeerd. Er
bestonden nog provinciale hoofdsteden, die belangrijke centra van plaatselijke cultuur waren gebleven. Parijs kon daar wel minachtend op neerzien,
maar deze zelf namen dat zeer ernstig op. Zij hadden hun eigen aristocratie,
die nog in dezelfde huizen leefde, welke hun over-grootouders hadden gebouwd, na de vernieling van hun kastelen, tijdens vroegere onlusten en de
langdurige godsdiensttwisten, die hen naar de steden hadden gedreven. Zij
waren zich er van bewust dat hun leven wel jets van de schittering van het
hofleven miste; doch zij troostten zich met dit Bemis aan vrolijkheid door
te wijzen op de ernst waarmee zij de Tien Geboden hielden, evenals alle
officiele feestdagen en vastendagen van de Christelijke Kerk, en op de degelijkheid waarmee zij hun kinderen opvoedden tot stevige steunpilaren voor
de Paus, voor Vaderland en Vorst. (Natuurlijk behoorde de koning op de
tweede plaats te komen, maar de zin loopt op deze wijze gemakkelijker.),
Deze goede lieden waren zeer zuinig op hun centen, maar toch openden zij
hun beurzen vlot zodra het hun eigen literaire academies, hun eigen godsdienstige organisaties, hun eigen kunst-academies gold. Minstens eens per
jaar troffen zij maatregelen om een troep rondtrekkende toneelspelers in
hun plaatselijke theater te laten optreden. Zij wisten, dat de Kerk in stijgende mate alles afkeurde wat met het toneel te maken had, wegens de
mogelijke invloed van onorthodoxe en revolutionaire ideeen. Maar aangezien
de bisschoppen te zeer afhankelijk waren van de medewerking van de
plaatselijke markiezen, graven en baronnen, was het in hun eigen belang
dat zij zo nu en dan eens een oogje dicht knepen. Kortom, zij namen zelden
openlijk maatregelen tegen die ene week in het jaar, waarin de mensen volop
van het toneel genoten.
Naarmate de eerzame burgers van de kleine steden ontdekten dat zij, in
plaats van de gangbare derde- en vierde rangs acteurs (waarvan er bijna geen
enkele een regel zonder fouten op kon leren), nu in staat waren een alleraardigst, hoffelijk en talentvol heer te engageren met een „leading lady",
die niet alleen wist hoe zij „leiding" moest geven, maar die zelf ook een
„lady" was, benevens een stoet van mede-acteurs die verre uitstaken boven
het gangbare soort toneelspelers, waren zij verrukt en er bestond een geregelde vraag naar de troep van de beroemde Monsieur Moliere.
In het begin stelde Moliere zich ermee tevreden alleen maar als acteur op
te treden. Hij moest zijn vak eerst nog goed leren. Maar naarmate de tijd
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voortschreed, waagde hij zich ook af en toe aan het schrijven. En ziet ! de
wereld keek op en luisterde en zei : „Hier is een nieuw geluid een
nieuwe weg. Hier hebben we ten langen leste iets levends en levendigs. Dat
mogen we wel. Geef ons daar wat meer van."
Dat is natuurlijk precies datgene waar iedere artist op hoopt — een publiek
dat een tweede en een derde en een vierde portie wil. En Moliere, die in
niets van zijn collega's verschilde, vroeg zich verwonderd af hoelang dit
zou blijven duren en wanneer het wispelturige publiek hem de rug zou
toekeren en zeggen : „Och, dat hebben we al zo vaak gehoord ! hij heeft
zijn greep op ons verloren. Laat ons naar de overkant gaan en eens zien wat
die nieuwe kerel daar heeft aan te bieden." Maar in zijn geval gebeurde het
wonder. Het publiek bleef hem trouw en heeft hem sindsdien onafgebroken
liefgehad.
Met een uitzondering. De pedante kwasten, de kwezelaars, de Sj aalmannen
( aan wie een honderd jaar later Voltaire zijn complimenten zou doen), zij
alien waren hevig in hun wiek geschoten, toen het meer en meer duidelijk
begon te worden, dat deze obscure krabbelaar bezig was hen en hun trawanten te ontmaskeren in een serie stukken, die geen persoonlijke aanvallen
inhielden en geen namen noemden, maar die hun snode daden zo helder en
op zo'n amusante wijze aan het Licht brachten, dat iedereen onmiddellijk
wist, wie er mee bedoeld werd. En, zoals een knap dichter eens schreef :
„De woede van de hel is niets, vergeleken bij die van een klein mannetje
dat in zijn trots gekwetst is."
Doch w; betekende de toorn van de mindere goden in vergelijk met de
woede N .n de geestelijkheid, toen Monsieur Tartuffe op het toneel verscheen, 'e verachtelijke religieuse fanaticus, die eerst zijn weldoener Orgon
bedotte en vervolgens Orgons's vrouw, Elvira, trachtte te verleiden.
Tegen deze tijd — in het jaar 1664 — was Moliere voor goed naar Parijs
terug gekeerd; hij had geweldig succes, verheugde zich in de bescherming
van Lodewijk XIV (die persoonlijk deelnam aan zijn ballet „Le mariage
force, met muziek van Lully) en dacht derhalve veilig nog een stapje verder
te kunnen gaan. Doch hier vergiste hij zich, want die stap ging juist iets te
ver en „Tartuffe" werd verboden.
Moliere deed een beroep op de Koning. De Koning nodigde de pauselijke
gezant uit en verzocht Moliere hem zijn stuk voor te lezen. De pauselijke
gezant deelde Zijne Majesteit mede, dat hij niets stotends in de behandeling
van het onderwerp zag ; maar de Parijse geestelijkheid, meer pausgezind
dan de Paus, stemde daar niet mee in en zelfs de Koning, die verondersteld
wend het hoofd van de Staat (met een hoofdletter S) te zijn, waagde het
niet zich hun misnoegen openlijk op' de hals te halen. Moliere hood toen
aan ide meest „aanstotelijke" passages te schrappen. „Tantuffe" wend vrij
gegeven. De Koning kon ongelukkigerwijs niet aanwezig zijn, aangezien hij
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bij zijn leger in Vlaanderen was. De volgende dag bevalen de Parijse
magistraten, onder druk van de Aartsbisschop van Parijs, dat het stuk terug
genomen moest worden. Moliere zond twee leden van zijn gezelschap naar
het kamp van de Koning en deze beloofde dat hij, zodra hij in zijn Residentie terug gekeerd was, er voor zou zorgen, dat alles weer in orde kwam.
De Aartsbisschop pakte daarop het probleem van een andere kant aan. Hij
kon niet langer verhinderen dat „Tartuffe" vrijgegeven werd maar hij had
het wel in zijn macht het alien, die van plan waren het te gaan zien, moeilijk
te maken. Dit bereikte hij door een openbare afkondiging, dat een ieder,
die een voorstelling van het stuk gaf, dap. wel het las of bijwoonde, geexcommuniceerd zou worden. Hoewel excommunicatie niet meer die betekenis
had als in de Middeleeuwen (toen het gelijk stond met levend begraven
te worden), zaten toch de Parijzenaars speciaal de vrouwen — te zeer
onder de plak van hun geestelijke hoeders, om een dergelijk risico te durven
lopen voor een enkele avond in het theater.
De Koning bekende dat hij machteloos was, als dat de manier was waarop
de geestelijkheid deze kwestie aanpakte, en stelde voor, dat Monsieur Moliere
misschien beter iets anders kon schrijven en deze ongelukkige ervaring maar
moest vergeten. Monsieur Moliere toonde zich als steeds Zijner Majesteits gehoorzame dienaar, trok het stuk in, schreef vele andere blijspelen — en gaf
achttien maanden later „Tartuffe" toch, waarbij hij bemerkte dat niemand
er nog belang in stelde een nieuwe campagne er tegen op touw te zetten.
Dergelijke eeuwigdurende twisten met domme tegenstanders deden echter
Moliere's gezondheid geen goed. De moderne diagnose van zijn kwaal zou
waarschijnlijk luiden : een geval van maagzweren, die zo dikwijls door te
veel zorgen opgewekt worden. Toen, evenals nu, werd een melk-dieet voorgeschreven. Moliere dronk zijn melk als een geduldig patient; maar hij
bleef stukken schrijven, die het meest bij zijn eigen fantasie pasten en dat
deed hij tot op zijn laatste levensdag. Maar het was een zware inspanning
voor hem en op het eind werd hij zeer, zeer vermoeid.
Ware dit fictie in plaats van feiten, dan zou Moliere natuurlijk een gelukkig
tehuis hebben gehad met een liefhebbende echtgenote, waar hij vrede en
rust had kunnen vinden na zijn voortdurende twisten met wat Voltaire drie
generaties later zou noemen „l'infame", het aan zijn lezers overlatende uit
te maken welke instelling hij bedoelde met „de infame". Ongelukkigerwijs
was er in het geval van Moliere weliswaar een huis, maar niet de goede
soort van echtgenote. De vrouw, die hij getrouwd had was zeer mooi en was
de beste actrice van zijn troep ; maar zij was voor haar echtgenoot een bron
van grote ergernis geweest, niet vanwege iets wat zij gedaan had, maar
vanwege het feit, dat zij geboren was zonder een bevredigend geboortebewijs.
Het is naar verhouding pas kort 8eleden dat wij de juiste bewijsstukken van
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dit geval in handen hebben gekregen, en thans is de geleerde wereld het er
vrijwel over eens dat Armande Bejard een jongere zuster was van Madeleine
Bejard, zodat de toneelschrijver-acteur zich niet schuldig heeft gemaakt aan
het huwen van de dochter van zijn voormalige maitresse, doch de zuster.
Wij weten niet, waarom de oude Madame Bejard het nodig had geoordeeld
zo geheimzinn'ig te doen omtrent de geboorte van haar jongste dochter.
Maar toen Moliere op vergevorderde leeftijd dit zeer jonge meisje als zijn
wettige echtgenote tot zich nam, kwamen al zijn vijanden, onder aanvoering
van de op wraak beluste Monsieur Tartuffe, terstond uit hun schuilplaatsen
te voorschijn en de hoeveelheid madder, waarmee zij smeten, zou de harten
van onze minst scrupuleuze kroniek-schrijvers in verrukking hebben gebracht.
Aangezien er anderhalve eeuw voorbij moest gaan aleer een toevallige vondst
in een van de Franse archieven (o, bewonderenswaardig nauwkeurige zonen
van Gallie ! ) het feit had vastgesteld, dat Armande Bejard wis en zeker de
directe nakomelinge was van de oude Madame Bejard en niet haar kleindochter, hadden de kwaadsprekers vrij spel. Gelukkig was Koning Lodewijk
nog niet onder de invloed gekomen van die vrome ziel, de vroegere Francoise d'Aubigne, de dame die, geboren in een gevangenis in Noord-Frankrijk, ondanks haar buitengewone vroomheid handig genoeg was, om de
Zonne-Koning te overreden haar te trouwen, nadat zijn eerste vrouw gestorven was. Daar Zijne Majesteit nog min of meer menselijk was, tenminste in zijn houding jegens zijn persoonlijke vrienden, bracht hij deze
aanvallen op zijn gevierde acteur schielijk tot staan door als peetvader op
te treden voor het eerste kind, dat Monsieur en Madame Moliere kregen.
Na een dergelijke openlijke daad van koninklijke goedkeuring, konden de
mensen nog wel naar hartelust door roddelen, maar zij pasten wel op niet
te luid te spreken wanneer een van 's Konings geheime agenten op gehoorsafstand was. Hetgeen weer eens te meer bewijst, dat hoewel koningen een
dure luxe zijn, zij ook hun voordelen hebben ; want men liet Moliere nu
verder maar met rust, tenminste voorzover zijn huwelijkszaken betrof.
Tot mijn spijt moet ik je mededelen, dat het huwelijk niet gelukkig bleek
te zijn, wat, naar het schijnt, hoofdzakelijk te wij ten was aan het grote verschil in leeftijd tussen man en vrouw. De twee echter „bleven goede vrienden", zoals wij dat tegenwoordig plegen uit te drukken ; en nadat Moliere
gestorven was, was het Armande die de moed had naar de Koning te gaan
en zich te beklagen dat haar vermaarde echtgenoot op bevel van de Aartsbisschop als een bond begraven was. Dit risico zou zij nooit genomen hebben, indien zij niet op een of andere wijze toch innig veel van haar Jean
Baptiste gehouden had.
De moeilijkheid met mij is, beste Frits, dat, wanneer ik werkelijk van de
mensen houd, waarover ik schrijf, ik al het andere kan vergeten en dagen
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lang zonder eten of slaap (of slechts zeer weinig) door zou kunnen gaan,
teneinde aldus voort te kunnen gaan met het bespreken van hun problemen.
Het is bijna unfair van mij om van jou te eisen dit alles te leven in de
weinige vrije tijd die je ter beschikking staat. Maar ik houd van deze oude
Fransman. Van nature ben ik geen geregeld schouwburg-bezoeker en lees
liever de familie-verhalen in Genesis dan de gangbare comedies of tragedies
bij te wonen. Moliere echter spreekt als mens zo sterk tot mij, dat hij een
van mijn helden geworden is. 1k heb me dikwijls afgevraagd waarom, want
de rol die hij buiten zijn bezigheid als toneel-schrijver en leider speelde,
was allerminst opvallend. Maar al zijn tijdgenoten (behalve lieden met
zelfzuchtige bijbedoelingen) schijnen het er over eens geweest te zijn, dat
hij niet alleen een der meest uitgesproken „ja-zeggers" tot het leven was,
maar ook dat hij deze positieve houding tegenover het leven tot uitdrukking
wist te brengen in termen van zo'n sprankelende charme, dat hij oneindig
meer goed deed dan de knuppelzwaaiers, die doorgaans hervormings-problemen ter hand nemen. En dit fijne gevoel voor het praktisch uitvoerbare
stelde hem in staat voor het theater te doen, wat Franz Liszt twee eeuwen
later voor de muziek tot stand zou brengen.
VOOrdat Moliere begon te schrijven, te spelen en als leider op te treden, was
de positie van 'de toneelspelers in West-Europa nog dezelfde als in het oude
Rome, waar de ambtelijke wereld hen beschouwde als behorende tot de
stand der gewone vagebonden, die geen recht hadden op betere behandeling
dan die welke de ronddolende zigeuners genoten. Zodra echter een acteur
inderdaad aan een tafel met de Koning had gedineerd (een voorrecht dat
zelfs de hoogste hofdignitarissen slechts zelden ten deel viel), veranderde
dit alles to enen male.
Als Franz Liszt bij ons komt eten (ik hoop zeer dat we hem zullen kunnen
begroeten, als we maar een passende medegast kunnen vinden), dan zullen
we hem vragen ons eens te vertellen hoe hij er in slaagde zijn vorstelijke
werkgevers op te voeden en hen goede manieren te leren wanneer zij een
concert bijwoonden. Hij deed dat natuurlijk door die innerlijke beschaving,
die hem maatschappelijk op een lijn plaatste met alien die op de zetels der
machtigen gezeten waxen. Ook Moliere schijnt die zeldzame gave te hebben
gehad om in zeer hoge mate zijn persoonlijk stempel op zijn omgeving te
drukken. Gelijk alle maag-lijders (mijn eigen diagnose, zoals ik je verteld
heb, doch gebaseerd op veelzijdige practische ervaring), was hij onderhevig
aan vlagen van melancholie en twijfel en innerlijke onzekerheid. Maar hij
was veel te goed opgevoed om lichamelijke ongemakken in botsing te laten
komen met zijn goede humeur. Hij bleef hoffelijk en beleefd. Zelfs toen hij
hevige pijn Teed, bleef zijn geestigheid even lustig doorvloeien als de kabbelende bergstroom zich dalwaarts haast. Met zijn gelukkig evenwicht van een
stoicijnse en een epicureische levenshouding (hoogstaand denken en weldoor165
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dacht leven) voelde hij zich in alle lagen van de maatschappij thuis. Daar hij
zich welbewust was van zijn eigen zwakheden, kon hij verdraagzaam zijn in
zijn houding jegens de zwakheden van zijn buren. Hij was een gehoorzaam
zoon der Kerk en nam zorgvuldig al zijn godsdienst-plichten waar; maar terzelfdertijd was hij ook, evenals de meeste verstandige Fransen uit de tijd van
Lodewijk XIV (inclusief de Koning), min of meer een discipel van de grote
Descartes en gaf hij er de voorkeur aan zijn geestelijke overtuigingen te
baseren op mathematische zekerheid. (Noteer vast : wij moeten Descartes zo
gauw mogelijk ook eens uitnodigen).
Deze houding ten opzichte van het heelal en zijn Schepper, die gedurende
de volgende tweehonderd jaar Frankrijk tot onbetwist leider in het rijk
van het denken zou maken, werd aan de andere karat van de Alpen niet bepaald gunstig ontvangen, waar thans sinds precies anderhalve eeuw, in de
atmosfeer van een absoluut onwrikbaar en onbuigzaam clericalisme, de ene
Italiaanse Paus na de andere elkaar opvolgden en waar men vond, dat de
hele wereld uit de pas was, behalve de batalj ons van het Kasteel San Angelo.
De geheime agenten van Christus' Vicarius op aarde waren met onverdroten
ijver bezig ieder teken, ook al was het nog zo gering, van een begin van
ketterij op te sporen en aan de kaak te stellen. Frontale aanvallen behoefde
men natuurlijk niet te vrezen. De vorsten, die nog steeds de suprematie van.
de Heilige Stoel erkenden, konden gemakkelijk in 't geweer gebracht worden om iedere rechtstreekse bedreiging van Zijn Heiligheid of te weren.
Doch het gif van de twij fel kon zich in de meest onverwachte plaatsen
schuil houden -- in een schilderij of een wijsje of een geestig stukje
toneel -- in een grappig ballet of een overigens onschuldige klucht. Weshalve de „sbirri" van de altoos waakzame Inquisitie zelfs de meest onschuldige afwijkingen van de weg van het zuivere denken moesten nasporen en
rapporteren.
Deze mogelijkheid werd steeds duidelijker toen het er naar uit begon te zien
dat zelfs de Koning onder de betovering was gekomen van een leer, die
verklaarde, dat „twijfel het begin van alles wijsheid was". Maar de pogingen
om deze gevaarlijke stoffeerder's zoon, die onbewust een van de leiders was
geworden van de beweging om de menselijke geest te bevrijden van de vrees
voor het bovennatuurlijke, in toom te houden en hem voor goed tot zwijgen
te brengen — deze pogingen werden niet alleen voortgezet tot op het moment van Moliere's overlijden, maar zij strekten zich zelfs uit tot over het
graf.
Zoals ik reeds vertelde verwisselde Moliere het tijdelijke met het eeuwige
in Februari 1673 ; en de manier waarop hij stierf was al even tekenend voor
hem, als de wijze waarop hij steeds had geleefd. Hij was slechts een en vijftig; maar hij was uitgeput door het jarenlang rondtrekken, door bespottelijke twisten met saaie prelaten en door de dood van zijn beide zoons en
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die van Madeleine Bejard, die hem in zijn loopbaan een duwtje had gegeven
en die zoveel meer voor hem had betekend dan haar zuster, die nu zijn
echtgenote was.
Moliere had juist zijn comedie beeindigd over de man die zich inbeeldde
ziek te zijn ; en nu moest de arme auteur, die wist dat hij in de meest
letterlijke zin „op zijn laatste benen liep", zelf die rol spelen, hoewel de
inwendige pijn het hem practisch onmogelijk maakte te staan of te zitten.
„Maar wat kan ik anders doen?" zei hij tot zijn vrienden, die er bij hem
op aandrongen pur bed te gaan. „Als ik vananvond niet speel, is er geen
voorstelling en als er geen voorstelling is, zullen een vijftig-tal mensen, die
voor hun levensonderhoud van de ontvangsten van vanavond afhankelijk
zijn, hun gezinnen moeten laten hongeren. Zoiets zou ik deze goede, trouwe
kerels nooit kunnen aandoen. Hun vertrouwen in mij moet ik niet beschamen."
Aan het eind van de tweede acte kreeg Moliere zo'n hevige krampaanval,
dat het stuipen tot gevolg had. Hij trachtte zijn pijnen te verdoezelen door
een paar geforceerde lachjes en op de een of andere wijze slaagde hij er in
het tot het einde toe vol te houden. Daarna droegen vrienden hem naar
huis, waar hij zo plotseling stierf, dat zelfs zijn vrouw niet in staat was
zijn sponde te bereiken aleer hij de geest gegeven had.
De volgende morgen verrees het probleem van de begrafenis. Zodra Moliere gevoeld had dat dit het einde kon betekenen, had hij iemand om een
priester gezonden. Als goed zoon der Kerk wilde hij vergiffenis vragen voor
zijn zonden en heengaan, bereid om zijn Schepper tegemoet te treden. De
priesters van zijn parochie weigerden echter deze verheven daad van genade
en barmhartigheid aan een lid van het artistengilde te voltrekken. Madeleine Bejard, die hem juist een jaar geleden was voor gegaan, was aan een
dergelijk lot ontsnapt door plechtig haar voormalige beroep te verwerpen
vlak voordat zij de dood inging. Maar Moliere was reeds buiten kennis
voordat hij zo'n verklaring aan zijn eigen rol kon toevoegen; en (om eerlijk tegenover hem te hlijven) het staat zeer te bezien, of hij zich wel ooit
schuldig zou hebben gemaakt aan zo'n daad van zedelijke lafheid.
Wij weten precies wat er verder met zijn stoffelijk overschot is gebeurd. De
Aartsbisschop van Parijs (een man, die zelf berucht was wegens zijn losse
zeden) weigerde zijn toestemming om deze rondtrekkende toneelspeler in
gewijde aarde te begraven en wees het verzoek om de gebruikelijke uitvaart-diensten, die gehouden worden voor de zielerust van goede Christenen,
af. Vol ontzetting deed de weduwe toen een beroep op de Koning; en
Lodewijk, die een zeer bijzondere persoonlijke genegenheid voor deze nederige onderdaan, die in zo hoge mate tot de roem van zijn regering had
bijgedragen, scheen te hebben gehad, deed wat hij nauwelijks zou hebben
durven doen voor de machtigste onder zijn edellieden. Hij liet de Aarts167
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bisschop weten, dat hij een dergelijke belediging aan de nagedachtenis van
een oud vriend niet zou dulden. Waarop de Aartsbisschop een van die
compromissen voorstelde, die zeer redelijk klonken, doch niets tot een oplossing brachten. Bij wijze van speciale gunst zouden twee priesters de
begrafenis bijwonen, die echter na zonsondergang ,moest plaats vinden en
zonder enig bijzonder ceremonieel. Anders moest wijlen Monsieur Moliere
maar bij de veroordeelde misdadigers, en de mensen die zelfmoord hadden
gepleegd, begraven worden.
De kwestie van de gew' ij de of ongewijde aarde werd niet speciaal genoemd.
Er bestaat echter reden om aan te nemen, dat Moliere's graf in dat deel van
de begraafplaats St. Joseph gedolven werd, dat niet gewijd was. Maar nog
eens, wij hebben geen zekerheid. Wij kunnen slechts gissen en als gevolg
daarvan weet heden ten dage niemand precies, waar de grootste van alle
Franse toneelschrijvers begraven ligt.
Een ander belangwekkend feit werpt een zeer verhelderend licht op de
geringe achting, welke de arnbtelijke wereld van de zeventiende eeuw voor
de toneelspelers had. Moliere werd nooit gekozen tot lid van de „Academie
Francaise". Wanneer je in het vervolg een van die hopeloos saaie Franse
novellen leest, die je besloten had te kopen omdat je op de omslag gelezen
had, dat het een werk was van een „Membre de l'Academie Francaise" —
bedenk dan nog eens, beste Frits, dat deze achtbare fossielen geweigerd
hadden zich te associèren met de zoon van een koninklijke stoffeerder, alhoewel hij toevallig de enige van hun tijdgenoten is, die vandaag nog even
levend is als toen hij de gehele beschaafde wereld deed schateren van boongelach wegens zijn ontmaskering van die verwaande pedante kwasten, die
de meest gevaarlijke vijanden van de mensheid zijn.
Ja, de „Academie Francaise" weigerde haar poorten te openen voor Monsieur Moliere; maar — denk je eens in — honderd jaar later negeerde de
Zweedse Academie willens en wetens het bestaan van Carl Michael Bellman,
omdat hij zich gaarne met vrolijke maar talentvolle dronkaards ophield, die,
dat is waar, een vrij haveloos en losbandig stelletje vormden doch die hem
hielpen die onsterfelijke liederen te scheppen, die zich sedert dien een eigen
plaats verworven hebben in de volks-muziek van alle Scandinavische landen.
En Schubert werd door de Oostenrijkse autoriteiten nooit als een voldoend
begaafd kunstenaar beschouwd, om hem die veel-begeerde, hoewel nederige
„vaste betrekking" te bezorgen, die hem twee maal zolang had kunnen doen
leven als nu. En Rembrandt stierf zonder dat zijn faillissement was geregeld. En Mozart was verplicht zich te overwerken zodat hij tenslotte
t.b.c. kreeg. En de Berlijnse critici waren het er eenstemmig over eens, dat
Paderewski geen piano kon spelen. En toen Van Gogh bet waagde zijn
schilderijen in zijn vaderland ten toon te stellen, spuugden eerbiedwaardige
}iollandse burgers op zijn schilderstukken. En toen Giuseppe Verdi ver168
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zocht toegelaten te worden tot het Milanese Conservatorium, weigerden de
professoren dit, omdat hij niet voldoende talent bezat. Zo bestaan er talloze
andere voorbeelden van een soortgelijke dornheid en kortzichtigheid van de
mensen, die toch beter moesten weten. Doch dit alles heeft weinig te maken
met het onderwerp, waar ik nu juist over wilde spreken — het geval van
een zekere Miguel de Cervantes Saavedra versus de Wereld in zijn geheel.
De rest zal ik je dus later wel eens vertellen.
Nu wordt het niet gemakkelijk om geheel eerlijk te blijven; want ik wil
hier graag bekennen, dat ik nooit in staat ben geweest het Spaanse yolk te
begrijpen; ik begrijp hen nu nog niet en zal er waarschijnlijk wel nooit
geheel achter komen, wat ik nu eigenlijk van hen denken moet. Ik heb
heel wat afgereisd. In menig vreemd land heb ik gewoond. 1k ken een
grate verscheidenheid van talen, die mij de gelegenheid verschaffen, mij
een voorstelling te maken van de geestesgesteldheid van ver verwijderde
stammen, die ik vroeger alleen in de vorm van postiegels was tegengekomen. Maar er zijn twee volken, die volkomen buiten mijn bevattingsvermogen liggen — de Spanjaarden en de Ieren.
Ondanks al mijn stellige verldaningen omtrent verdraagzaamheid en geestelijke vrijheid heb ik mijzelf er toch vaak van verdacht eigenlijk veel meer
Calvinist te zijn, dan men zo oppervlakkig zou denken ; en dat het de
geest van de oude Dr Johannes Calvijn was, die het mij onmogelijk mitakte
die landen, die door de Kerk van Rome overheerst werden, recht te doen
wedervaren. Doch dat kon niet waar zijn aangezien ik vijf van de gelukkigste jaren van mijn leven had .doorgebracht in het oude Beieren van
vOOr de Oorlog van 1914, toen geen enkele vrouw een betrekking als
schoonmaakster van een ineisjeskamer in een of ander officieel gebouw kon
krijgen, zonder een verklaring van haar geestelijke raadsman, dat zij haar
godsdienst-plichten getrouw waarnam.
Vervolgens dacht ik bij mezelf : „het is het Arabische bloed van deze trotse
hidalgo's, dat mij er toe brengt hen te beschouwen als niet behorende tot
de rest van Europa." Maar er zit geen Arabisch bloed in de Ieren, zodat ook
hier de oorzaak niet kon liggen. Tenslotte begon ik mij of te vragen, in
hoeverre de Kerk er mee te maken had, dat het Spaanse en Ierse yolk geworden was wat zij thans zijn. Ongetwijfeld heeft zij de geestelijke en
intellectuele en morele ontwikkeling van de Iberiers en Hiberniers in hoge
mate beinvloed. Maar waarom heeft dit onder de volken van Noord- en
West-Europa, die onder dezelfde omstandigheden leefden als de Spanjaarde,n en Ieren niet tot soortgelijke resultaten geleid? Ik ben er nooit in
geslaagd hier een bevredigend antwoord op te vinden en dus heb ik dat
probleem tenslotte maar in mijn goedgevulde klapper, gemerkt „Onopge169
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loste en Onoplosbare Puzzles" gedeponeerd en me er niet langer druk over
gemaakt.
Ik denk dat we allemaal geboren zijn met bepaalde blinde plekken; men
doet het beste die te erkennen en dan te proberen deze zo min mogelijk
schade te laten aanrichten. Want waarom ons over dergelijke persoonlijke
zotternijen druk te maken, terwijl er zoveel andere dingen zijn die onze
onmiddellijke belangstelling vragen en die door onze eigen persoonlijke
inspanning verbeterd kunnen worden?
De naam Don Miguel de Cervantes Saavedra klinkt zeer elegant en ik denk,
dat deze aan een Spanjaard ook wel iets zal zeggen. Ik heb het echter opgegeven navorsingen te doen naar de betekenis van namen, aangezien dat
altijd weer op een teleurstelling uitloopt. Neem bijvoorbeeld Graaf Leo
Tolstoy, die interessante Rus, de sdhriiver van „Oorlog en Vrede", de beste
historische novelle tot dusver versChenen. Graaf Leo Tolstoy ! Hoe typisch
Russisch ! En wat romantisch!
Deze Moskouse edelman met zijn borstelige wenkbrauwen, met zijn blote
tenen die uit de modder staken en zijn versleten boezeroen ! Alleen een
echte aristocraat kan zich veroorloven zo demonstratief democratisch te zijn.
Toen leerde ik Russisch en het eerste bijvoeglijke naamwoord, dat men mij
liet verbuigen was „tolstoi", of „dik", en dus was de schrijver van „Anna
Karenina" en de „Kreutzer Sonate" achteraf bezien niemand anders dan
heel gewoon meneer Leo Dik.
Een paar jaren later raakte in onder de bekoring van de taal van de Provence en vatte zo'n bewondering op voor dat land, waarheen cultuur en
wetenschap na de val van Rome waren uitgeweken, dat ik besloot de taal
van de schilderachtige Monsieur Frederic Mistral te leren. Totdat Jimmie
mij op een dag vroeg, „Nog steeds bezig met Freddie Noordenwind?" De
betovering was gebroken ! Freddie Noordenwind paste goed in een snoepwinkel in Purmerend of kon eigenaar zijn van een benzinepomp in Aalsmeer, maar als leider van een roemrijke literaire beweging . de Hemel
beware ! Als zodanig had hij afgedaan.
Dus hield ik daar mee op en hoewel ik ampel de gelegenheid heb gehad
inlichtingen in te winnen bij diegenen van mijn Spaanse vrienden, die nog
niet neergeschoten zijn door de edele Generaal Franco, heb ik er toch zorgvuldig van of gezien naar de betekenis van „Cervantes" en „Saavedra" te
informeren. Maar de man zelf kende ik vrij goed uit de roman die Hermann
Kesten over hem heeft geschreven. Wat een merkwaardig leven had hij
geleid! Stellig heeft sedert wijlen de beklagenswaardige Job nog nimmer een onschuldig schepsel zovele onverdiende klappen van een medogenloos en een onredelijk noodlot te verduren gehad als de arme Don Miguel.,
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Cervantes was nog een vrij jong man, toen hij in dienst trad bij de beroemde Don Juan van Oostenrijk, die uittrok om een einde te maken aan de
macht van de heidense Turken in het oostelijk bekken van de Middellandse
Zee, in het gedenkwaardige jaar 1571. De ongelovigen werden volgens plan
vernietigd, doch in deze gevechten werd Cervantes op niet minder dan Brie
plaatsen zwaar gewond zodat hij voor de rest van zijn leven zijn linkerhand
miste. Daar hij een optimist was, merkte hij slechts op dat hij zijn linker
hand verloren had ter meerdere glorie van zijn rechter, en bleef onder
Koning Philips doorvechten. Aangezien hij oak heel practisch aangelegd
was vond hij echter tevens wel, dat het offer dat hij gebracht had voor zijn
God, Koning en Vaderland, hem stellig recht gaf op een kleine erkenning
van zijn diensten en dat een promotie tot een hogere rang met hogere soldij
niet geheel en al misplaatst zou zijn.
Naar behoren toegerust met een aanibevelingsbrief van zijn opperbevelhebber, de edele Don Juan, zeide Cervantes de vloot vaarwel en voer naar
Spanje. Niet ver van Marseille werd zijn schip door de vloot van de Dey
van Algiers (de bet-over-grootvader van de kerel, die tweehonderd en vijftig jaar later onze jonge Amerikaanse marine de kans bond zich te onderscheiden) in beslag genomen en bemanning zowel als passagiers werden in
slavernij weggevoerd.
Jammer van die schitterende aanbevelingsbrief, getekend, door de Christelijke opperbevelhebber ! De slimme heiden rekende uit, dat een man die
dergelijke papieren bij zich had wel een zeer belangrijk persoon moest zijn;
derhalve doubleerde hij de losprijs, toen het ogenblik gekomen was bierover te onderhandelen. Teneinde deze flinke prijs niet te verliezen, pasten
zij wel op hun gevangene niet te laten ontsnappen en ontnamen hem
alle persoonlijke vrijheid. Dit stond Cervantes gans niet aan en aangezien
hij zich in het bezit mocht verheugen van een gladde tong, haalde hij
gemakkelijk een van de Moren, die hem bewaakten, over om met hem een
ontsnappingspoging te wagen en hem de weg naar de zee te wijzen. Op
het laatste ogenblik herinnerde de arme ongelovige zich echter wat er met
anderen was gebeurd, die zich in dergelijke avonturen hadden begeven (zij
waren levend gevild) ; hij liet zijn metgezel in de steek toen zij pas halverwege de kust waren.
Don Miguel werd natuurlijk opnieuw gevangen genomen ; ditmaal werd
hij in een donkere kerker geworpen en werd hem aan zijn verstand gebracht, dat hij daar zou moeten blijven tot zijn losgeld betaald zou zijn.
Toen het tenslotte aankwam, bleek dat zijn ouders, door al hun bezittingen
te verkopen, slechts een magere driehonderd kronen bij elkaar hadden kunnen schrapen. De Algerijnse financiele experts waren beledigd. „Wat! driehonderd kronen voor een voornaam Spaans edelman, die met een introductie-brief reisde van Don Juan zelf ? Dat is een belediging!
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Zij waren bereid de broer van Cervantes voor dit geringe bedrag vrij te
laten, maar Don Miguel zelf moest blijven waar hij was, totdat er nog zeven
duizend dukaten meer te voorschijn getoverd en over de toonbank betaald
waren.
Cervantes wist maar al te goed, dat zijn ouders niets meer voor hem konden
doen en besloot zichzelf te helpen. Ten tweede male ontsnapte hij. Ten
tweede male werd hij gepakt ; doch ditmaal werd hij veroordeeld tot twee
duizend slagen met de geesel-roede. Als regel waren twintig slagen voldoende om een man te doden. Maar . . . de straf werd nooit uitgevoerd.
Want deze Spanjaard was een zeer beminnelijke kerel en Hassan Pasha, de
Algerijnse onder-koning, bewonderde zijn gevatheid en standvastige moed
zozeer, dat hij hem onder zijn speciale bescherming nam. Zaken waren
echter zaken en drie duizend dukaten was geen cent teveel voor deze
vreemde Spanjaard, die, hoewel in lompen gehuld en gebukt gaande onder
de ketenen, toch nog met een waardigheid, die weinig Turken bezaten, rond
kon stappen.
Nogmaals begonnen vader en moeder Cervantes — op hun best arme lieden — aan de hopeloze taak bijeen te brengen wat hen een paar millioen
moet hebben toegeschenen; en weer begonnen de monniken, die zich toelegden op deze werken der barmhartigheid, heen en weer te reizen tussen
Valencia en Algiers teneinde een bod te doen en een tegenbod te vernemen.
Deze eindeloze jaren an wachten begonnen Cervantes tenslotte te machtig
te worden en dus haalde hij verscheidene medegevangenen over gezamenlijk een fregat te stelen en een stoutmoedige wedloop naar de vrijheid te
ondernemen. Het plan had kunnen slagen, ware het niet verraden door
een van de monniken zelf — een Dominicaner — nog wel iemand aan
wien de taak was toevertrouwd zijn vrijheid van de kapers in Algerije te
kopen. Een derde ontsnappingspoging betekende onder de Moorse wetten
een doodvonnis ; maar Hassan Pasha beminde nog steeds zijn trotse don.
Nogmaals werd aan Cervantes gratie verleend.
Tenslotte kwamen de partijen ter ene zijde (de verwanten in Spanje) en ter
andere zijde (de Algerijnse handelaren in mensen-vlees), na een eindeloze
koe-handel tot overeenstemming en juist toen hij naar Constantinopel gezonden zou worden om daar op de slavenmarkt verkocht te worden, werd
Cervantes vrij gelaten. Hij landde in zijn geboorteland in November 1580.
Het was negen jaren geleden, dat hij voor het laatst voet op Spaanse bodem
had genet. leder minder optimistisch mens zou hebben gezegd, „Het is
mooi geweest ! Waarschijnlijk ben ik niet onder een gelukkig gesternte
geboren. Laat ik nu maar ergens een baantje aannemen, ver van alle menselijke verkeer en daar voor altijd mijn dagen slijten." Niet aldus Don Miguel
de Cervantes Saavedra! Hij niet. Want nu beproefde hij zijn geluk op een
nog gevaarlijker tocht dan die van een matroos, die op de Noord-Africaanse
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havens vaart. Hij werd broodschrijver in het Spanje van de tweede helft
der zestiende eeuw.
Door deze stap ging Cervantes slechts van de ene slavernij over in de
andere. In Algiers was het weer tenminste aangenaam geweest. Maar Madrid was, toen zowel als nu, een trieste, winderige pleisterplaats. Als je er
tenminste kon pleisteren ! Zijn eerste pogingen in dit nieuwe beroep waren
onschuldig genoeg. Hij schreef een herders-roman getiteld : „Galatea". Het
had een gematigd succes en hij kreeg er zelfs een paar honderd dukaten
voor ; wat zeer onfortuinlijk was, want nu deed hij, wat zovele jonge mensen doen als hun eerste artikel in een solied weekb lad geplaatst is. Hij
trouwde en ontdekte spoedig, dat er !mar heel weinig waarheid in dat oude
gezegde steekt, dat twee mensen even goedkoop kunnen leven als een.
Toen, zoals in zo'n geval pleegt te gebeuren, de twee er drie werden en
vervolgens vier en vijf, betekende dit voor de vader een onafgebroken
zwoegen, voor de moeder eindeloos gesloof, en voor alien tesamen honger en
ellende.
In het begin was er nog de bruidschat van zijn vrouw. Maar met een kleine
boomgaard, vijf wijnstokken, vier bijenkorven, vijfenveertig kippen, een
haan en een kan voor de keuken komt men niet ver met het onderhoud van
een gezin. Hoogstens kan hen dit gedurende vijfenveertig dagen in leven
houden ; maar zelfs in dat geval gaat gebraden kip na zes weken wel een
beetje vervelen en van haan kan men alleen maar soep maken. Ten einde
raad begon Cervantes nu wanhopige pogingen in het werk te stellen om
zijn gezin in leven te houden, wat al zijn tijd en krachten tot het eind van
zijn leven in beslag zou nemen.
Zoals alle mensen, die in een bureaucratische staat zijn groot gebracht, dacht
ook Cervantes, dat al zijn zorgen een einde zouden nemen zodra hij maar
een baantje als ambtenaar zou kunnen krijgen doet er niet toe welk
baantje. Teneinde dit te bereiken, moest hij allereerst tot de Koning doordringen. Misschien zo redeneerde hij — als hij maar de kans kreeg Zijne
Majesteit de diensten in herinnering te brengen, die hij zijn vaderland bij
Lepanto bewezen had, en het verlies van zijn linker hand terwijl hij God
en Koning verdedigde, zou de goede monarch zijn smeekbede wel verhoren. Aangezien zijn kansen uiterst gering waren, meende hij terecht, dat
hij even goed om een volledige stal in plaats van een enkel paard zou
kunnen vragen. En dus begon hij net zich heel bescheiden aan te dienen
als candidaat voor een van de vier vacatures waarin toen juist in de Nieuwe
Wereld voorzien moest worden. Dat was : Gouverneur in Guatemala, Ontvanger in Nieuw Granada, Inspecteur van de belastingen in Cartagena en
iets dergelijks in La Paz.
Als antwoord kreeg Cervantes de raad niet zo hoog te mikken en zich tevreden te stellen met iets dat niet zo ver weg was. Dat „een beetje dichter
i
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bij huis" bestond in het inzamelen van graan, dat nodig was om de vloot
te bevoorraden, die uitgerust werd om Engeland en de Lage Landen te
veroveren.
In ieder geval was dit een vaste positie, en Cervantes kweet zich zó degelijk
van zijn taak, dat de Kerk hem excommuniceerde wegens het uitplunderen
van de boeren, terwijl de openbare accountants, die zijn boeken doorkeken,
deze in een hopeloze staat van verwarring aantroffen en zijn onmiddellijk
ontslag voorstelden.
Door deze ongelukkige avonturen tot zo'n staat van wanhopige armoede
gezonken, dat hij zelfs verplicht was geld te lenen om zich een nieuwe
onderbroek aan te schaffen, vestigde Cervantus nogmaals zijn blik op de
literatuur als mogelijk middel van bestaan. Hij verkocht zichzelf aan een
uitgever, die beloofde hem voor zes nieuwe toneelstukken vijftig dukaten
per stuk te zullen betalen, onder voorwaarde dat hij — de uitgever
ze
even goed achtte als elk ander in Spat* geschreven stuk — wat Been geringe opdracht was in een land, waar gedurende de zestiende eeuw iedere
inwoner minstens een dozijn toneelstukken schijnt geschreven te hebben.
Het enige wat Cervantes bij deze nieuwe paging won was een eerste prijs
op een literaire wedkamp in Saragossa. Deze eerste prijs bestond uit Brie
zilveren lepels. Aangezien lepels weinig nut hebben tenzij men iets heeft
om daarmee om te roeren, was hij nog even ver als tevoren. Intussen kreeg
hij, na weer vrede gesloten te hebben met de geestelijke autoriteiten, nogmaals de gelegenheid de koninklijke marine te bevoorraden. Maar hij was
een geboren pechvogel en kreeg nimmer de kans zijn noodlot te ontlopen,
dat hem overal begeleidde. Want toen hij enige duizende realen, die hij de
regering sthuldig was, aan een koopman toevertrouwde, die toevallig naar
Madrid zou gaan en die beloofde deze sam aan de Koninklijke schatkist of
te zullen geven zo gauw hij zou zijn aangekomen, verdween de koerier tezamen met het geld; en Cervantes was gedwongen de som bij zijn vrienden
te lenen of de rest van zijn leven in de gevangenis door te brengen.
Dit alles doet vermoeden, dat Cervantes niet bepaald voor boekhouder in
de wieg gelegd was. Maar niet afgeschrikt door deze treurige ervaring beproefde hij nogmaals zijn geluk in zaken, verloor nogmaals zijn laatste cent
en ging wederom achter slot en grendel. Na deze laatste ondervinding verliezen wij hem helemaal uit het oog, totdat zijn naam genoemd wordt als
schrijver van een manuscript dat van hand tot hand ging en dat, naar men
zei, de vreemde avonturen behandelde van een denkbeeldig Spaans ridder,
Don Quichotte de la Mancha geheten.
De eerste berichten die over dit beroemde werk tot ons doordrongen, zijn
niet bepaald vlijend voor zijn auteur. Lope de Vega, de menselijke toneelstuk-fabriek, die meer dan twee duizend comedies en tragedies in een enkel
leven voortbracht, deelde een vriend mede, dat hij een deel van deze „Don
174

CERVANTES, SHAKESPEARE EN MOLIERE

Quichotte" gelezen had en dat het ongeveer het slechtste stuk was, dat hij
ooit in zijn leven onder ogen gekregen had. Dit kan hij uit wrok en nijd
gezegd hebben ; want Lope de Vega schijnt wel iets vernomen te hebben
omtrent sommige satirische verwijzingen naar hemzelf, die naar men beweerde op de bladzijden zouden voorkomen van een nieuw en nog niet geeindigd manuscript, dat eveneens de geschiedenis van de ongelukkige Don
tot onderwerp had. En om nu geheel eerlijk te zijn jegens het Spaanse
publiek, moet ik mij haasten je mede te delen, dat toen Cervantes' boek tenslotte in druk verscheen, het zo'n doorslaand succes had, dat binnen twee
weken na de verschijning niet minder dan drie uitgevers in Lissabon het
gestolen hadden en hun • persen onafgebroken lieten draaien met deze gestolen copij.
Dit was weliswaar zeer vleiend voor de schrijver doch niet bepaald voordelig vanuit financieel oogpunt. Cervantes ging derhalve procederen, verwierf een lastgeving tegen de uitgevers in Lissabon en wijdde zich met
hernieuwde ijver aan zijn held uit het district La Mancha. Eindelijk scheen
hij dan toch de weg naar roem te hebben gevonden; want toen het boek
eindelijk volledig verschenen was, werd het met gejuich begroet door dat
deel van het Spaanse yolk dat leven kon, en dat het aan de rest vertelde,
dat er daarop evenzeer van genoot.
Dit mag ons, mensen van de negentiende eeuw, zeker verbazen, aangezien
wij zo'n plezier hebben in de verheven hidalgo omdat hij zulk een schitterende caricatuur is van de Spanjaard van de zestiende eeuw ; doch Cervantes' tijdgenoten schijnen de edele Don niet in dat licht te hebben bekeken. Zij
aanvaardden hem als de ware vertegenwoordiger van alle goede hoedanigheden, die zij typisch Spaans vonden en zij waren vol bewondering voor
zijn onzelfzuchtige toewijding aan de hoogste idealen van een soort ridderlijkheid, die destijds reeds geheel van de aardbodem verdwenen was en
alleen nog bleef voortleven in dit afgelegen deel van dit oude continent,
omdat er nog niets nieuws voor in de plaats was gekomen. En dus
wachtten zij verlangend het laatste deel af, een oprecht persoonlijk genoegen scheppende in al de dwaze situaties, waarin de arme Don telkens
weer kwam en zich niet in het minste bewust van de indruk, die dit boek
op hun Buren benoorden de Pyreneen maakte, die in deze lofzang op de
onsterfelijke aspiraties van Spanje niets meer of minder dan haar overlijdensannonce zagen. Hier rust de ziel van Spanje. R.I.P.
Cervantes had nu een man moeten worden rijk aan geld zowel als aan
roem ; doch zijn succes bracht hem alleen maar verdere ongelukken. Nauwelijks was zijn pennevrucht zijn triomf-tocht door de wereld begonnen,
of hij moest zich te weer stellen tegen een nieuwe en hoogst gevaarlijke
vijand — een plagiaat-pleger van ongewone handigheid, die een concurrerende serie Quichotte-verhalen op stapel zette, waarbij hij zo zorgvuldig de
.
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voetstappen van de oorspronkelijke held drukte, dat het zeer moeilijk was
uit te maken, wie de echte Don Quichotte was en wie de valse.
Zelfs de meest nauwgezette wetenschappelijke onderzoekingen gedurende
de laatste drie eeuwen hebben nog niet vast vermogen te stellen, wie voor
deze fraude verantwoordelijk was. De dief schreef onder het pseudoniem
Fernindez de Avellaneda, maar dat brengt ons niet veel verder. In de loop
der tijden zijn bijna alle Spaanse schrijvers van naam, van Lope de Vega
(die zich nogmaals verzoend had met Cervantes) tot Blanco de Paz (een
oud en uiterst hardnekkig tegenstander) er van verdacht de hand te hebben
gehad in dit complot om de ware schrijver zijn rechtmatige beloning te ontnemen en hem zijn wel-verdiende roem te ontfutselen.
Avellaneda's boek verscheen in Tarragon in 1614 en vond een onverwacht
gunstig onthaal. Cervantes, buitenmate geirriteerd door deze oneerlijke
concurrentie en bevreesd dat het een streep zou halen door het succes van
Deel II van zijn werk, zette zich er nu toe te bewijzen, dat hij ontwijfelbaar
de auteur van de oorspronkelijke „Don Quichotte" was, door veel meer aandacht te besteden aan zijn stijI dan hij tot nu toe had gedaan. Tegenwoordig
zouden wij zeggen, dat hij zijn stijl bijschaafde en polijstte.
Doch het was te laat. Een heel leven van zwoegen, de jaren van gevangenschap in Algerije, tesamen met zijn eindeloze strijd tegen de armoede, dit
alles begon een woordje mee te spreken. Hij was nu negen en zestig jaar
oud. Alles wat hij ooit had ondernomen was op een mislukking uitgelopen.
Begin April 1616 moest hij het bed houden. Hij bezat geen cent en
woonde in een van de armste wijken van de stad; maar tot het bittere einde
bleef hij soldaat, en vooral een Spaans gentleman. En evenals Moliere, die
zou sterven terwijl hij zijn beroep uitoefende, zo bleef ook Cervantes schrijven tot op het ogenblik van zijn dood: Zo stierven beiden „in het harnas".
Hij werd begraven met het eenvoudige ceremonieel voor een lid van de
Derde Orde der Franciscaners ; en zijn stoffelijke resten werden ibijgezet in
een van de vele kerken in Madrid — die behoorde bij het klooster van de
Nonnen der Drieèenheid. Zijn graf is echter nooit gevonden ; en nadat het
enige hem overlevende kind, een onwettige dochter, in 1652 gestorven was,
bleef er op onze planeet niets over om ons aan Don Miguel de Cervantes
Saavedra te herinneren behalve een half dozijn onsterfelijke figuren uit
een bock; maar wat een boek, beste Frits, en wat een karakters!
De klok sloeg zeven. Toen wij volgens gewoonte de deur openden, stonden
Shakespeare en Cervantes buiten te wachten om naar binnen te gaan. Dat
nam echter een heleboel tijd in beslag, aangezien deze twee uiterst fijngevoelige heren zeer precies waren wat betreft de kwestie wie er nu eigenlijk
voor diende te gaan. Ten leste won de Spanjaard het pleit. Wij noodden
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onze gasten uit zich voor het vuur te warmen en, een glas sherry met een
koekje te gebruiken.
Het speet ons te moeten ontdekken, dat zelfs onze gezamenlijke kennis van
het Spaans niet voldoende was om ons met Don Miguel in zijn eigen taal
te onderhouden. Gelukkig had hij gedurende zijn lange verblijf in Algiers
wat Italiaans opgestoken (dat daar blijkbaar meer algemeen gesproken werd
dan Spaans) en zo konden we aardig met elkaar overweg ; wanneer wij
vastliepen kon ik altijd wel een tekening krabbelen, wat niet alleen de moeilijkheden tot een oplossing bracht maar ook een bron van grote vreugde
was voor de goede don, die in al zijn reacties even eenvoudig van geest was
als een jongen van tien.
In het begin werd Cervantes bijna geheel overschaduwd door Meester Will
Shakespeare, die in zijn keurige fluwelen pak geheel en al een man van de
wereld was en het min of meer op zijn weg vond liggen zijn nederige
Spaanse confrater in bescherming te nemen. Maar hij legde het er niet te
dik op, en overigens was Cervantes veel te beleefd om te tonen dat hij
deze wat hooghartige houding van zijn Engelse vriend had opgemerkt. Zo
verliep alles heel harmonieus, terwijl Erasnllth bij meneer Shakespeare informeerde naar het werk dat hij tij dens zijn leven zo al had verricht en aan
Cervantes vroeg of deze tij dens zijn verblijf in Valladolid ooit de beroemde
kardinaal Ximenes had ontmoet, die lange tijd had door gebracht in het
Franciscaner klooster in die stad.
Het haardvuur was heel aangenaam die avond. De sherry was precies goed.
Maar waar was onze derde gast, monsieur Moliere ; en moesten wij op hem
wachten of moesten we maar verder gaan en met de maaltijd beginners en
aannemen dat er iets gebeurd was, waardoor deze hoogst beleefde Fransman
verhinderd werd op tijd aanwezig te zijn? Erasmus stelde toen een compromis voor.
„In mijn tijd," zeide hij, „plachten wij op college onze professoren vijftien
minuten speling te geven. Was de professor vijftien minuten nadat de klok
geslagen had nog niet aanwezig, dan gingen we heen. Wij noemden dat het
„professorale kwartiertje" en studenten zowel als professoren hielden zich
daar stipt aan."
Ik gaf hem de verzekering, dat deze hupse gewoonte nog tot in mijn eigen
universitaire tijd, ongeveer twintig jaar geleden, was blijven bestaan ; maar
de laatste keer dat ik in Duitsland was geweest, had ik gehoord dat het daar
als een „barbaars overblijfsel van middeleeuws bijgeloof" was afgeschaft. Ik
was niet in staat te begrijpen waarom een dergelijke amusante, doch volkomen onschuldige gewoonte de eer genoot als bijgeloof betiteld te warden.
Het was een amusant spelletje geweest tussen studenten en professoren,
dat Been van beide partijen ernstig opnam; maar nu het leven in Duitsland
zo hopeloos zelfbewust is geworden (wij schrijven 1942) kan men er zeker
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van zijn, dat alles wat tot de vrolijke zij de van het leven behoort het ongenoegen van de nieuwe meesters opwekt. Op dat ogenblik mengde Shakespeare zich in het gesprek met de woorden :
„Aha, jullie spreken over de Duitsers ! Als ik mij goed herinner — maar
mijn memorie is niet wat het placht te zijn — heb ik eens gezegd hoe ik
over hen dacht in „The Merchant of Venice". Ik meen dat het in de eerste
acte was, helemaal in het begin. In mijn tijd was Londen vol met Duitsers.
Ik vrees, dat zij niet erg gezien waren ; maar destij ds gaven wij, als yolk
in zijn geheel, nooit veel om buitenlanders. Dat gold ook voor de Schotten.
Zeker, nadat mijn genadige Meesteres, de grote en roemrijke Koningin gestorven was, vond ik het zeer moeilijk . . ."
Doch wij kwamen nooit te weten wat Shakespeare zo moeilijk had gevonden, want op dat ogenblik ging de deur open en daar stapte monsieur
Moliere binnen. Hij maakte een diepe buiging, waardoor de veren van zijn
hoed bijna de vloer veegden. De bovenkant van zijn hoofd was gewikkeld
in een rode zakdoek, die er- uitzag, alsof hij deze van een van de vissers
uit het dorp had geleend.
„Mijne Heren," zei hij voordat wij de kans kregen hem welkom te heten,
„Mijne Heren, ik ben wanhopig ! Ik bied U mijn excuses aan, maar er is
iets verschikkelijks gebeurd, zoals U zelf kunt zien. Ik heb mijn pruik verloren! "
Wij verzekerden hem dat dit voor ons zeer weinig verschil maakte dat
pruiken tegenwoordig zo zelden gedragen werden, dat wij van niemand verwachtten dat hij er een had — doch dat stelde hem niet tevreden.
„U waart zo edelmoedig mij hier vanavond ten eten te vragen. Het was de
eerste uitnodiging, die ik in bijna driehonderd jaren kreeg en ik, die met
Zijne Majesteit zelf aan een tafel heb gezeten, ik moet bekennen, dat ik
soms wel eens snak naar een kleine sociale afwisseling. En thans, nu ik mij
in de tegenwoordigheid bevind van deze voorname geleerde — ik herken
hem van zijn portretten en hoe heb ik, als jonge man, van zijn „Laus
Stultitiae" genoten — Uw onderdanige dienaar, monsieur Erasme ! Doch
om terug te keren tot de oorzaak van mijn ongelukkige vertraging — ik
verloor mijn pruik, en dat nog wel op een merkwaardige wijze, louter door
nieuwsgierigheid.
„Ziet U, ik was een beetje te vroeg en besloot dus eerst een wandelingetje
te maken. Dit is een charmant dorp en zulke aardige mensen ! Welnu, ik
raakte verdwaald doch ontmoette een dame die vloeiend Frans sprak, en
als ik mij niet vergis herkende ze mij, want, toen ze mij Uw huis beschreef,
citeerde zij iets dat ik eens geschreven had, zodat ik er zeker van zou
kunnen zijn het te vinden. En toen ik haar aankeek (een beetje schalks naar
ik vrees) voegde zij daar aan toe, dat zij toen ze nog zeer jong was, verknocht was aan een zekere monsieur Racine. Het noemen van de naam
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Racine kan evenmin louter toeval geweest zijn. Inderdaad verdenk ik er
haar van, dat zij moet hebben geweten hoe ik over Racine dacht een
schitterend talent — een genie wanneer het op het schrijven van verzen
aankwam maar een hopeloze sufferd zo gauw hij zijn ganzenveer neerlegde en trachtte zich als een menselijk wezen te gedragen.
Intussen geef ik U de verzekering, dat het mij een vreugde was naar een
dorp als dit te komen, zo ver van de beschaving — oh, pardon, ik bedoel
natuurlijk zo ver van Parijs! — en te ontdekken, dat mijn Belief de Frankrijk ook hier voortleeft; dus nam ik afscheid van de vriendelijke dame en
wandelde naar Uw haven ; en, zowaar ik hier levend voor U sta, daar
vlak voor mijn ogen zag ik iets wat ik nooit zal vergeten. Dit land ligt
ver van Spanje en het moet een luchtspiegeling geweest zijn. Dus daalde
ik of naar de waterkant om mij ervan te overtuigen en toen gebeurde het
dat mijn pruik door een windvlaag afwoei; hij viel in de haven en er was
niemand om hem op te vissen en bovendien was mijn aandacht te zeer in
beslag genomen om nog aan iets anders te kunnen deriken.
„Want daar — hoewel, ik ben er zeker van dat U me niet geloven zult
precies daar op Uw dijk dijk noemt U dat, geloof ik zag ik —
kijkende naar de windmolen, die daar vlak in de buurt staat mogen alle
heiligen in de Hemel mij bijstaan zag ik de edele Don Quichotte, die
woest zijn lans zwaaide en zich gereed maakte de windmolen aan te vallen,
die aan de andere kant van de sloot stond — en het volgende ogenblik ."
Doch hier werd hij onderbroken door een wanhopige uitroep van Cervantes.
„Dios mio ! Dios mio ! " riep hij ; „komt die idioot daar weer aan ? Kan hij
me dan nooit met rust laten — zelfs niet voor een ogenblik? Wat wil hij
nu weer ?"
Dit kan als een zuiver theoretische vraag bedoeld zijn geweest, maar het
antwoord hadden wij vlak bij de hand. Want van het marktplein steeg een
luid gejoel en geschreeuw op. Onze gasten hadden natuurlijk geen idee wat
er geroepen werd ; maar Frits en ik wel, evenals Erasmus, die voldoende
bekend was met het Zeeuwse dialect om te begrijpen dat iemand luidkeels
om de politie riep, terwijI anderen schreeuwden, „Hang 'm op, die vuile
dief."
Frits en ik renden naar de deur. Daar zagen wij een wonderlijk schouwspel.
De hele straat, van de markt tot aan de haven toe, was vol kleine kinderen,
die luid joelden en schreeuwden tegen een man te paard. Die ruiter was
— dat behoefde niemand ons te vertellen, aangezien er geen ander zo in
de wereld rondzwierf — de edele Don Quichotte in eigen persoon en vlak
achter hem ontdekten wij zijn trouwe dienaar, Sancho Panza.
Een blik op de situatie maakte duidelijk, dat wij nog maar juist op tijd
waren om een schandaal te voorkomen. Wanneer een troep kinderen in de
Lage Landen zijn klompen uit gaat trekken en zich klaar maakt voor een
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gevecht — dan dient er direct ingegrepen te worden, of er komen ongelukken van. Dus renden wij er op af ; en Frits, die veel meer slag heeft dan
ik om een oproerige bende tot bedaren te brengen — waarschijnlijk omdat
hij veel minder zelf-bewust is — trok twee van de belhamels met zich mee,
sloeg hun hoofden tegen elkaar (alleen maar om een voorbeeld te geven)
en schreeuwde, „Daar, rakkerts ! Dit komt niet te pas. Gedraag je fat-.
soenlijk. Wat is er met jullie aan de hand ? Zijn jullie allemaal gek geworden?"
„Nee, meneer Philips," en de stem kwam van een vrouw in Arnemuider
costuum, „ik weet dat het niet te pas komt; maar kijkt U eens naar die
grote gek op zijn oude hit en gekleed in een keuken-kachel ! 1k was naar
Veere gekomen om te proberen wat kippen te verkopen ; en wilt U nu
alstublieft eens kijken wat die kerel daar aan de punt van zijn stok heeft?"
Wij keken en barstten in lachen uit, want aan het eind van de speer van
den Don zat een kip, netjes opgeprikt en zwevende in de lucht ver boven
de hoofden van de menigte. Blijkbaar had de Don, daar hij niet in staat
was geweest zijn windmolen aan te vallen — vanwege de sloot!* — een
andere uitlaat gevonden voor zijn speelse activiteit. Hij scheen zeer voldaan
met zich zelf en was blijkbaar absoluut niet van plan zich met de woedende
kippen-verkoopster te verzoenen.
De Hemel weet hoe het afgelopen zou zijn als Cervantes ons niet te hulp
was gesneld zo vlug als zijn jichtige voeten het toelieten. Hij liep recht op
de Don af en sprak hem scherp toe — in een Andalusisch dialect, naar ons
voorkwam, want Frits noch ik verstonden er een woord van. Er bestond
echter geen twijfel omtrent de uitwerking van zijn woorden. Onmiddellijk
was de Don een en al glimlach. Hij boog -diep voor zijn schepper, kwam
van zijn paard af, haalde de kip van zijn lans, gaf deze terug aan de Arnemuidense vrouw en trachtte daarna met edele zwier haar hand te kussen,
een hoffelijkheid die zij ontweek door hem een stevige mep op zijn wang
te geven.
„Houd op, dat is genoeg," commandeerde Cervantes. „Keen terug naar je
paard en tracht je behoorlijk te gedragen. 1k wil in vrede mijn maaltijd gebruiken. Je mag zoveel je wilt doOr het dorp rijden, maar er mag niets
meer gebeuren, of ik zal het hele volgende hoofdstuk aan Sancho wij den
zonder jouw naam zelfs te noemen."
Don Quchotte verbleekte. „Oh nee," smeekte hij, „alsjeblieft goede meester,
doe dat niet ! Alsjeblieft niet ! 1k zal heel zoet zijn. Op mijn woord van
edelman, ik zal U geen verdere last veroorzaken."
Daarop steeg hij stijf en (naar het mij toescheen) ietwat pijnlijk weer te
paard, keerde zich tot zijn schildknaap, commandeerde „Voorwaarts, mars! "
en verdween in de richting van de haven.
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„Wat was dat ?" vroeg Erasmus toen wij terug kwamen, terwijl ik Jo Verlinde zei, dat zij de eerste gang op kon doen.
„Niets bijzonders," antwoordde Cervantes. ,Mijn arme Don dacht, dat het
de hoof den van Saracenen waren. Toen ik hem had laten zien, dat het
gewone kippen waren, was hij beschaamd en smeekte mij de edele dame
met de mand zijn verontschuldigingen aan te bieden en haar vergoeding
te geven.
„Dat heb ik al gedaan," verzekerde Frits hem. „Ik zei, dat zij de twee vetste kippen hier achter moest laten en twee anderen Lucie aan moest bieden
met mijn complimenten. Dat betekent, dat wij voor de rest van de week
kip moeten eten, maar dat is beter dan met een opstootje opgescheept te
zitten."
Tegen die tijd waren wij met de soep klaar en de tweede gang zou worden
opgediend. Van boven klonken de zachte klanken van Lully's ai perdu la
beaute", zoals ik verwacht had, was Moliêre verrukt.
„Die heerlijke muziek," riep hij uit. „Dit brengt mij alles weer voor de
geest. Ja zeker. Dat waren gelukkige dageri en Zijne Majesteit was uiterst
beminnelijk. Maar wat is het lang geleden, dat dit alles gebeurde."
Daarna wijdde hij zich aan het eten en verzonk in een beschrijving van een
van de gerechten, die hij in Versailles genoten had, totdat een opmerking
van Shakespeare zijn belangstelling opwekte.
Cervantes was, nadat hij terug was gekomen, na Don Quichotte tot de orde
geroepen te hebben, maar steeds aan het klagen over de last, die de ongezeggelijke Don hem altijd weer bezorgde en hoe hij bijna iedere week geroepen werd om een of ander „misverstand", zoals hij dat noemde, bij te
leggen tussen de onstuimige Ridder van la Mancha en enkele onschuldige
omstanders. Dit bracht Frits er toe zowel de Fransman als de Engelsman
de vraag te stellen, of ook zij nooit in staat waren geweest zich te ontdoen
van de voortbrengsels van hun eigen verbeelding. Erasmus antwoordde voor
hen.
„Ik vrees van niet," zei hij. „Het is altijd zo gegaan. 1k ben een stuk ouder
dan deze heren en zij zullen er geen bezwaar tegen maken wanneer ik
voor hen antwoord. Iedere auteur, iedere toneel-schrijver, iedere musicus
kortom iedere artist — moet er op voorbereid wezen zijn jaren tot in alle
eeuwigheid in het gezelschap van de scheppingen van zijn geest door te
brengen. Dat is hun vloek, maar het is ook hun beloning en ik ben er van
overtuigd, dat zij het niet anders zouden wensen."
Frits keek een beetje verbaasd op van deze verklaring. „Wat er hier vanavond voorviel — was dat niet eerder een uitzondering op de regel ?"
vroeg hij, terwijl hij het glas van de onsterfelijke William vulde, die een
buitengewone dorst scheen te hebben en die, na een enkel glas wijn en na
zijn voorkeur voor „ale" te hebben uitgesproken, nu met een dergelijke
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snelheid aan het drinken was, dat ik Hein reeds had opgedragen naar de
dorpsherberg te gaan om wat meer te halen. „Don Quichotte was natuurlijk
de meest rusteloze van alle literaire figuren. Maar ik ben er zeker van, dat
de meeste anderen lang niet zijn zoals hij."

Moliere zonder zijn pruik
De zakdoek had hj van ons geleend

„Als dat Uw indruk is, mijn beste vriend," zei Erasmus, die het dichtst bij
het raam was gezeten, tot Frits, „kijk dan eens alstublieft naar het huis aan
de overkant dat oude leegstaande huis bij de hoek."
Wij alien leunden naar voren om iets van het huis, dat hij aanwees, te zien.
Volgens de mensen in Veere had dit huis eens behoord aan een zee-kapitein
in ruste, die zich op de vliering uit 'outer verveling had opgehangen. Sedert
dien was het steeds onbewoond gebleven, want de dorpsbewoners dachten
dat het er spookte. Voor zover iemand zich kon herinneren was de voordeur
in vijftig jaar niet open geweest. Het zag er met zijn gebroken ruiten en
gebarsten stoep angstwekkend genoeg uit om iedere liefhebber van het
bovennatuurlijke te bevredigen. De twee gestalten echter, die tegen het
ijzeren hek, die naar de voordeur leidde, leunden, schenen zich daar niets
van aan te trekken, want zij waren in een hoogst geanimeerd gesprek gewikkeld. De een was lang en mager en de ander kort en gezet.
,,Daar heb je hem," zei Shakespeare, „ik had het kunnen weten. Mijn
melancholieke Deen "
,,Dat had ik ook," zei Moliere, „nooit blijft hij ver achter, wanneer ik
ergens heen ga. Mijn arme ingebeelde zieke."
„Zij schijnen elkanders gezelschap anders buitengewoon op prijs te stellen,"
merkte Erasmus op.
„Zij amuseren zich kostelijk," merkte Shakespeare op. „Hamlet is voort184
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durend bezig zijn metgezel te vertellen wat er met zijn ziel niet in orde is."
„Ja," onderbrak Moliere hem, „en mijn arme beste „malade", die geen
ogenblik luistert naar wat Hamlet zegt( want hij is veel te veel bezig met
zijn eigen ellende), onthaalt de Deen op een lange uiteenzetting van zijn
eigen lij den, hoe hij juist een nieuw geneesmiddel voor constipatie geprobeerd heeft, en dat hij van een dokter gehoord heeft die galsteen kan
genezen door zijn patienten liters paarden-urine te laten drinken enzovoort
enzovoort, jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit."
„Is dat nu niet merkwaardig ! " hoorden wij uit de keuken roepen. Het
was die goeie Jo Verlinde, die nog wat flessen „ale" binnen bracht. „Neemt
U me niet kwalijk," zeide zij, „maar ik kon het niet helpen te horen wat die
meneer met de zakdoek zojuist zei.. Welnu, mijn grootmoeder zei altijd, dat
dat het allerbeste geneesmiddel was voor alles wat je scheelde."
„En gelijk had ze, mijn beste vrouw," merkte Erasmus op, terwijI hij haar
glimlachend van achter zijn glas wijn aan keek. „Mijn eigen over-grootmoeder — tenminste, ik noemde haar mijn over-grootmoeder en zij was in
ook zij beweerde altijd, dat een glas van die drank iedere
1398 geboren
morgen bij het ontbijt je honderd jaren zou laten leven. En zij kon het
gewijd
weten. Zij stierf op de leeftiid van honderd en twee, lang nadat
was." Daar ook onze andere gasten blijkbaar enkele persoonlijke informaties hadden over dit bijzondere onderwerp, had het gesprek nog geruime
tijd voort kunnen gaan, doch juist op dat ogenblik merkten wij dat Perrels,
de dorps-agent, de twee bleke gestalten op de stoep van het verlaten huis
naderde en hen heel beleefd verzocht door te lopen.
„Zullen wij hen uitnodigen binnen te komen en hen iets te eten en te
drinken geven?" stelde Frits voor. Doch Shakespeare noch Moliere wilden
hier van horen.
„Het valt me al zwaar genoeg om die knorrige Scandinavièr al die eeuwen
om mij heen te hebben," zei Shakespeare. „Laat mij alstublieft eens een
avond mijzelf zijn, waarin ik niet de ml behoef te spelen van de man die
„Hamlet" schreef."
,,Wat mij betreft," voegde Moliere daar aan toe, „ik zou heel gelukkig zijn,
als ik niet meer eeuwig en altijd herinnerd werd aan mijn betrekking tot
die oude bedrieger, die ik de wergild geschonken heb. Voor mijn part kan
hij op een van Uw dijken gaan zitten. Misschien zal hij daar zelfs kou vatten en aan longontsteking sterven! "
Daarop sprak Erasmus, zich tegelijkertij d tot onze drie gasten wendende.
„Ik ben erg bang, mijn waarde vrienden," merkte hij met grote waardigheid
op, „ik ben bang, dat dat nooit zal kunnen gebeuren."
„Waarom niet ?" vroegen zij.
,,Omdat jullie hen ongelukkigerwijs het eeuwige leven hebt geschonken."
Dit was zo'n aardige toespraak, dat Moliere opstond, verzocht een paar
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woorden te mogen zeggen en in een charmante woordenvloed (even welsprekende hexameters als die van Racine) een toast uitbracht op de geleerde Dr Erasmus, „de eerste en de grootste onder ons alien." Waarop
Shakespeare, om niet achter te blijven bij deze uitwisseling van hoffelijkheden, op uiterst welsprekende wijze hulde bracht aan de verdiensten van
zijn geachte collega uit Spanje. Waarop Cervantes zijn beide collega's vergeleek met die edelste figuur van alle tijden (wij dachten dat hij Homerus
zou noemen ! ), met de onsterfelijke Don Juan, onder wien hij bij Lepanto
gevochten had; hij improviseerde, op bijna zangerige toon, een lofzang op
alle beroemde Engelse en Franse schrijvers. Tenslotte bleef hij, geheel over
zijn toeren van de emotie, steken en stortte bittere tranen op zijn bordje,
waarop hij juist nog wat van het toe-tje had genomen. Ik stond op het'
punt am Jo te vragen hem een schoon bord te geven, toen hij mij verzocht
mij geen moeite te geven.
„Ik heb te veel dagen gekend, dat ik helemaal geen eten had," zei hij. „Wat
hebben dan een paar tranen te betekenen, wanneer die zich mengen met een
dergelijk verrukkelijk maal ? En dan dat kleine beetje knoflook bij de kip !
Het was volmaakt! "
Daarna zetten wij ons neer voor een ernstig gesprek en de conversatie vlotte
prachtig, aangezien alle drie de mannen, lamp aangemoedigd en geleid door
Erasmus, nu volkomen op hun gemak waren en voelden dat zij zeggen konden wat hun ook maar inviel.
Inderdaad leerden wij die avond meer over de wereld waarin zij geleefd
hadden, dan wij ooit hadden kunnen halen uit een bibliotheek vol boeken.
Maar als wij verwacht hadden (en waarom niet?) dat wij enige intieme en
opwindende geheimen te horen zouden krijgen over de regering van Koningin Elisabeth en van de grote Koning Lodewijk van Frankrijk en van
de tweede en derde Philip van Spanje, dan werden wij daarin bitter teleurgesteld. Wat onze gasten betrof, hadden deze machtige potentaten slechts
bestaan voor zover zij de Kunst al dan niet hadden gesteund. Met nadruk gaven zij te kennen, dat politiek hen nooit geinteresseerd had. Zij
hadden het als een spel voor jonge mensen beschouwd en hoewel zij zich
van hun eigen tekortkomingen bewust waren, meenden zij toch wel er aanspraak op te mogen maken dat zij zich op zijn minst als volwassenen hadden ge dr a gen .
Maar waar spraken zij dan over ? Wat doen artisten, wanneer zij samen
komen ? Zij doen hetzelfde wat ingenieurs doen en pool-onderzoekers en
leeuwen-temmers of iedere andere groep van mannen en vrouwen, die oprecht en diep belang stellen in hun eigen beroep. Zij praten over hun yak!
Deze drie schrijvers bespraken verschillende soorten intrigues. Zij redetwistten er over hoe Lang een toneelstuk of bock moest zijn (Erasmus zat
midden in het gevecht, toen zij op dit punt aanlandden en genoot naar
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hartelust). Zij vergeleken de eerlijkheid van hun respectievelijke uitgevers,
de edelmoedigheid van hun beschermheren van weleer en de wispelturigheid van het publiek. Zij uitten hun bewondering voor hun toehoorders in
het theater. Alles wat zij over deze onderwerpen te zeggen hadden, klonk
precies alsof een groep moderne componisten en toneel-schrijvers aan het
thee-drinken waren in een van de Russische „trakteers" in de West FiftySeventh Street, waarbij zij zich aan eenzelfde tijdverdrijf overgeven.
Tenslotte traden zij zelfs in bijzonderheden over het lettertype, het papier
en het binden. Kortom zij genoten intens ; en wij — Frits en ik, die er als
onwetenden bij stonden — waren zo geboeid door hun gesprek, dat Been van
ons er aan dacht een oogje op de klok te houden. Het middernachtelijke uur
kwam dus voor ons alien bij verrassing. Onder gewone stervelingen had dit
misschien een paniek kunnen verwekken. Doch onze gasten waren niet van
deze wereld. Stilletjes slipten zij terug in die schemering, waarin zij than s
hun bestaan hebben, Frits en mij met onze herinneringen alleen achter
latende.
Juist voordat ik mij naar huis zou begeven, kwam Hein binnen met een
stukje papier.
„Twee flessen wijn," zei hij, „en negen flessen ale."
„Bewaar dat papiertje," zei Frits tot hem. „Nu kan een of andere jongeman promoveren op een dissertatie over Shakespeare's houding ten opzichte
van alcohol."
„Het spijt me," antwoordde Hein„,maar ik heb het nodig om die vent in
de herberg te kunnen controleren."
1k moest wel toegeven, dat dit alles samen genomen zeker een beter en stellig een practischer plan was.
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De Aartsbisschop van Bithynie en de Aartsbisschop
van Cyrenaica voeren ons terug naar een andere wereld,
die wij zo gauw mogelijk zouden willen vergeten

Frits en ik hadden iets op ons hart, iets dat wij gaarne met Erasmus
wilden bespreken, omdat hij de enige persoon was, die ons daarin raad kon
geven. Derhalve vroegen wij hem, of hij ons Maandag-morgen vroeg enige
ogenblikken te woord zou kunnen staan. Frits was met zijn auto van Amsterdam gekomen, bewerende dat het toch geen zin had Maandags in stad
te zijn, aangezien het zaken-doen dan slap was. De mensen verdienden zoveel geld, dat zij lange week-ends namen. Zijn onderbevelhebber kon best
zorg dragen voor alles wat er nog te doen over bleef.
Het volgende nu hield ons bezig. Tot dusver was alles veel beter gelopen
dan wij hadden durven verwachten. Doch wij waren ons ervan bewust, dat
wij in een zeer gevoelig experiment' gewikkeld waren. Een verkeerde beweging van onze kant, zou alles kunnen bederven en wij wilden een derge
lij1c,,e ramp zo mogelijk vermijden. Aangezien Frits veel diplomatieker was
dan ik, liet ik hem de zaak uitleggen en zat er rustig, zonder een woord te
zeggen, bij.
„Onze moeilijkheden zijn de volgende, geachte Doctor," begon Frits. „Zowel Hendrik als ik waren blij, dat onze avondjes tot nu toe naar wens verlopen zijn; nu willen wij er graag zeker van zijn geen fouten te maken.
Derhalve wilden wij U vragen wat de beste gedragslijn zou zijn. Moeten
wij steeds mensen uitnodigen, die elkaar van meet of aan graag mogen — die
elkaars taal spreken — mensen die dezelfde ideeen hebben en die geen
aanstoot zullen nemen aan elkanders meningen, ook als zij het eens niet met
elkaar eens zijn — of moeten wij mannen en vrouwen vragen, die volkomen verschillend van aard zijn en met totaal verschillende inzichten,
zodat er werkelijk een botsing van meningen zal ontstaan ?"
„Je bedoelt dus," viel Erasmus hem in de rede, „of je bijvoorbeeld een
Kruisvaarder moet vragen het brood te breken met een Turk en een Paus
om een bord soep te delen met een ketter ?"
„Ja zeker," antwoordde Frits een beetje aarzelend. „Ja, dat was min of meer
de gedachte."
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Erasmus maakte het zich een beetje gemakkelijker in zijn hoge stoel en nam
rustig de tij d alvorens te antwoorden.
,,Ik geloof niet," antwoordde hij tenslotte, „dat ik deze vraag direct met ja
of nee kan beantwoorden. Zoals alles hangt het er van af. Over het algemeen zou ik voorstellen, teneinde al die bijeenkomsten zo aangenaam en
succesvol mogelijk te maken, dat je moet proberen mensen bij elkaar te
brengen, die min of meer in hun ideeen overeenstemmen, tenminste wat de
grondbeginselen van leven en denken aangaat. Anders zullen beide partijen
te zeer op hun hoede zijn om vrij uit te spreken. Zij zullen kibbelen om
de ander een vlieg af te vangen. Zij zullen hun best doen elkaar op onbetekenende bijkomstigheden op de vingers te tikken.
„Ik geloof echter niet, dat ik hier_ bepaalde richtlijnen voor aan kan geven.
Het zal geheel afhangen van het temperament van jullie gasten. Indien zij
volgens de oude school zijn opgevoed tot wat wij in mijn tijd „gentleman"
plachten te noemen, dan zullen zij zich gedragen als goed getrainde schermers, die ook als zij in een gevecht op leven en dood gewikkeld zijn toch
zorgvuldig de regels van het spel in acht nemen. Is hun aan de andere kant
nooit geleerd anderman's mening te respecteren, maar is hun bijgebracht
alleen maar aan zichzelf te denken en ervan overtuigd te zijn, dat zij alleen
gelijk hebben en dat ieder ander het dus per se aan het verkeerde einde
heeft — dan moet ik er met klem op aandringen te vermij den mensen
samen te brengen, die God in Zijn wijsheid afzonderlijk heeft geplaatst.
Maar — als je mijn bemoeizucht wilt excuseren wij alien kunnen alleen
door eigen ondervinding wijs worden. Waarom zou je dan niet beide systemen proberen ? Waarom nodig je niet zo nu en dan slechts gelijkgestemde zielen uit, die het over de hoofdpunten met elkaar eens zullen zijn,
om dan ter afwisseling, alleen maar om te zien of het gaat, een bijeenkomst
te riskeren tussen lieden van het andere soort."
„Dat is zowat hetzelfde wat wij ons ook hadden voorgesteld," antwoordde
Frits, „maar wij wilden weten, wat U daar van vond."
„Dat weet je dan ; maar mag ik je aan een ding herinneren?"
„Natuurlijk, meneer," zei Frits, terwij1 hij het meer officiele „Doctor" liet
vervallen voor het intiemere meneer. „Waaraan wilt U ons herinneren ?"
„Dat het initiatief tot deze ietwat eigenaardige maaltijden bij jullie ligt en
steeds bij jullie moet blijven. Voor zover ik mij kan herinneren, waren er
geen beperkingen gesteld aan jullie keuze. Jullie kregen volledige vrijheid
van handelen en ik vrees, dat jullie deze regel tot het einde toe in acht
zult moeten nemen. Natuurlijk zal het mij steeds een vreugde zijn daarbij
aanwezig te zijn. Jullie hebt er geen idee van hoe rijkhalzend ik uitzag naar
een weinig goede conversatie en ons dagelijks eten werd (hoewel ik natuurlijk niet te klagen heb) soms toch wel wat eentonig; terwijl die kookster van jullie — bovendien een achtenswaardige vrouw een ware artiste
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is. Wat zij met zo'n kip presteert" (in gedachten maakte ik haastig een
aantekening van deze kleine opmerking) „is wonderbaarlijk en schittenend.
Maar ik kan alleen tot jullie komen in mijn hoedanigheid van gast. Ik kan
jullie niet gaan vertellen wie je wel en wie niet moet vragen."
Wij bleven nog een tijdje bij hem, verontschuldigden ons daarop, keerden
terug naar het huis van Frits voor ons kopje koffie om elf uur (een oude en
hoogst aangename Hollandse gewoonte) en begonnen toen aan de moeilijke taak ons volgende diner voor te bereiden.
„Dit keer," stelde Frits voor, „zouden we wel eens kunnen proberen, waar
Erasmus op doelde. Wij zouden twee mensen kunnen uitnodigen, die elkaar
nit de grond van hun hart verafschuwen."
Dat bracht me op een idee. „Beste Frits," zei ik, „herinner je je
dat
moet wel, al is het maar vaag — dat er eens een geweldige godsdiensttwist was, die eeuwen duurde een twist die iets had te maken met de
woorden „homoiousia" en „homoousia" of iets dergelijks ?"
„Hoe spel je dat ?" vroeg Frits.
Ik spelde de woorden — zonder fouten naar ik hoop; maar ik was er niet
helemaal zeker van.
„Daar begrijp ik niets van," antwoordde Frits. „Zij klinken precies gelijk.
Schrijf het eens op, wil je?"
Ik schreef het op, zij het met enige moeite, want hoewel ik over die namen
nu reeds bijna dertig jarEn in mijn boeken heb geschreven, kon ik mij nooit
precies herinneren hoe zij gespeld werden. Frits bestudeerde het stukje
papier, dat ik hem toeschoof.
„Zij zijn hetzelfde! " meende hij. „Ik kan geen verschil zien."
„Heb je die extra „i" niet opgemerkt — die extra iota in het eerste
woord?"
„Inderdaad, maar wat maakt dat nu voor verschil ?"
„Dat betekent honderden jaren van strijd en gekibbel en geraas en getier,
en mensen die elkaar haten en doden en elkaar uit baantjes zetten en elkaan
verbannen en zich beroepen op de Paus en de Keizer om uit te maken wie
nu gelijk had."
„En wie had er dan gelijk?"
„Ik weet niet of ze er ooit toe in staat zijn geweest dat te beslissen. En dus
gingen zij door met hun gekibbel en getwist en gemoord."
„En dat alles om die ene i ?"
„Ja."
„Dat klinkt dwaas."
„Het is verduiveld dwaas ! "
„En waarom gingen zij daar dan mee door ?"
„Waarom gaan de mensen steeds door met dwaze dingen te doen?"
„Ik weet het niet. 1k weet zelfs niet wat deze idiote woorden betekenen."
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„Pas op ! " waarschuwde ik hem. „Als een van deze Homoiousianen of
Homoousianen je konden horen, zou je een bijl naar je hoofd krijgen."
„Stet je niet aan."
„Ik ben nog nooit in mijn leven zo ernstig geweest."
„Maar wat betekenen die woorden dan toch in vredesnaam ?"
Ik vertelde hem nogmaals, dat ik het vergeten was. Telkens wanneer het
Concilie van Nicaea in een van mijn boeken ter sprake kwam, moest ik die
woorden opzoeken. Zodra ik ze zorgvuldig uitgespeld had, was ik ze alweer vergeten.
„Ligt die oude encyclopedie van jou nog in je slaapkamer ?" vroeg ik hem.
Hij zei van ja, en dus ging ik naar boven en kwam terug met het deel
H-M. ,,Ziehier," zei ik, maar ik had me vergist. - Ik had deel A-B mee
moeten nemen, want de beroemde controverse werd hier besproken in verband met de naam van Arius, de Afrikaanse theoloog uit het begin van de
vierde eeuw, die priester in Alexandria werd en daar die obscure en vreemde ketterij uitwerkte die, in een of andere vermomming, tot op de huidige
dat is bLijven voortleven.
Welke beginselen lagen daaraan ten grondslag?
Vaak heb ik getracht dat te begrijpen, maar ik ben daar nooit in geslaagd,
zodat ik Frits het hele artikel maar voorlas, dat op deze beroemde controverse betrekking had.
„Tenslotte," zo luidde het, „nam het conflict om de ketterij van Arius zulke
afmetingen aan, dat het tot de Keizer in Constantinopel door drong. Teneinde heer en meester over het gehele keizerrijk te kunnen zijn, zag Constantijn in een onverdeelde Katholieke Kerk het beste middel om elke
beweging tot ontbinding in zijn uitgestrekt gebied tegen te gaan en hij zag
onmiddellijk in hoe gevaarlijk elke tweedracht voor haar eenheid zou zijn.
Constantijn begreep niets van de onderhavige kwesties ; en dus bleef hem
niets anders over dan een algemeen of oecomenisch Concilie bijeen te
roepen, dat in Nicaea in het jaar 325 werd gehouden. Daar werd het
probleem van homoiousia en homoousia uit en te na besproken en stemde
men tegen Arius (de kampioen voor homoiousia), die daarop door het
Concilie in de ban werd gedaan en naar Illyrie verbannen."
Hier viel Frits mij in de rede. „Wacht eens een ogenblikje," smeekte hij,
„die Arius kan mij niets schelen, maar wat betekenen nu toch die twee
woorden ? Dat wil ik weten."
„Heb je ,Webster's Dictionnaire' hier?" vroeg ik.
„Nee."
„Kom dan met mij mee naar huis — het is toch ongeveer etenstijd — en
dan dan zal ik je de definities van Webster voorlezen."
Wij gingen naar huis en dit was het wat de oude Noah ons te vertellen had :
„Homoousianer: iemand die gelooft en belijdt volgens de formule van
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Nicaea, dat de Zoon van God consubstantieel, dat wil zeggen, van hetzelfde wezen is als de Vader."
Voor Homoiousianer gaf het de volgende definitie : „Iemand van de grote
massa conservatieven uit de vierde eeuw, die terugdeinsden voor de stelling
dat de Zoon volstrekt een is met God de Vader, doch die bereid waren te
verklaren dat de Zoon in wezen lijkt op de Vader of „in alle opzichten
lijkt op de Vader"."
lk sloot Webster's machtige boekdeel en zei : „Is het je nu helemaal duidelijk?"
„Nee," antwoordde Frits. „Ik hoorde je een paar woorden mompelen.
Maar ik heb niet het flauwste idee wat die wel betekenen."
„Net zomin die ouwe moordenaar Constantijn, maar toch heeft hij er iets
voortreffelijks van gemaakt."
„Dat weet ik. Alles wat hij deed, deed hij goed ; maar toch heb ik deze hele
zaak nog niet helemaal door. Waarom zouden wij een hele avond aan een
paar slagzinnen verspillen die sinds zestienhonderd jaren dood en begraven
waren."
„Mijn beste brave jongetje," antwoordde ik, „laat die oude Professor Doctor
H. W. v. L. je nu eens een lesje geven. Heb je deze laatste jaren ooit horen
spreken over Bolshewisme, Fascisme en Nazisme ?"
„Dat zou ik zo denken."
„Weet je wat die woorden eigt.
betekenen ?"
„Niet bepaald. Zo half en half wk ik het wel, maar hoe meer ik er over
lees, des te minder snap ik er van:
„Maar voor een massa mensen beteke,
zij toch alles ?"
„Inderdaad. Vorig jaar was ik in Ita :e; en bijna iedere maand moet ik
naar Duitsland. Natuurlijk spreek ik mt iedereen, die ik tegen kom, omdat
ik dat altijd gedaan heb. Men heeft mij vaak gezegd, dat ik wat voorzichtiger moest zijn. Misschien is dat ook wel zo, maar hoe het ook zij, tot nu toe
is er nog niets met me gebeurd en tot mijn verdediging moet ik aanvoeren,
dat ik evenzeer bereid ben tot luisteren als tot spreken. Op die manier hoor
ik heel veel."
„En omdat je zoveel hoorde, weet je nu zeker precies wat zij allemaal willen
— deze fascisten, bolshewieken en nazis ?"
„Nee! Zoals ik je zo juist al vertelde, is de zaak mij iedere keer, als ik van
zo'n uitstapje terug kom, weer minder duidelijk."
En toch zullen op een goeie dag al dew moderne Homoiousianen en
Homoousianen ons in een oorlog slepen, waar de wereld zich nooit meer
van zal herstellen."
„Dat is best mogelijk."
„Zie je dan nog niet in, waar ik op aan stuur ? Dergelijke prachtig-klinkende
phrasen, die niemand geheel begrijpt, hebben meer kwaad gedaan, en hebben
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deze wereld meer tot een het gemaakt dan al het heldere, diepe denken van
de beste philosophen uit de laatste driehonderd jaren bij elkaar. Het mag
misschien een beetje prekerig klinken, maar de hele geschiedenis is er om
dat te staven. En een avondje tesamen met twee van de „heiligen", die zelf
in Nicaea waren, zou hoogst interessant zijn, vooral wanneer zij tot verschillende kampen behoorden. Zij hebben nu bijna zestienhonderd jaar de
gelegenheid gehad, om tot rust te komen, zodat zij nu in staat moeten zijn
een wat ruimere kijk op de zaak te hebben. Al te ruim zal het vrees ik nog
wel niet zijn. De Christenen uit de vierde eeuw bouwden niet op die grondslag. Maar zestienhonderd jaren om de zaken te overdenken, moeten hen
toch op zijn minst een beetje — tja, laten we zeggen : perspectief hebben
gegeven."
„Prachtig. Vraag ze dan maar. 1k zal aanwezig zijn. Maar wat moeten we
ze in 's hemelsnaam te eten geven ? Wat aten ze in Klein Azie in het jaar
driehonderd en zoveel ?"
„Daar heb ik al aan gedacht. Het waren eenvoudige buitenmensen. Wij
zullen waarschijnlijk een paar bisschoppen moeten uitnodigen ; maar dat
zegt niets. Ook die moeten uit een of ander berg-dorpje in Klein AziE of
Armenie of uit de Egyptische woestijn gekomen zijn. Daar heb ik allemaal
rekening mee gehouden en bier is het menu."
Frits nam het stukje papier aan, waarop ik enige aanwijzingen voor ons
maal had gekrabbeld.
Hij las het en huiverde. „Een bord gerste-water zonder zout — geroosterd
schapenvlees in knoflook. Geen groenten, maar een heleboel olijven als dessert en voorts een soort mais-brood. Wij zouden dat recept voor Thomas
Jefferson's gemakkelijk te verteren brood, dat Rita Bonsai mij gaf, wel eens
kunnen proberen. En een lichte Griekse wijn gemengd met rozijnen."
„Afschuwelijk," zei Frits, terwijl hij me het stukje papier terug gaf. „Heb
je er iets op tegen, wanneer ik iets anders eet, voordat we ons aan de eigenlijke dis plaatsen?"
„Absoluut niet. 1k had al gedacht hetzelfde te doen."
„Nou, in dat geval, op de goede afloop van ons experiment, maar wat
moeten we met Erasmus doen? Hij heeft het altijd zo druk over wat hij wel
en niet kan eten. Zouden we hem niet beter van te voren kunnen waarschuwen ?"
„Natuurlijk, die beste man; maar ook dat is al in orde. Lucie heeft beloofd
een van haar runderlapjes te braden en wat verse asperges klaar te maken.
Zij wilde ook jou en Jimmie uitnodigen. Diner in haar studio om klokslag
zes uur."
„Zal Erasmus komen, wanneer hij weet dat er twee dames bij zijn?"
„Waarom niet ? Hij vertelt mij steeds weer over die allerliefste jonge meisjes, die hij bij Thomas More placht te ontmoeten."
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„Dat is alweer vierhonderd jaar geleden. Sindsdien is er heel wat gebeurd."
„We kunnen het in ieder geval proberen."
„Natuurlijk."
Op dat ogenblik kwam Kaatje binnen om te zeggen dat de lunch klaar
stond en wij gingen naar de eetkamer achter in het huis, waar Jimmie
bezig was een mayonnaise-saus klaar te maken voor een schotel verse garnalen. Lucie kwam ook aanlopen. Zij vertelde mij dat haar poes haar die
morgen had verrast met de veertiende worp sedert zij het direr bij zich had
genomen en dat zij er een voor ons had bewaard — bijna wit maar met een
bruine neus en een klein plekje bruin haar boven op haar kop. „Precies,"
naar zij ons uitlegde," als de jongste van de Fratellini's."
„Wanneer kunnen we het krijgen?" vroeg Jimmie.
„Over zes weken ongeveer."
„Gelukkig," antwoordde Jimmie. „Mijn takkel krijgt het vreselijk eenzaam
zonder een of ander poesje om mee te spelen."
En daarop gingen we aan tafel.
Die Maandag moest ik naar Middelburg gaan om te trachten tenminste een
fles dragelijke Griekse wijn te bemachtigen, zodat het Dinsdag werd alvorens
ik in staat was aan het werk te gaan om de namen van twee authentieke
leden van het Concilie van Nicaea op te diepen. 1k was juist bezig een
beetje doelloos de bladzijden van Hefele's „Geschiedenis der Concilie's" om
te slaan, toen het meisje van de post mij een brief per extra bestelling
bracht. Deze kwam van Frits uit Amsterdam.
Beste Hendrik,
1k was zo opgewonden over onze laatste maaltijd met die onsterfelijke
William en Jean-Baptiste en Don Miguel (wat interessant was dat om hen
tenslotte in levende hive, of hoe zij dan ook waren, ontmoet te hebben, in
plaats van hen alleen maar te kennen uit de schoolboeken ! ), dat ik vergat
je te vertellen wat ik je steeds wilde vragen sedert die eerste avond met
Erasmus. Dus zal ik het maar opschrijven ik hoop dat je het kunt lezen.
1k ben bang dat je meer doet dan afgesproken is. 1k vond het heerlijk jouw
lange Plutarchische verhandelingen te lezen over onze gasten, maar dat was
meer dan ik nodig had. De vast staande feiten over deze waarde heren kan
ik gemakkelijk zelf opzoeken. 1k kocht een kleine encyclopedie voor tien
gulden — een Hollandse — en ik kan je zeggen dat het zijn geld opbrengt,
tenminste wat betreft feiten en data. Doch dat is maar net zo als je het
neemt en het helpt me niet veel om die rare vissen te begrijpen die in onze
netten zwemmen. Daarmee hebben jouw brieven mij reusachtig geholpen
en nu wil ik je vragen mij een genoegen te doen.
1k vind het prachtig wanneer je jezeif laat gaan en schrij ft alsof je met mij
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spreekt. Want dan krijg ik een aardig waarheids-getrouw beeld van wat ik
te verwachten heb.
Op weg naar het noorden reisde ik toevallig van Roosendaal tot Haarlem
met een oude kennis van me uit Utrecht, die juist benoemd was tot professor
in de geschiedenis aan de universiteit bier in Amsterdam. Natuurlijk vertelde ik hem niet wat wij uithaalden, maar ik liet hem jouw brieven lezen
over Shakespeare en Moliere. Ik dacht dat hij er wel belang in zou stellen,
want hij had een zeer geleerde verhandeling in twee delen geschreven over
de invloed van de Franse literatuur op de buitenlandse politiek van Frankrijk
gedurende de zeventiende eeuw. Hij bleef precies wie hij was. Hij las het
door en zei een beetje spottend : „Zeer amusant ! Inderdaad zeer amusant,
maar dat is journalistiek. Dat is geen geschiedenis." Dat gaf ik toe, maar
vroeg hem : „Is dat niet de reden waarom de mensen dit wel lezen en
geschiedenis niet ?"
„Ik denk van wel," was hij zo vriendelijk met me in te stemmen, „maar wij
historici schrijven niet voor de massa. Het is ons voldoende wanneer wij de
instemming van onze collega's verwerven."
Het was onbegonnen werk hem de dingen van mijn standpunt te doen
begrijpen ; dus liet ik het onderwerp voor wat het was. Maar ga alsjeblieft
door met mij „journalistiek" te geven, als dat dan is wat je schrigt. Want
dan zal ik in staat zijn het onderwerp van alle kanten te bekijken. Dan zal
ik er gemakkelijk omheen kunnen lopen en niet alleen maar de voorgevel
bewonderen, zoals gewoonlijk het geval is wanneer ik het werk van beroepshistorici lees.
Misschien heb ik het bij het verkeerde eind. Vele mensen zeggen dat. Zij
staan er op, dat jij „subjectieve geschiedenis" schrijft en dat een waar
historicus moet trachten volkomen „objectief" te zijn. Mijn antwoord is, dat
dat jammer genoeg onmogelijk is, dat het wel mogelijk is „objectieve wiskunde" te schrijven en dat je objectief kunt zijn wanneer je met chemische
reacties of logarithmen te maken hebt ; want dan heb je te maken met iets
abstracts, iets 0. reèels; je snapt wel wat ik bedoel ; alleen komt het me
soms voor dat wi kunde een grensgeval is. Maar zodra je met mensen te
doen hebt, krijg je s-ts glibberigs tussen de vingers — iets ,dat nooit twee
maal op gelijke wijze rc. 2,-eart op een bepaalde stimulans en dat te enenmale
weigert te gehoorzamen aan enige vaststaande wet.
Ik ken het oude argument dat twee en twee altijd vier zal zijn, of je nu
olifanten of muizen bij elkaar optelt ; maar twee grote generaals of staatslieden of gewone burgers zul je nooit gewoon op kunnen tellen bij een paar
andere generaals, staatslieden of gewone burgers. Dat maakt de geschiedenis
juist zo fascinerend. Alexander de Grote en Napoleon kunnen beide de
wereld veroveren; maar dat is dan ook het enige wat zij met elkaar gemeen
hebben. Zelfs hierbij zullen zij elk van een volkomen verschillend standpunt

.
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uit gaan en ik geloof zeker, dat wanneer zij elkaar zouden ontmoeten, zij
elkaar zouden haten als Been ander.
Ik weet niet waarom dit zo is. Ik luister naar mijn vrienden-doktoren, die
mij vertellen, dat dit allemaal een kwestie van het endocrine systeem is —
dat de slijm-klieren de wereld regeren, of de schild-klieren of iets dergelijks.
De psycho-analysten komen bij mij thuis, kijken naar mijn mooie vrouw,
drinken mijn whisky en verprutsen mijn avond door iets uit te leggen dat
kant noch wal raakt. Zij goochelen met complexen en teruggedrongen wensen, totdat ik op 't punt sta van louter uitputting uit mijn stoel te vallen;
en tot slot laten zij mij even wijs achter als ik al was, als je me dit citaat
uit „Faust" wilt veroorloven.
Een enkele keer ontmoet ik eens een ouderwets theoloog. Iemand brengt
hem bij wij ze van historische bezienswaardigheid mee naar mijn huis. Zijn
type is van het wereldtoneel min of meer verdwenen, en ik ben ervan over
tuigd dat hij weet wat wij van hem denken ; daardoor is hij steeds min of
meer defensief. Maar wanneer hij een beetje los komt (hij vindt mijn
whisky even lekker als die psycho-analysten)., dan levert hij het duidelijkste
bewijs, dat hij even vast in zijn mening staat als hij vierhonderd of duizend
jaar geleden zou zijn. En vroeg of laat zal hij me steeds in voile ernst mededelen, dat ik het volkomen bij het verkeerde eind heb, , wanneer ik denk
dat wetenschap en redelijkheid de veelvuldige problemen in de wereld tot
een oplossing kunnen brengen, en doelt hij er op — en wel allerminst in
bescheiden bewoordingen — dat onze enige redding ligt in het aanvaarden
van zijn eigen oplossing omtrent een persoonlijk God en Zijn enig geboren
Zoon en een heleboel andere dingen, die ik absoluut niet kan begrijpen.
Al deze mensen hoor ik zo geduldig mogelijk aan, maar ik geef er de voorkeur aan mij te houden bij de levensbeschouwing, die ik voor mezelf gedis
tilleerd heb uit mijn eigen ervaringen en uit datgene wat ik de laatste twintig
jaren gelezen heb. Ik twij fel er niet aan of wij zullen binnen de volgende.
twintig duizend jaren voldoende feiten bij een hebben vergaard, om althans
enige kijk te krijgen op een paar wetten van de geschiedenis. Maar aleer wij
zover zijn doen wij beter maar eerlijk te erkennen, dat wij moeten „gissen";
en teneinde juist te gissen (althans zo juist mogelijk) wil ik om mijn historische figuren heen kunnen lopen — zo veel mogelijk persoonlijk contact
met hen te krijgen, zoals wij dat de laatste paar weken met onze gasten
gedaan hebben.
Geef mij dus alsjeblieft alleen maar je eigen mening, veel liever dan feiten.
Je bespaart jezelf veel tijd en ik zal er veel meer aan hebben.
Zeg aan Jimmie dat ik al in heel Amsterdam heb rond gekeken naar wat
katten-drank voor haar poes, maar dat ik het spul niet kan vinden. Misschien
drinken Hollandse poezen bols wanneer zij aan de rol willen gaan. Maar
natuurlijk moeten ze in Amerika, waar jullie de prohibitie hebben, een
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andere uitweg vinden om een stuk in de kraag te krijgen. Dat is niet zo
slecht voor een vreemdeling, die nog nooit in Amerika geweest is, vind
je niet?"
Als jij nog een jaartje in Veere blijft, zal ik jouw taal net zo spreken alsof
ik in de V.S. geboren was.
Hartelijke groeten aan Jimmie en Lucie en zeg aan Hein Verlinde, dat ik een
soort touw heb gevonden dat twee maal zo sterk is als staal-draad. De eerstvolgende keer dat ik met de auto kom zal ik ongeveer twintig meter voor
hem meenemen, zodat hij het kan proberen. Als steeds, je
F .P.
Waarop ik onmiddellijk het volgende antwoord schreef :
Beste Frits,
Zeer hartelijk dank voor je brief. 1k heb je boodschap aan Hein Verlinde
overgebracht. Het begint hem een beetje te vervelen die platen boven at te
draaien, en als beloning komt hem stellig iets toe van meer practisch nut en
dat meer in zijn lijn ligt.
Wat de verdere inhoud betreft, voel ik mij zeer gevleid dat jij de dingen
net zo ziet als ik. 1k ben mij ten voile bewust van de vrij geringe waardering die de beroepshistorici hebben voor het werk van diegenen die, evenals ik, trachten het verhaal van het verleden op een wijze tot de massa van
hun landgenoten te brengen, dat zij niet alleen lezen wat wij schrijven, maar
ook een paar lessen kunnen putten uit het verleden, wat hen kan helpen
althans enkele van die vergissingen, die zo'n nameloos lij den onder hun
voorouders hebben veroorzaakt, niet te begaan.
Het spijt me dat ik je onmogelijk kan zeggen of dat te bereiken is of niet.
Dikwijls wanhoop ik er aan of het mensengeslacht ooit wel enige lering uit
de ondervinding zal trekken. Het is wel zeer begerig zo iets te doen in het
rijk der wetenschappen, maar de geschiedenis heeft nog nooit de rang van
wetenschap bereikt en dat zal ook wel nooit gebeuren. Inmiddels geeft al dat
moraliseren ook al niet veel. Het is aan ons om te werken, zonder ophouden
te zwoegen om het zo zeer begeerde doel te bereiken, dat staatsmanschap
gebaseerd zal zijn op geschiedenis en dat elke staatsman verplicht zal zijn
de lessen van het verleden te bestuderen, evenals een dokter zich met alle
takken van de medische professie vertrouwd moet maken anatomie,
physiologie en de materia medica — alvorens hij praktijk mag uitoefenen.
Tot op heden schenkt echter niemand hieraan enige aandacht en kijk nu
maar eens om je heen wat we bereikt hebben ! Ternauwernood beginnen
wij de gevolgen van een verschrikkelijke oorlog te boven te komen, of we
staan alweer op het punt een nieuwe te ontketenen. AI bijna twintig jaar
lang heb ik het van de daken geschreeuwd : „In Godsnaam, leert Uw geschiedenis of wij zitten spoedig weer in een chaos, die nog oneindig erger
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zal zijn dan de vorige." Maar het culturele peil van onze huidige staatsliederx
zakt gestadig dieper en dieper en het uiteindelijke resultaat zal zijn een
catastrophe, waarvan onze beschaving zich wel eens nooit zou kunnen herstellen.
Onlangs kreeg ik een boek van een Duitse professor in handen. zijn naam
was Lessing, evenals die grote Duitse liberaal uit de achttiende eeuw. Kort
geleden vernam ik dat de Nazis achter hem aan zitten en dat hij zich nu in
Tsjecho-Slovakije verbergt. (Noot : Professor Lessing werd later in zijn
hotelkamer in Mariènbad vermoord gevonden. Een troep jonge Nazi-gangsters was verantwoordelijk voor deze moord.) Ik vond het boek in de bibliotheek van een vriend en had geen tij d om alles te lezen maar terwijl ik er
in bladerde Imam ik op deze passage : „Het doel van de geschiedenis,"
schreef hij, „is om zin te geven aan datgene wat op zichzelf zonder betekenis is."
Daar heb je in een enkele regel de kern van het probleem, waar wij ons
voor geplaatst zien. Wij moeten de geschiedenis gebruiken om zin en betekenis te geven aan gebeurtenissen die, op zichzelf genomen, slechts on-zin
zouden zijn.
Sedert Darwin het woord „evolutie" bedacht heeft, schijnen de meeste
mensen in Amerika te denken, dat evolutie iets automatisch aangeeft — een
constant en niet te stuiten proces van vooruitgang, dat ons van de enkele
cel tot het gecompliceerde zoogdier voerde en van het tijdperk van de holbewoner tot de volmaaktheden van een toekomstig ras van super-mensen.
Deie goed-willende burgers moeten echter andere hoofdstukken van Darwin
hebben overgeslagen, waarin hij uiteenzette, dat evolutie, wat alleen maar
beweging betekent, even goed een neerwaartse beweging kan betekenen als
een opwaartse en dat er voor ieder soort die zich opwaarts bewoog, honderden anderen waren, die zich zo diep neerwaarts bewogen dat zij tenslotte
vernidtigd werden en helemaal ophielden te bestaan.
De oude Sir Thomas Gresham, die gewiekste zakenman van Koningin
Elizabeth, smeedde een aardig zinnetje „Slecht geld zal onveranderlijk goed
geld verdrijven." 1k stel voor een stap verder te gaan en de regel opstellen,
dat slechte politiek altijd goede politiek verdrij ft, evenals slechte muziek de
goede zal verdrijven en slechte manieren goede manieren verdrijven, tenzij
de goede politiek en de goede muziek en de goede manieren en al het andere
goede voor eeuwig bewaakt worden en beschermd door diegenen, die er
voor willen zorgen dat het goede over het kwade zegeviert.
Maar het is ontzettend moeilijk, naar ik gemerkt heb, om de meesten van
mijn buurlieden aan de overkant van de oceaan te overtuigen van de noodzakelijkheid om hun optimisme omtrent evolutie te matigen met een tikkeltje
van dit veel minder smakelijke mengsel van de oude Sir Thomas Gresham.
zij zijn druk in de weer om hun brood te verdienen en beweren dat zij geen
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tijd hebben om zich met dergelijke moeilijke problemen op te houden.
Hierin gelijken zij op een bepaald type van onze zakenlieden, die nooit naar
een dokter kunnen gaan am zich eens te laten onderzoeken, en dan op een
mooie dag dood neervallen aan een kwaal die, ware hij bijtijds ontdekt, zonder enige moeite had kunnen worden verholpen.
Ik zal echter rustig doorgaan met te doen wat ik de laatste dertig jaren heb
gedaan. En misschien zal over honderd jaren iemand beginnen te vermoeden,
waar ik al deze tijd op aan heb gestuurd.
Neem nu deze twee mannen die wij voor a.s. Zaterdag hebben uitgenodigd.
Zij vertegenwoordigen twee vrij duistere ideeen die niemand, voorzover ik
heb kunnen ontdekken, ooit ten voile heeft kunnen begrijpen of zelfs kunnen omschrijven. Als je het verloop van het Concilie van Nicaea bestudeert
(het duurde van 20 Mei tot 25 Juli in het jaar 325), dan begin je een vermoeden te krijgen dat de overgrote meerderheid der deelnemers verstand
genoeg had om te beseffen dat, daar zij het alleen in woorden en niet in
concrete feiten zochten, zij nooit in staat zouden zijn tot een definitieve
beslissing te komen. Zij stelden alle mogelijke compromissen voor. Maar
zulke compromissen waren wel het laatste wat de fanatici van de uiterste
rechter- en linker-vleugel wilden aanvaarden. Zij waren op hot geslagen op
het geluid van hun eigen welsprekendheid en stonden er op dat het Concilie
zwart, zwart zou noemen en wit, wit en zou ophouden zich met de tusse, liggende kleuren bezig te houden, die toch op deze wereid veel meer voo
komen, waarin weinige dingen volkomen zwart of volkomen wit zijn. Helaa
is het bij zulke gelegenheden altijd de meest onbuigzame fanaticus die uit
eindelijk zijn zin zal krijgen, aangezien de besproken kwestie voor hem
oneindig meer betekent dan voor de liberaal van de „gulden middenweg",
en hij dus taai volhoudt.
De Homoousianen waren in Nicaea joist iets heftiger dan zij die de
homoiousia beleden (wacht een ogenblikje, ik moet dat steeds weer opzoeken, want ik kan het me nooit herinneren) en dus werd die extra „i" verworpen. Allen die trouw bleven aan hun kleine „iota" verloren hun baantjes.
Zij werden tot ketters verklaard en door de officiele Kerk in de ban gedaan;
zij stierven in ballingschap of dwaalden door de woestijnen van Afrika en
Oost-Azie en daar bleven zij en hun volgelingen nog een paar eeuwen voortleven, een hopeloze maar dappere strijd voerende voor een zaak, die niemand
ooit geheel had begrepen en die niemand kan hopen ooit te zullen begrijpen.
Ware dit het enige voorbeeld geweest van zulk een nutteloze en futiele
twist, wij hadden er eenvoudig het zwijgen toe kunnen doen. Wij hadden
ons kunnen voorhouden, dat de mannen die in die tijd aan het hoofd van
de Kerk stonden, mensen van geringe ontwikkeling waren. Enkele waren
natuurlijk goed voor hun taak berekend, doch de meesten waren ruwe
inwoners uit de binnen-landen van Klein-Azie en de woestijn-gebieden van
.
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Afrika, arme boeren, die niet beter wisten en weinig begrip hadden van de
kwesties waar het om ging.
Doch helaas ! In later tij den, in de veertiende en vijftiende eeuw, toen de
knapste koppen van de beschaafde wereld in de Kerk leiding gaven, waren
zulke twisten over touter woorden even algemeen als in de vierde eeuw.
En ook heden ten dage komen ze helaas nog veelvuldig voor. Wij moeten
leren daarvoor op onze hoede te zijn.
Derhalve dacht ik dat we nu eens twee der meest markante vertegenwoordigers van dat Homoiousiaanse en Homoousiaanse geschil moesten ontmoeten. Zoals ik je Zondag al zei, zij hebben nu zestienhonderd jaar de tijd
gehad om tot rust te komen, zich te leren beheersen en zich als beschaafde
mensen te gedragen. Laten wij hen dus eens een kans geven en zien wat we
van hen kunnen leren. Nu heb ik slechts een paar mannen van bijzondere
bekwaamheid kunnen vinden onder de leden van dit beroemde Concilie dat,
of we dat nu prettig vinden of niet, het lot van de' westerse beschaving voor
de volgende duizend jaar bepaalde. Derhalve ben ik de lijst van aanwezigen
na gegaan en heb er min of meer op goed geluk twee uitgezocht. Een van
hen was de Aartsbisschop van Bithynia, de provincie waarin Nicaea gelegen
was, en de ander was de Aartsbisschop van Cyrenalca in Afrika. Ik heb ook
geprobeerd nog een Europeaan te krijgen, maar het schijnt, dat wegens de
grote afstanden slechts een paar mannen het Westen vertegenwoordigden
waarvan de meest bekende een zekere Hosius was, of een dergelijke naam,
die Bisschop van Cordova in Spanje was. De Aartsbisschop van Bithynia zal
de homoousia verdedigen, en zijn collega uit Cyrenaka zal voor de andere
partij het woord voeren. Ik geloof dat wij een zeer interessante en hoogst
leerzame avond tegemoet gaan.
Wat het diner betreft dat moet, zoals ik reeds gezegd heb, zeer eenvoudig
zijn. De Kerk van de vierde eeuw was nog niet de weg op gegaan van die
luxe, die zo kenmerkend was voor het pausdom van een duizend jaren later.
Maar ik vind wet, dat wij onze tafel met al de pracht en praal moeten dekken die we hier in Veere maar vinden kunnen ! Wij zouden zelfs iets van
Lucie's aardige porcelein kunnen lenen en ik zal al ons zilver te voorschijn
halen. Dergelijke kleine-stads autoriteiten waken altijd angstvallig voor hun
waardigheid en denken ontzettend gauw dat ze met de nek aangezien worden.
Laten wij dus maar een beetje uithalen en hen tonen dat wij hogelijk gevleid
zijn door hun bereidwilligheid onze nederige woning met hun tegenwoordigheid te vereren.
Jimmie laat je hartelijk groeten en wanneer je met de trein wilt komen, dan
zal ze je a.s. Zaterdag aan de trein van 3.07 uur in Middelburg oppikken,
met katten-drank en al.
Steeds je,
H. W.
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En nu, het spijt me dit te zeggen, moet ik een van de meest dwaze en
groteske en ook meest onpleizierige voorvallen beschrijven, die mij ooit zijn
overkomen. Die Zaterdag kwam Frits op het afgesproken uur aan. Lucie had
ons een heerlijk maal voorgezet en om half zeven waren wij gereed onze
gasten te ontvangen.
Erasmus verscheen om kwart voor zeven en warmde zich dankbaar voor de
open haard. Wij hadden er tenslotte van of gezien hem te vragen met ons
bij Lucie te eten, aangezien hij er steeds op had gestaan in onwetendheid
geheuden te worden omtrent de voorbereidselen voor onze avondj es. Daarop
sloeg de klok zeven uur en hoorden wij de gebruikelijke klop op de deur.
Doch in plaats van beide gasten tegelijk te zien verschijnen, zoals wij
verwacht hadden, stond daar slechts een van hen. Hij vertelde ons, dat hij
de Aartsbisschop van Bithynie was. Hij sprak een klein beetje Latijn, doch
Erasmus kende voldoende Grieks om hem op zijn gemak te stellen, hoewel
onze gast hem onmiddellijk mededeelde, dat zijn accent abominabel was en
dat hij zijn Grieks waarschijnlijk geleerd had van een van die ketters, die
na het Concilie van Nicaea naar West-Europa waren gevlucht, om daar als
leraar in de Helleense taal in hun onderhoud te voorzien.
Ik merkte op, dat hij het woord „Helleens" bleef bezigen in plaats van
„Grieks" . en ik verzocht Erasmus eens uit te vissen, waarom hij aan die
naam de voorkeur gaf boven de oudere. De Aartsbisschop wierp mij een
verachtelijke blik toe, zodra mijn vraag vertaald was. „Hij wil op geen
enkele wijze in verband gebracht worden met de oude Grieken," herhaalde
Erasmus met een vrolijk knipoogje. „Hij zegt, dat de oude Grieken immorele en onwetende heidenen waren en dat niets de wereld meer aan hun
bestaan mag herinneren."
„Een vrolijk begin," merkte Frits zijdelings tot mij op.
„Een prachtig begin," stemde ik toe en daarop volgde nog een klop op de
deur en stond ik op om een van de meest behaarde schepsels open te doen,
die ik ooit had gezien. In zeer slecht Latijn kondigde hij aan, dat het zijn
plicht was die avond te zijn waar hij was — hij wilde helemaal niet
komen — maar aangezien hem formeel bevolen was te verschijnen, was hij
dan waar hij was en hoopte dat hij niet te lang zou moeten blijven.
Ik verzocht Erasmus Zijne Eerwaarde uit te leggen hoe gelukkig wij waren
hem te ontvangen, stelde Frits aan hem voor en merkte daarna hoffelijk op,
dat hij zich ongetwijfeld zijn oude collega uit Nicaea zou herinneren.
„Ik herinner mij hem maar al te goed," antwoordde hij en na een handvol
olijven van de tafel opgepakt te hebben en die in zijn mond gestopt te
hebben, vroeg hij : „Waarom ben ik hier en wat heeft dit alles te betekenen ?"
Erasmus verklaarde zo goed hij kon, dat wij naar het genoegen en de eer
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van deze bijeenkomst gesnakt hadden, omdat wij hoopten die avond iets
van hem te zullen leren.
„Als deze mensen vanavond iets willen leren," snauwde Zijne Eerwaarde
terug : „waarom hebben zij dan die ezel daar uitgenodigd ?"
Deze opmerking ging gelukkig bijna geheel verloren in het lawaai van een
stapel borden, die in de keuken op de grond vielen. „Het spijt mij ontzettend dat ik zo onhandig was," legde Jo ons naderhand uit, „maar juist
toen ik die borden in mijn handen had, om ze in de oven te zetten en ze
te warmen, zag ik die kaalkop zich net een van uw vorken krabben en
het gezicht dat hij trok was te veel voor me."
Welnu, om een vrij lang verhaal zo kort mogelijk te maken, zo ging het
de hele verdere avond door ; alleen bleef er niet veel van de avond over,
want ons diner was al afgelopen toen het nog nauwelijks begonnen was.
Teneinde verdere complicaties te vermijden had Frits voorgesteld maar
onmiddellijk aan tafel te gaan. Toen ontstond er een nieuwe en volkomen
onverwachte moeilijkheid. Zoals gewoonlijk zeide Erasmus eerst een eenvoudig Latijns gebed op. Nauwelijks had hij het Amen uitgesproken of de
man van Bithynia protesteerde. „Dit is niet voldoende," kondigde hij aan
en zijn handen vouwende begon hij aan een Griekse smeekbede die voile
tien minuten duurde. Toen hij geèindigd was, kondigde de man van Cyrenaica grof aan : „Nou is het mijn beurt," en vergastte ons op een sermoen
van een kwartier, behalve dan dat hij zijn handen vouwde en zijn ogen
sloot, waaruit wij opmaakten, dat hij niet alleen preekte, maar bovendien
een soort zegen uitsprak.
Terwij1 dit alles zo zijn gang ging, ving ik een blik op van Jo in haar
keuken. Zij hief haar handen in wanhoop op en dat gebaar betekende
duidelijk iets van : „Hoe kan men nu van een keukenprinses verwachten
dat zij haar plicht doet, wanneer men haar een half uur laat wachten
alvorens zij de soep kan opdoen?"
Ik antwoordde met een schouder-ophalen dat voor zover het mij betrof,
alles buiten mijn verantwoordelijkheid om ging, en daarop dreunde de
man van Cyrenaica een laid amen en sloeg drie-maal een kruis op een
manier zoals ik nog nooit had gezien, waarop Frits hem ooze fles Griekse
wijn toereikte.
Omtrent hetgeen het volgende ogenblik gebeurde konden noch Frits noch
ik een sacnenhangend verslag uitbrengen en toen wij Erasmus vroegen, wat
hij er zich van herinnerde, weigerde hij beleefd om daarin betrokken te
worden. „Zij waren Uw gasten," was alles wat hij zeggen wilde, met
nadruk op het woord „Uw". „En denk er alstublieft aan, dat ik niets had
uit te staan met de uitnodiging van deze twee hoogwaardigheidsbekleders."
Maar toen wij het geval een uur later voor Jimmie en Lucie reconstrueerden,
bleken de gebeurtenissen zich ongeveer als volgt te hebben voorgedaan.
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Onmiddellijk nadat hij zijn soep op had, maakte de man van Bithynia een
opmerking, die Frits noch ik begrepen en Erasmus weigerde het ons te vertellen. „Het zou de Kerk in een slecht licht plaatsen," voerde hij aan, „en
dat kan men niet van een van haar meest gehoorzame kinderen vergen."
Wij merkten echter op, dat de man van Cyrenaica zeer gebelgd was over
enkele woorden, die zijn collega van Bithynia zo juist had uitgesproken. Het
volgende ogenblik greep hij een fles Franse wij n, die voor Erasmus stond
en slingerde die naar het hoofd van zijn vijand. Daarna was alles uitermate
vaag geworden. Want de man van Bithynia had geriposteerd door het
vleesmes van Frits te pakken (Frits hield er van zelf het vlees te snijden)
en het naar de man met de baard te gooien. Gelukkig had hij hem gemist,
maar het mes was tegen .een van onze schilderijen aan gekomen en had het
glas gebroken ; en dat was toen het begin geworden van een der kostelijkste veldslagen die ik ooit met eigen ogen heb aanschouwd. Hier volgt het
verslag van minuut. tot minuut.
Bithynia greep met zijn beide handen Cyrenaica's baard beet en Cyrenaica
trachtte Bithynia te worgen. Daarbij gooiden zij de tafel om. De kandelaars
vielen op de grond en gingen uit, maar bij het schijnsel van de open haard
konden we de twee heilige mannen gadeslaan, terwijl zij over de grond
rolden. zij zouden elkaar stellig hebben vermoord als niet het tafelkleed,
bij wijze van zwachtel, besloten had aan de grap mee te doen en zich zo
handig om de twee worstelende figuren had gewikkeld, dat zij geen van
beiden in staat waren hun amen te gebruiken.
Jo Verlinde redde de situatie. Zodra zij bemerkte wat er gebeurde, rende
zij de deur uit en versperde de veldwachter, die beste 1 rave Perrels, de weg
die, zoals het toeval wilde, juist ons huis voorbij l ep voor zijn laatste
inspectie-tocht, alvorens zich voor de nacht terug te t ekken. Intussen had
Hein, de echtgenoot van Jo, die haar in de keuken ' ehulpzaam was, snel
zijn mouwen opgestroopt en na zijn pantoffels uit gel 'okken te hebben om
steviger te kunnen staan, pakte hij een been van eer van de twee kemphanen beet en trok hem van onder de tafel weg. Ver olgens verscheen het
gezag in de persoon van de veldwachter en zetten w ons alien gezamenlijk aan het werk om een einde _te maken aan dit onbt amelijk gevecht. Dit
was echter helemaal niet gemakkelijk.
Dc heilige mannen bleven als twee dronken vrouwen met elkaar doorvechten en pas toen zij door een paar klappen met de platte kant van de sabel
van Perrels weer enigermate tot hun positieven terug gebracht waren, hielden
zij, althans voor een ogenblik, op om elkander te bewerken met wat zij
maar in hun handen kregen.
Daarop stonden we voor het probleem wat wij met hen aan moesten vangen, want het was nog geen negen uur en wij zouden hen tot middernacht
bij ons in Veere hebben. Maar Frits, met zijn angstwekkende gave om ieder
-
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te laten doen wat hij wilde, nam Perrels apart en, terwij1 Hein en ik de
twee geestelijken op hun plaats hielden door eenvoudigweg op hen te gaan
zitten, hield hij krijgsraad met de veldwachter. Het slot was dat Perrels
zijn uniform, die door het gevecht een beetje scheef was gaan zitten, weer
in orde bracht en op barse commandotoon luide aankondigde : „In naam
der Koningin zijt U beiden mijn gevangenen. Het beste is rustig met
mee te gaan, of het zal U slecht bekomen ! "
Of onze beide voorname gasten de stem van het gezag herkenden dan wet
of zij door hun pugilistische bezigheden te uitgeput waren, ik weet het niet;
maar hoe dan ook, zij toonden geen neiging om verder tegenstand te bieden. Hun woede ten opzichte van elkaar was echter in genen dele getemperd en het laatst wat wij van de aartsbisschoppen zagen, toen zij onze
gevangenis in Veere naderden, waren twee figuren die hevig gesticuleerden
en nogmaals trachtten elkaar aan baard en haren te trekken.
Perrels had echter moeilijker klanten gehanteerd dan deze twee ongelukkige
dwepers. Hij hield hen beiden stevig vast bij wat hun kraag zou zijn geweest, als zij niet een soort losse tuniek gedragen hadden en ik heb er zo'n
vermoeden van dat, toen zij ,de volgende morgen wakker werden, hun schouders wel enigszins pijnlijk geweest moeten zijn.
Maar dat zijn we nooit te weten gekomen. Onze plaatselijke gevangenis
beroemde zich op het bezit van twee cellen. Toen Perrels de volgende
morgen aankwam om zijn beide gevangenen weer in vrijheid te stellen,
bleken zij verdwenen te zijn. Die goeie oude Perrels ! Hij was een discreet
en dienstvaardig beambte, want nooit is het geval in het politie-rapport van
de goede stad Veere vermeld.
Het kostte ons bijna een uur om de schade te herstellen. Daarop nodigde
Jo ons uit in haar keuken te komen (een zeldzame eer, die de altijd even
tactvolle Erasmus zo vriendelijk was in een paar fijne zinsneden aan te
stippen) en wij zaten gedrian om haar kachel, openden een fles Vouvray
en hadden een van de vrolijkste avonden van ons leven. Het was een buitensporig belachelijk voorval geweest en ik ben er zeker van dat Frits noch ik
het voor geen geld hadden willen missen.
Later op de avond rookten Frits en ik een sigaar en at Erasmus iets van
de brouwsels van Jo, die, naar hij ons altijd weer vertelde, hem herinnerden
aan zijn jeugd. Toen keek hij ons aan en zei, „En nu, kinderen, hoop ik
dat jullie tenminste een les hebt geleerd."
„Welke les ?" vroeg ik.
„Dat je altijd op moet passen met theologen, vooral als zij gaan redetwisten en gelijk willen hebben. Zij worden gauw fanatiek — en dan is er
geen praten meer mee mogelijk. Daarbij willen wij niet vergeten dat zij
ook een onmisbare arbeid verrichten. Wij, die ons gaarne „Humanisten"
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noemen, begrijpen zeer wel dat elke kerk een duidelijke belijdenis moet
hebben, wil zij in de wereld kunnen getuigen en haar fundamentele beginselen laten doorwerken. Ook de strijd om de homo-ousia- of homoi-ousiaformule was allerminst zinledig. Wij mogen die niet zonder meer dwaas of
onzinnig noemen. Het ging hier om een kern-vraag van de kerk uit alle
eeuwen. Deze moet komen tot een klare belijdenis over den noon van God.
Maar wat wij „humanisten", die een echt „menselijke", d.w.z. harmonische
samenleving, een menswaardige beschaving, nastreven, niet begrijpen, dat
is waarom verschil van godsdienstig inzicht (vooral waar het gaat om de
diepste geheimenissen van de geloofsleer) zo vaak leidt tot moord en doodslag. Alsof dat „doorslaggevende" argumenten zijn, die kracht bijzetten aan
eigen overtuiging. Dat is, dunkt ons, veeleer een bewijs van zwakheid. Het
zou humaner, menselijker, en zeker ook christelijker zijn als men leerde
naar elkaar te luisteren, elkaars overtuiging te eerbiedigen ; en dan samen
ernstig te zoeken naar de Waarheid, die, volgens het oude Bijbelwoord,
alleen ons vrij kan maken. Die waarheid is toch zeker niet het uitsluitend
bezit van een groep of secte of richting. Om er een stapje dichter bij te
komen, daarvoor is aller hulp en samenwerking nodig.
Zo zal deze avond, naar ik vurig hoop, je vooral hebben geleerd hoe het
niet moet gaan zodat je ook weer iets beter begrijpt hoe het wel moet
gaan."
„Accoord ! ", antwoordde Frits. „Ik geloof wel dat we die les hebben geleerd. En wij beloven U een ding — wij zullen voortaan een beetje voorzichtiger zijn met onze uitnodigingen."
„Amen" voegde Erasmus daaraan toe. Daarop bemerkte hij dat de klok weldra het middernachtelijk uur zou slaan en fluisterde, zoals zijn gewoonte
was : „Tempus abeundi".
Ditmaal antwoordden wij van onze kant met een dankbaar „Amen".
Duisternis daalde in de kamer neer en wij moisten dat Erasmus ons had
verlaten.
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HOOFDSTUK VII

Wij nodigen twee gasten van een heel ander soort uit;
Descartes en Emerson komen
en helpen ons de bezoekers van de vorige week te vergeten

oals wij vermoed hadden waren Jimmie en Lucie uitermate verheugd toen wij hen de volgende dag aan de lunch een uitvoerig verslag
gaven van wat er tie vorige avond gebeurd was. Maar hun vrolijkheid
bracht geen oplossing van het probleem waar wij voor stonden : wie moeten wij nu uitnodigen?
Ditmaal was het Lucie, die ons op een idee bracht, dat leidde tot een van de
meest genoegelijke avonden van dit zo interessante jaar. „Waarom zou je
niet " zo vroeg zij, „bij wijze van tegenstelling, een van de meest logische
koppen van alle tijden uitnodigen ?"
„Wie bedoel je?" vroeg Frits haar.
„Een Fransman, een zekere Monsieur Descartes."
„Een reuzen-idee ! " riepen wij beiden uit. En diezelfde avond werd de
naam van Rene Descartes, zorgvuldig geschreven op het gebruikelijke
velletje papier, geplaatst onder de stenen leeuw van het stadhuis ; en ik
ging gauw weer mijn geheugen opfrissen betreffende het Cartesianisme.
TerwijI ik nu zocht naar een Franse biografie ' van Descartes, die naar ik
zeker wist ergens in mijn kast moest staan, kreeg ik toevallig een uitgave
van Emerson's Essays in handen, en dit bracht mij op een gedachte. Frits
en ik, wij waren beiden een beetje huiverig om een enkele gast uit te nodigen. Het was goed gegaan met Erasmus ; maar zouden wij ooit een tweede
Erasmus vinden ? Waarom dan niet samen met Descartes Emerson gevraagd ? Hij kent ongetwijfeld genoeg Frans om zich met Descartes te
kunnen onderhouden. En zij waren beiden gentlemen. Ook als zij het eens
niet eens waren, zouden zij zeker niet het voorbeeld volgen van de twee
heilige mannen uit Nicaea. Zo schreef ik dus de naam van Ralph Waldo
Emerson op een tweede stukje papier, nam mijn fiets, ging vlug weer naar
't stadhuis en liet het achter op het bekende plaatsje. Terloops merkte ik
op dat het briefje met de naam van Rene Descartes reeds verdwenen was.
Toen ik weer thuis was, besloot ik eerst te zorgen voor het menu. Want
ofschoon Descartes 21 jaar in Holland had doorgebracht, was hij toch
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altijd uitgesproken Frans gebleven in zijn gehele levenswijze; en ik was er
van overtuigd, dat hij een fijnproever zou zijn, zowel van wijn als van het
eten. Wat Emerson betreft, die had weinig eisen op het gebied van smaak.
Het zou niet moeilijk zijn hem te bevredigen .Hij was afkornstig uit NieuwEngeland en zeker groot gebracht onder de eenvoudige leuze, dat men eten
moet wat de pot schaft.
De soep zou bestaan uit consommé de volaille aux laitues farcies een
flinke bouillon met gemengde sla in kleine stukjes gesneden, ongeveer 10
minuten gekookt in de bouillon en daarop er uit geschept om alleen de
soep over te houden. Daarbij zouden wij opdienen petits pates a la Mazarin
— kleine vleescroquetjes, warm geserveerd. Vervolgens zou er niet een
bepaald voorgerecht volgen. Inplaats daarvan zouden wij crevettes a la
chinoise geven garnalen op chinese wijze klaargemaakt met wat champignons en spek. Deze zouden worden opgediend in de kleine Quimperschotels, die wij enige jaren geleden in Parijs gekocht hadden en die wij
veel practischer vonden dan de schelpen die de Hollanders gewoonlijk gebruiken ; want deze schelpen zijn erg hobbelig en glijden bij 't rondgeven
vaak van de schotel af.
Wat de hoofdschotel betreft, ik ontdekte een verrukkelijke nieuwe manier
om kip op te dienen in La Cuisiniere bourgeoise, een kookboek uit 1746,
nl. een zogenaamde poularde masque: een kip opgerold in stukken spek
en gebraden aan het spit. Daarbij kwam dan een fricassee van artichokes,
klaar gemaakt volgens een recept van 1651. Blijkbaar werden artichokes
gedurende de 17e eeuw nooit gegeten als heden ten dage bij ons, waarbij
het heerlijke sap van deze groente in onze mouw druipt inplaats van in
onze kelen.
Wat het dessert betreft, Jo beloofde ons de moeilijke taak op zich te nemen
om ons beignets a l'espagnole voor te zetten, een delicatesse, het eerst verWelnu, als
meld in een kookboek, getiteld „Les Soupers de la Court"
deze sinaasappel-beignets genade hadden kunnen vinden in de ogen van
Lodewijk XIV, dan zouden zij zeker in de smaak vallen van Monsieur
Descartes, die ondanks zijn reputatie van gevaarlijk geestelijk revolutionnair nooit opgehouden had een stoer verdediger van Kerk en Staat te zijn.
De wijn bood geen problemen. Een witte Bordeaux, een Château La Tour
Blanche, paste goed bij de garnalen, en een Musigny — een rode Bourgogne — zou goed smaken bij de kip. Ik besloot ook koffie te geven,
want Erasmus zou dat zeker lekker vinden, vooral als wij hem er toe
konden brengen het aan te mengen met een paar lepeltjes cognac. Wat
Emerson betreft, hij hield van snuif, waarom zou hij dan geen koffie lusten?
Het muzikale programma was niet zo eenvoudig. Iemand als Descartes,
die zo ver gegaan was dat hij een uitvoerig geschrift aan het onderwerp
—
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muziek had gewijd, wist ongetwijfeld het verschil tussen de ene wijs en de
andere. Wij bezaten reeds de platen van Orlando di Lasso's Benedictus en
een gedeelte van zijn bewerking der boetpsalmen; hierbij voegde ik nu
nog Nicolaas Gompert's In testis beatae Mariae Virginis; en toen deed
ik een gok (want Descartes leefde een eeuw voor Bach) en bestelde in
Amsterdam Johann Sebastian Bach's H.-Moll Messe en een aantal van zijn
koralen.
Dit alles bleek een uitstekende keus te zijn. Descartes was zo verrukt van
de muziek van Bach dat hij na tafel om nog meer vroeg; gelukkig bezaten
wij een groot gedeelte van de Mattheus-Passion, en enkele stukken uit de
Iohannes-passion; onze gast genoot zo van de aria Es ist vollbracht, dat hij
dringend vroeg dit te herhalen. Wat Emerson betreft, hij bleef hoffelijk,
maar zijn lof voor Johan Sebastian herinnerde mij aan Generaal Grant, die
nadat hij Jenny Lind had horen zingen, opmerkte dat zij ongetwijfeld „een
heel lieve vrouw" moest zijn.
Ik moet bekennen, dat Emerson's kennelijk gebrek aan muzikaal begrip
mij helemaal niet verbaasde. De sfeer waarin hij was opgegroeid zal hem
nauwelijks aangemoedigd hebben enig wezenlijk belang te stellen in zo iets
opwindends als de werken van Johann Sebastian Bach. Hij werd echter heel
geduldig met ons, en wij van onze kant pasten wel op hem niet bloot te
stellen aan iets wat wellicht echt pijn zou doen aan iemand die groot gebracht was met geestelijke liederen en alles wat muziek heette in het Boston
van de eerste helft van de vorige eeuw.
Hier volgt dan het overzicht van de levensgeschiedenis van Rene Descartes, dat ik voor Frits schreef om zijn geheugen op te frissen.
De kleine Rene werd geboren in het jaar 1596 in een klein dorpje in
Touraine. zijn grootvader was doctor geweest en had de dochter van een
doctor getrouwd. Het was dus natuurlijk dat de jonge Rene zich aangetrokken
voelde tot de wetenschap. Maar zijn vader, Joachim Descartes, had zelf de
voorkeur gegeven aan een juridische loopbaan ; en had (overeenkomstig
eeuwenoude Franse traditie). de dochter van een ander hoog jurist getrouwd. Na de dood van zijn eerste vrouw was vader Descartes opnieuw
getrouwd en was verhuisd naar Bretagne; hier in Bretagne had Rene dan
ook zijn jeugd doorgebracht.
Intussen had zijn vader een baantje gekregen waardoor hij automatisch in
de lage adel werd opgenomen. Dat was een kwestie van routine in het
Frankrijk van de monarchie ; maar voor de jonge Rene betekende het veel.
Hij vergat nooit wat hij aan zijn rang en stand verschuldigd was. Nooit
ieefde er iemand die zo vlijtig en zo oprecht zijn best deed om aan zijn
medemensen kennis van de waarheid bij te brengen ; maar in dit alles was
niets persoonlijks. Descartes leek op sommige geleerden die ik gekend heb,
213

PIONIERS DER VRIJHEID

die hun gehele leven besteedden aan wetenschappelijke onderzoekingen, en
menigmaal ontdekkingen deden die van groot nut voor hun medemensen
bleken te zijn ; maar niets kon hem zo woedend maken als te warden herinnerd aan de rol die zij speelden als de Goede Samaritanen van het menselijk geslacht. Het menselijk geslacht interesseerde hen helemaal niet. Het
waren de gedragingen en reacties van een zeker snort microbe die hen tot
vertwijfeling brachten en hun hele doel was deze microbe er onder te krijgen en te vernietigen ; dat het menselijk geslacht de vruchten zou plukken
van hun inspanning liet hen volkomen onverschillig.
Ook was dit helemaal geen pose van hun kant. Zij waren volkomen oprecht
in hun afwijzen van alle menselijke emoties ; het was wellicht juist dit wat
hen stempelde tot zulke uitnemende onderzoekers. In een ziekenhuis zou
men hen niet 'anger dan 5 minuten hebben geduld ; maar in een laboratorium waren zij geheel op hun plaats.
Rene Descartes behoorde ook tot dit type ; alleen was hij veel godsdienstiger
dan geleerden gewoonlijk zijn. Voor het overige was hij tegenover zijn
medemensen precies even onverschillig. Hij wilde graag alleen gelaten worden. Hij was geen gezelschapsmens. Gedurende de 20 jaren van zijn verblijf
in de Lage Landen vermeed hij angstvallig Hollands te leren, zodat hij niet
in de verleiding kon komen zijn kostbare tijd te verdoen door over koetjes
en kalfjes te praten met buren die hem uitnodigden op een pijp tabak. Deze
onwil om de taal van zijn aangenomen vaderland te leren, vinden wij wellicht eigenaardig ; maar het stelde Descartes in staat die sociale afgeslotenheid te bewaren, die hij nodig had om de taak die hij zich zelf gesteld had
te volbrengen nadat hij zijn „Wanderjahre" als student en soldaat achter
de rug had en klaar stond om het probleem van het raadsel van ons bestaan
aan te pakken.
Deze „Wanderjahre" hadden hem van zijn geboorteland Frankrijk allereerst naar de Nederlanden gebracht. Daar was de worsteling voor de vrijheid langzamerhand veranderd in een militair schaakspel. Gedurende de ene
helft van het jaar bleven beide partijen in hun winterkwartieren ; maar zodra het warm genoeg was om weer te genieten van het leven buiten, trokken zij er op uit om elkaars steden te belegeren. Gedurende de 17e eeuw
was zo'n beleg nauwelijks een zaak van geweld. Waarom je vijand te deden
en daarbij zelf de kans te 'open gedood te worden, wanneer je hem je wil
kon opleggen (het uiteindelijke doel van alle strategie) door een veel minder gevaarlijke methode? Want wanneer je hem, volgens een zorgvuldig
uitgewerkt „plan van aanval", eindelijk zo ver gebracht had dat je kon
zeggen : „Morgenochtend, geachte tegenstander, wanneer ik mijn mijnen
in de lucht laat vliegen, zul je drie bolwerken verliezen, vijf loopgraven, vier
brilschansen, negen redoupts en twee bastions, terwijI gij op zijn hoogst drie
kilometer van mijn loopgraven zult kunnen vernietigen", dan zou je geachte
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tegenstander, wanneer hij een verstandig man was, een potlood en een blad
papier nemen en de zaak voor zich zelf narekenen ; en als hij dan tot de
slotsom kwam dat je gelijk had, dat zou hij je zijn zwaard aanbieden en
antwoorden : „Monsieur, jij bent overwinnaar en ik overwonnene; laten
wij samen daar op gaan drinken en een regeling treffen voor een eervol
accoord".
Het spreekt van zelf dat je, om op deze wijze een veldtocht te winnen, zo
wel een eerste-klas ingenieur moet zijn, als een eerste-klas wiskundige.
Nu waren de beide zonen van Willem de Zwijger, die hem opgevolgd
waren als leiders van de nieuw gestichte Republiek der Nederlanden, door
de gunst van de fortuin onovertroffen in het oplossen van zulke puzzles, en
dat feit was weldra over geheel Europa bekend. Het gevolg was dat van
heinde en ver eerzuchtige jonge mannen, die zich militair wilden bekwamen,
zich naar de Nederlanden haastten om daar een nascholingscursus te volgen bij die beroemde leermeesters in de krijgskunde.
In het jaar 1618 kwam Rene Descartes in Breda en liet zich inschrijven
als leerling van Prins Maurits van Nassou, die toen in Brabant voorbereidingen trof voor een nieuwe campagne in de Zuidelijke Nederlanden.
Merkwaardige tijden waren dat toen ! Niettengestaande alle bittere godsdienstoorlogen genoot Europa toch een „eenheid van beschaving", die ontsproten was aan de middeleeuwse opvattingen betreffende een politieke en
godsdienstige super-staat. Anderhalve eeuw moesten nog verlopen, aleer
een overdreven opvatting van nationalisme de landen van het continent zou
verdelen in die onderling vijandige kleine staten, waarvan elk trachtte een
eigen beschaving en eigen cultuur te ontwikkelen, tegenge'steld aan de cultuur en de beschaving van zijn buur-staten.
Maar toen Descartes geboren werd maakte het nog weinig verschil uit of
iemands wieg stond in Stockholm of Napels, Weenen of Madrid, Londen
of Amsterdam. Men was niet slechts een Zweed of een Italiaan, een Spanjaard of een Oostenrijker of een Nederlander, maar men was ook ipso facto
lid van een soort super-nationale club, waarvan je deel uitmaakte alleen door
geboortig te zijn uit respectabele ouders, door een dergelijke opvoeding te
hebben genoten en door de Latijnse taal voldoende machtig te zijn om je
verstaanbaar te kunnen maken bij je mede-leden, door genoeg eerbied te
hebben voor je eigen zeden en gewoonten en vooroordelen om anderen
dezelfde voordelen te laten genieten zonder een poging te ondernemen hen
te hervormen.
Dit was uiteraard een volkomen on-democratische ordening, maar deze
bestond al zo lang en vormde zo'n integrerend deel van de bestaande orde
van zaken, dat niemand er enige aanstoot aan nam of behoefte gevoelde
aan een ander system, dat de deuren van de club zou hebben geopend voor
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Jan en alleman, voor mensen die hoogst onwelkom zouden zijn aan hen die
deze bevoorrechte plaatsen reeds lang innamen.
Nemen wij Rene Descartes als typisch voorbeeld. Hij wordt geboren als
Frans Kathohek, maar drient order een Duitse Protestantse vorst, die aan
het hoofd stond van een leger Nederlanders. Zodra hij in het hoofdkwartier is aangekomen, maakt hij deel uit van een vrolijk internationaal gezelschap van militaire studenten, bijeenvergaard uit alle hoeken van Europa
om uit de eerste hand strategie te leren van de allerbeste leermeesters. Ten
tinde de lange uren van verveling in garnizoensdienst te doden, organiseren
deze jonge mannen wiskundige wedstrij den en loven prijzen uit voor de
beste oplossing van een of ander probleem. Eens op een dag vraagt de
jonge Descartes, toen hij bezig was een probleem te ontcijferen dat op de
deur van de Kerk aangeplakt was, maar ongelukkigerwijs in het Hollands
geschreven was, aan een vreemdeling om dit voor hem te vertalen in het
Frans of het Latijn. De vreemdeling voldoet gaarne aan zijn verzoek, want
hij is zelve een wiskundige ; maar hij betwijfelt zeer of deze jonge man
wel kop of staart kan vinden aan dit probleem, dat reeds te moeilijk is
,gebleken voor de beste koppen in het leger. De volgende ochtend vroeg
brengt Descartes hem de oplossing. Natuurlijk werden deze twee spoedig
dikke vrienden en de Franse cadet vergezek zijn nieuwe Nedertandse kennis
voor enige tijd naar de stad Dordrecht, waar deze het hoofd blijkt te zijn
van de Latijnse school en een wiskundige van meer dan locale vermaardheid.
Vergeleken met de methode van oorlogvoeren in onze tijden kunnen wij
blijkbaar wel een paar belangrijke Bingen leren van die vechtjassen uit de
17e eeuw !
Van de Lage Landen ging Descartes door naar Duitsland om aanwezig te
zijn bij de militaire operaties die het voorspel vormden van de dertigjarige
oorlog. Na een bezoek te hebben gebracht aan Oostenrijk en Bohemen,
stak hij de Alpen over en ging naar Italiè. Want hij had een zonderlinge
en mysterieuse ervaring gehad — een soort visioen — en hij voelt zich verplicht een bedevaart te maken naar het dorpje Loreto om zijn dank te be'tuigen aan de Heilige Maagd voor die goddelijke openbaring, die tot hem
gekomen is in zijn 23e levensjaar, terwijl hij wiskunde studeerde in de stad
Ulm, in Zuid-Duitsland.
Wat hem overkomen was in die oude stad aan de Donau werpt een allerinteressants licht op die wonderlijke mengeling van intellectualisme en godsdienstige overgave, die zo typerend was voor de mensen in de tijd van de
barok. Hun hoofden waren gevuld met mathematische formules, die de
20ste eeuw eer zouden aandoen, maar met hun voeten stonden zij nog stevig
op de bodem van een welhaast middeleeuws geloof. Zij waren grotendeels
nog van de aarde aards, en dat wel in een mate en tot een graad, die ons
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heden ten dage doet huiveren ; terzelfder tijd konden zij opgaan in godsdienstige meditaties die al even onbegrijpelijk zijn voor moderne mensen.
Vergeet niet dat Descartes, die door wilde gaan voor de exponent van de
rede — de grote voorvechter van het ideaal van een clara et distincta perceptio rerum (een helder en duidelijk begrip van alle dingen), de man die
't gehele geheim van de schepping terug wilde brengen tot een paar wiskundige formules, — vergeet niet dat deze zelfde dappere en stoere
pionier van geestelijke vrijheid, in staat was zonder meer alle verhalen van.
Loreto te slikken, met huid en haar, en niets vreemds zag in het dooreenmengen van zijn theorie van coOrdinatie en krommen met een onwrikbaar
geloof in een mirakel dat de wet van de zwaartekracht volledig op zij schoof.
Immers het was naar Loreto, een klein dorpje aan de Adriatische Zee, een
paar km ten Oosten van Ancona, dat het huis van de Maagd Maria, oorspronkelijk gelegen te Nazareth, verplaatst was op het einde der 13-eeuw,
toen het gevaar dreigde dat de Saracenen Nazareth zouden veroveren en
deze allerheiligste relekwie, waarin Maria gewoond had ten tijde van de
Annunciatie, zouden verwoesten. Een paar engelen hadden het eigenhandig
opgenomen en veilig door de lucht van Palestina naar Italie gedragen dat
stond muurvast. Om er volkomen zeker van te zijn, dat dit inderdaad de
oorspronkelijke woning was, had de stadhouder van Dalmatie boden naar
Nazareth gezonden om te zien of het huis daar nog op zijn oude plaats
stond. Zij waren teruggekomen met de boodschap dat het verdwenen was.
Wie zou daarna nog durven twijfelen aan de authenticiteit van dit wonder ?
Zeker niet Rene Descartes, de beroemde wiskundige, ofschoon hij door de
praktijk van zijn werk toch wel geweten moet hebben, dat er ongelofelijk
sterke engelen voor nodig waren om zo'n brok metselwerk (het huis was
gebouwd van grote stenen, mat ongeveer 9 bij 4 meter en was 4 meter
hoog) helemaal van Palestina naar Italie te dragen, en dan nog wel in een
paar uur.
Hierboven sprak ik over Ulm. Descartes studeerde daar samen met een mathematisch vriend die ook een toegewijd „Rosenkreuzler" was. Misschien
was het een gevolg van deze nauwe aanraking met iemand die geheel opging in de geheimzinnige contemplatie van het Rosenkreuzler geloof dat
hij ten offer viel aan een ernstige aanval van melancholie. Misschien ook
kwam het door de somberheid van deze oude vesting aan de Donau. Misschien ook was hij uit zijn evenwichE geraakt door het bewustzijn, dat hij
op het punt stond een uitvinding te doen die het gehele fundament van
de wetenschap zou veranderen. Want hij koesterde het vermoeden dat de
methode die hij uitgestippeld had voor de analytische meetkunde ook van
toepassing was voor elk ander onderdeel van de wiskunde, en wiskunde
betekende voor hem het begin en het einde van de gehele schepping. Nog
iets meer licht op dit onderwerp en hij zou algemeen erkend worden als de
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stichter van een nieuwe wereld van intellect. Maar het licht, waarom hij
bad, kwam in de vorm van drie dromen, die niets te maken hadden met de
wetenschap.
In de eerste droom zag hij zich zelf wandelen langs een eenzame landweg;
hij was kreupel geworden van het lange lopen toen een storm losbrak
en hij gedwongen werd beschutting te zoeken in een kerk. In droom no. 2,
die min of meer een vervolg was van de eerste, hoorde hij geweldige
donderslagen, terwijI zijn lichaam vuur uitstraalde. In droom no. 3 sloeg
hij toevallig een boekwerk van Decimus Magnus Ausonius open, de schrijver van een alleraardigste en idyllische tocht langs de Moezel, een klein
boekje dat voor deze rivier hetzelfde doet als het muziekwerk van Smetana
voor de Moldau. De eerste regel welke zijn oog trof, luidde als volgt :
„Welke weg door 't leven zal ik nu volgen ?"
Toen Ausonius deze woorden neerschreef, kunnen zij velerlei betekenis
hebben gehad, maar zonder enige twij fel sloegen zij niet op zijn onsterfelijke ziel; want deze Romeinse dichter uit de 4e eeuw was zo weinig Christen dat hij zijn bekeerde buren hevig chocqueerde door hen een ode aan te
bieden met de uitdagende titel : „Cupido gekruisigd". Natuurlijk wist Descartes dit waarschijnlijk niet ; maar indien wel, dan zou dit toch waarschijnlijk heel weinig verschil hebben gemaakt ten opzicht van de stemming,
waarin hij was toen hij door deze regel werd aangetrokken. Hij was goed
in de 20 er jaren. Tot dusver had hij, ofschoon hij een getrouw beoefenaar
van vele takken van wetenschap geweest was, eigenlijk nog niets van
blijvende waarde tot stand gebracht. De vraag waar hij nu voor stond was :.
„Welke weg door het leven zal ik thans volgen?" Op deze vraag hoopte
Descartes nu een antwoord te vinden in Loreto ; en hij vond 't ook ! De
knappe, jonge Franse aristocraat, die zijn tijd verdaan had met vaag te
denken over een militaire loopbaan, of over het opvolgen van zijn vader
als practiserend jurist, werd nu de grote kruisvaarder voor een nieuwe
levensfilosofie een systeem van denken waarin niets aan het toeval
werd overgelaten en waarin de schepping teruggebracht werd tot enkele
wiskundige formules.
Ten einde dit te bereiken was het nodig dit realiseerde hij zich heel
duidelijk dat hij zich terugtrok van zijn mede-mensen. Wereldschokkende
gedachten ontstaan zelden in het rumoer om een cocktail-partij of soortgelijke sociale gebeurtenis. Zij hebben stilte en eenzaamheid nodig om tot
voile rijpheid te komen. Descartes bestudeerde dus de kaart. Waar kon men
hopen de omgeving te vinden die het meest geschikt was voor een leven van
rustige studie, van diep nadenken en beschouwing in de eerste helft van de
17e eeuw ? Hij dacht een ogenblik aan Italiè; maar hij was in wezen een
mens van het noorden. Hij haatte warme namiddagen en verstikkende nachten. Hij wist zeker _ dat klimaat hem zou doden. Daar was slechts een
-
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alternatief : de Lage Landen aan de Noordzee. En zo trok hij, na een kort
afscheidsbezoek aan zijn geboorteland, waar hij orde op zaken stelde, zodat
hij verzekerd kon zijn van een klein, maar absoluut onmisbaar maandelijks
inkomen (ook filosofen moeten eten) naar Nederland. Hier kwam hij aan
in het voorjaar van 1629 en hij zou het pas voor goed weer verlaten een
paar maanden voor zijn dood in het jaar 1650.
Waarschijnlijk alleen met uitzondering van Beethoven hebben weinig mensen zo vaak van woonplaats veranderd als Rene Descartes. In het geval van
de Fransman was dit voortdurend verhuizen geen gevolg van ruzie's met
oneerlijke hospita's en lastige buren. Hij was van nature niet achterdochtig
en kon het gewoonlijk best vinden met zijn medemensen. Ja eigenlijk ging
hij, zoals hij weldra zou ontdekken in dit land waar hij geen woord van de
taal verstond, veel te vlot met hen om dan voor hem zelf wenselijk was.
Zijn goedhartige buren persisteerden om deze eenzame vreemdeling geregeld te bezoeken en inviteerden hem voortdurend om gezellig een glaasje
bier te komen drinken. Dat was natuurlijk heel vriendelijk en gastvrij, maar
het stoorde zijn werk al te zeer ; en gedurende de tweede helft van zijn
leven was Descartes zo „dronken door de begeerte naar kennis" dat hij
geen minuut over had voor de gewone plichtplegingen van alle dag.
Allereerst trok Descartes naar Franeker, een stadje in de provincie Friesland. Daar hadden de koppige Friese Calvinisten een eigen hogeschool
gesticht om hun zonen te vrijwaren voor de liberale ketterijen die toen
openlijk verkondigd werden aan de universiteiten van Leiden, Oxford en
Utrecht, en hen binnen de perken van de degelijke Calvinistische leerstellingen te houden zoals de Friezen die algemeen aanhingen. Als deze brave
dominees ook maar een flauw vermoeden hadden gehad dat zij de uitvinder
van het Cartesianisme in hun midden herbergden, dan zouden zij even hevig
verontrust zijn geweest als de Curatoren van de Universiteit van Tennessee
zouden zijn geweest als zij ontdekt hadden dat een zekere jongeman, genaamd Darwin, de natuurwetenschap doceerde aan jonge aankomende
studenten. Descartes evenwel hield zijn ideeen zo zorgvuldig voor zich zelf
en was zo weinig mededeelzaam betreffende het onderwerp van zijn studien, dat hij nimmer lastig gevallen werd, hoewel hij zijn tijd in Franeker
gebruikte om zijn zeer onorthodoxe „Regulae ad directionem Ingenii"
d.w.z Regels voor de ontwikkeling van het verstand" of te maken.
Toen hij dit boekje klaar had, stak Descartes de Zuiderzee over en ging
naar Amsterdam. Niet, zoals wij zouden veronderstellen om een uitgever
te zoeken, want het boek werd pas een eeuw na zijn dood gedrukt; maar
om zich zelf te verliezen in de enige omgeving waar iemand werkelijk volmaakt eenzaam kan zijn — een grote stad.
Er bestaat nog een brief, die Descartes schreef over zijn nieuwe woonplaats,
die ik je wel eens zal laten lezen. Hij is heel wat vleiender dan een andere
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Fransman, die, ongeveer een eeuw later, tegenover een Nederlander zich
eens bitter beklaagde : „Uw stad herinnert mij aan het oude Egypte, —
marmeren paleizen gebouwd voor koeien ! " Sporen van zulke typische
France geestigheden (soms nauwelijks fie onderscheiden van grofheid zoncler
meer) treft men in geen enkele brief van Descartes aan. Hij is opretht
dankbaar jegens hen wier gastvrijheid hij genoot (ook al een deugd, die
men bij vreemden zelden aantreft) want hij erkent dat de Hollanders zich
terdege moesten inspannen om hem die vrede en rust te verschaffen die
hij nodig had voor 't schrijven van zijn boeken. Zij onderhielden een leper
te land en een vloot ter zee om hem te beveiligen, terwijl hij rustig kon
vissen en nadenken — een combinatie van actieve en passieve leefwijze die
hem uitermate goed beviel.
Bovenal echter prees hij in de Nederlanders de echte zin voor geestelijke
vrijheid, die men nergens ter wereld aantrof als in dit kleine land. In
Amsterdam leefde hij enige tijd in een woning op de Westermarkt no. 6, in
de schaduw van de majestueuse Westerkerk, die juist in die dagen voltooid
werd, de kerk in het jaar 1631, de prachtige toren, die het stadsbeeld nog
steeds beheerst en trots de keizerskroon draagt, in 1638. Een gedenkplaat in
later jaren op deze woning aangebracht, bewaart voor het nageslacht deze
tekenende zin uit zijn brieven : peut-on jouir d'une liberte si entiere
que dans ce pays ?" waar kan men van zulk een volmaakte vrijheid genieten als in dit land ? Nobeler ere-saluut, niet alleen drie eeuwen geleden,
maar ook nu nog, is voor een land nauwelijks denkbaar. Onafgebroken
hebben de Nederlanden deze roemruchtige reputatie, bolwerk te zijn van de
geestelijke vrijheid waarop alle cultuur en beschaving berust, hooggehouden.
Na een verblijf van 5 jaar verliet Descartes vrij onverwachts Amsterdam
weer om zich in Deventer te vestigen, de stad waar Erasmus school was
gegaan. Daar schijnt hij na wiskunde ook wat aan „toegepaste physiologie"
te hebben gedaan ; immers in Deventer werd hij vader van een kind dat hij
pxompt erkende; het stierf echter toen het 5 jaar oud was. Maar ook zonder
deze kleine ongelukkige gebeurtenis zou Descartes velerlei hebben gevonden dat hem interesseerde en bezig hield; want 1633 was een jaar dat alle
natuuronderzoekers reden hadden zich goed te herinneren. Het was het jaar
van Garners beroemde conflict met de Inquisitie.
Reeds 16 jaar eerder had de Inquisitie het nodig geoordeeld de geleerde
wereld ernstig te waarschuwen voor een al te grote belangstelling in de
werken van die uitermate verdachte Pool, Nicolaas Copernicus, die ongeveer driekwart eeuw geleden een verhandeling geschreven had waarin werd
aangegeven dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt van het heelal
vormde, wat natuurlijk in flagrante tegenspraak was met het boek Genesis.
Sindsdien (Copernicus had het pas gewaagd zijn theorie te publiceren toen
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hij wist dat hij ging sterven) had de gehele beschaafde wereld de nieuwe
theorie aanvaard, juist zoals geen enkel verstandig mens in de dagen van
Colmbus nog geloofde dat de aarde plat was. Het was echter een ding om
vast overtuigd te zijn van de waarheid van een feit, doch geheel iets anders
om daar openlijk voor uit te komen.
En nu was Signor Galileo in moeilijkheden vanwege een nieuwe, nog veel
gevaarlijker ketterij. Zouden zijn wiskundige en astronomische vrienden voor
hem op komen en dapper de gevestigde kerkelijke autoriteiten trotseren
door zijn zij de te kiezen?
Slechts enkelen deden dit, en het spijt mij te moeten zeggen dat Descartes
daar niet bij was, ofschoon hij welhaast in een ideale positie verkeerde om
als kampioen van een nieuwe gedachte op te treden. Hij was financieel
onafhankelijk en zo lang als hij maar in de Lage Landen bleef kon niemand
hem pakken. De Staten-Generaal waren uitermate jaloers op hun gezag en
het staat geboekstaafd dat geen enkele refuge die hun gastvrijheid had ingeroepen ooit uitgeleverd werd aan de Paus, de Keizer of de Inquisitie.
Men rekende er op dat deze buitenlandse gasten zich buiten alle plaatselijke politiek zouden houden ; zo lang zij deze eenvoudige regel in acht
namen, waren zij veilig; en zij wisten dat.
Toen Descartes echter gedwongen werd zijn keuze te doen en genoodzaakt
was zich voor of tegen Galilei te verklaren, die nu in „veilige bewaring"
(zoals wij dat heden ten dage zouden noemen) was van de Inquisitie, ontweek hij het innemen van een beslist standpunt, en beijverde zich nog
meer dan vroeger om zijn gedachten in zo'n vorm te gieten, dat niets wat hij
schreef opgevat kon worden als zijnde in directe tegenspraak met het eerste
hoofdstuk van Genesis.
Wij vinden dat eigenlijk een onwaardige houding voor zo'n groot man;
maar wellicht had hij er toch zijn goede redenen voor. Hij had een vast
levensdoel voor ogen, groter dan hem zelf, grater dan al het andere. Hij
wilde alles wat hij wist samenvatten in een enkel boekdeel, dat de bescheiden titel van „De Wereld" zou dragen, en dat, volgens de oorspronkelijke
opzet, de theorie van Copernicus als een uitgemaakte zaak zou aanvaarden
en als het fundament van al zijn verdere astronomische onderzoekingen. In
deze oorspronkelijke vorm is dit boekdeel nimmer gereed gekomen. Voor
ons is het dus onmogelijk om uit te maken, of hij inderdaad de moed zou
hebben gehad de Kerk te trotseren, dan wet of hij tenslotte toch nog tot
een of ander compromis bereid zou zijn geweest. Dit alleen staat vast : hij
was van plan zo'n boek te schrijven, en wilde daarin aan de gehele wereld
zijn uiteindelijke mening over alle brandende vraagstukken van de dag kenbaar maken. Daar moeten wij het dus maar mee doen.
Ondertussen begon hij weer te lij den aan zijn oude kwaal. Er waren veel
te veel mensen om hem heen om rustig te kunnen werken. Nogmaals pak-te
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hij dus zijn schamele bagage bij elkaar en verhuisde, dit keer naar Utrecht,
waar een van zijn leerlingen aan de Universiteit een professoraat bekleedde.
Daar kwam hij echter tot de ontdekking dat op het gebied van „ketterjagerij" de Protestanten precies even actief waren als de Katholieken. Niet
dat zijn persoonlijke vrijheid werd aangerand. Hoe heftig de Calvinistische
predikanten ook fulmineerden tegen deze vreemdeling en hem vroegen,
wat hij toch bedoelde met dit of met dat, de magistraten stonden steeds
gereed om hem te beschermen en zijn rechten te verdedigen. Descartes had
echter een afkeer van alle ruzie en verhuisde dus stilletjes naar Leiden (de
Harvard Universiteit van de 17e eeuw) waar de geestelijke atmosfeer uitgesproken liberaal was, of „libertijns", zoals men toen placht te zeggen, en
waar hij er zeker van kon zijn met rust gelaten te worden.
Het was gedurende deze laatste periode, die met enkele onderbrekingen
duurde van 1636 tot 1641, dat hij het eerste deel voltooide van zijn „Discours de la Methode", dat de basis zou vormen van al zijn verdere onderzoekingen op het gebied van de metaphysica.
Ben je wel eens in Rijnsburg of Endegeest geweest? Ik wel. Dat zijn twee
dorpjes vlak bij Leiden. Zij verschillen uiterlijk niet veel van de meeste
andere dorpjes in de provincie Zuid-Holland en weinig mensen kennen hun
naam ofschoon zij een heel belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Nederland. Gedurende de Middeleeuwen maakten zij deel uit van
het rijkste klooster in het noordelijke deel van de Lage Landen. Dit
klooster was door de Hervorming opgeheven, en alle dorpen en landerijen,
die vroeger tot deze kerkelijke instelling hadden behoord, waren overgenomen door de Staten van de provincie Holland. Deze lieten hun nieuw
verworven bezittingen beheren door een Commissie. Ook de twee genoemde
dorpen stonden aldus onder toezicht van het centraal bestuur in Den Haag.
Deze regeling was weinig bevredigend voor de lokale magistraten ; maar
het was een Godsgeschenk voor een filosoof, die een plek zocht waar hij
ongestoord kon werken en denken zoals hij wilde, zonder zich voortdurend
te moeten verantwoorden voor een college van vroede vaderen, die niet het
flauwste benul er van hadden, waarover de geleerde man eigenlijk sprak,
en die nooit verder gelezen hadden dan het derde hoofdstuk van Deuteronomium. Rijnsburg en Endegeest waren en zijn nog steeds kleine dorpjes.
Maar hun namen zullen altijd levend blijven door de herinnering aan
Descartes en Spinoza. Onze voorouders, mijn beste Frits, bekommerden
zich niet erg veel om democratie en gelijkheid en broederschap ; maar wanneer het op vrijheid aankwam, waren zij tot geen enkel compromis bereid.
Spinoza en Descartes hadden er recht op te denken en te spreken en te
schrijven wat zij wilden ; en als de dominees daar nu maar goed aan wilden
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denken, dan zouden de Heren Staten daar erg dankbaar voor zijn en het
zou de heren geestelijken veel last en moeite sparen.
.

Volgens de brieven van Descartes waren de jaren die hij doorbracht in het
hartje van de provincie Holland, met zijn voortdurend wisselend spel van
lucht en wolken, zijn vredige weiden die uitnoodden tot bezinning en overdenking, en zijn kanalen en waterwegen waar men kon vissen en peinzen
over het raadsel van ons bestaan, de gelukkigste van zijn leven. Zo vaak
hij lust had om contact te zoeken met zijn medemensen kon hij de vroege
trekschuit nemen naar Amsterdam of Leiden, Haarlem of Den Haag, daar
een paar uur bij zijn vrienden doorbrengen en zich dezelfde avond weer in
zijn eigen bed ter ruste leggen. Wanneer er gevaar dreigde van de een of
andere achterdochtige geestelijke in een nabije stad kon hij zich terugtrekken in zijn veilige schuilplaats terwij1 hij er volkomen gerust op kon
zijn dat de hoogmogende Heren in Den Haag hem nooit uit zouden leveren
aan zijn vijanden. Want het was nu wel zover gekomen, dat deze vijanden
niet alleen bestonden maar ook zeer actief waren geworden ; tenslotte
gingen zij zelfs zo ver om openlijk op te treden tegen deze gevaarlijke
papist, die, terwijl hij openlijk verkondigde, dat hij een getrouw dienaar
van zijn kerk was, toch (indien zekere geruchten betreffende de inhoud van
zijn geschriften waar zouden blijken te zijn) meer schade zou kunnen toebrengen aan de gevestigde positie van elke Kerk dan een dozijn ketters
van het model van die verachtelijke Michael Servetus, die ook al een aanval
op de godsdienst gedaan had in naam van de wetenschap ; ofschoon, natuurlijk, in zijn geval de waarheid had gezegevierd, en de geleerde doctor
levend verbrand was op bevel van niemand minder dan Johannes Calvijn in
hoogst eigen persoon.
Toen ik nog heel wat jaren jonger was dan nu, heb ik mij vaak verwonderd
afgevraagd hoe het toch in 's hemelsnaam mogelijk was voor die ketterjagers om zulke geestelijke afdwalingen op te sporen wanneer de persoon
in kwestie zich nooit in het openbaar had geuit, nooit een enkele van zijn
ideeën in boekvorm had gepubliceerd, en altijd als een kluizenaar had geleefd. Maar sindsdien had ik gelegenheid gekregen dit te begrijpen. Je
wilt mij wel toestaan de draad van mijn verhaal even te onderbreken om
een brokje persoonlijke ervaring mee te delen.
Gedurende de chaotische periode, die in de Verenigde Staten volgde op de
Eerste Wereldoorlog, ondervond ik heel wat last. Ik werd herhaaldelijk
ondervraagd, in mijn kamers werd ingebroken, mijn correspondentie werd
onderschept, mijn koffers werden geopend door de geheime politie — kortom ik werd op alle mogelijke wijze lastig gevallen en gehinderd omdat ik
verdacht werd, naar men mij later heeft uitgelegd, van „radicale sympa225
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thieen". Daar ik een volkomen a-politiek persoon ben, zonder enige belangstelling voor economie (hetzij toegepaste hetzij theoretische) kon ik maar
niet begrijpen, waarom dit alles toch gebeurde, totdat ik op een goeie dag
een antwoord kreeg en in staat was dit raadsel op te lossen.
Twintig jaar geleden, in Harvard, had ik, aangevuurd door een jeugdige
ambitie om een beroemd taalgeleerde te worden, naast andere vakken,
(zoals Arabisch en Japans) ook een cursus in Russisch gevolgd. Deze cursus in Russisch deed mij nu de das om. Immers voor de gemiddelde vaderlander van 1918 was Russisch volkomen identiek met Bolshewisme. Voorts
had ik, zoals de geheime agenten van het Gouvernement hadden ontdekt,
op een van mijn boekenplanken nog een exemplaar van Makarov's Russische dictionnaire staan. Dat was toch wel hoogst verdacht, niet waar ? Had
ik voorts niet openlijk gepocht op mijn kennis van een groot aantal andere
vreemde talen ? Waarom had ik de moeite genomen om die allemaal te
leren, wanneer ik niet van plan was mij daarvan te bedienen als de tijd
gekomen zou zijn om al die gevaarlijke revolutionnaire isms te bestuderen,
die toen in een half dozijn landen van Europa opkwamen ?
„Hoe voorbarig" zult ge zeggen. Natuurlijk was dat voorbarig, maar niet
meer absurd dan de idioot deed die naar het Departement van Justitie
schreef dat hij mij de hakken tegen elkaar had horen klappen toen ik een
dame begroette. Vraag : waarom klapte ik de hakken tegen elkaar toen ik
een dame begroette ? Antwoord : dit geschiedde volkomen onbewust, ik
had mij die gekke gewoonte aangewend gedurende een verblijf van 5 jaar
in Duitsland en Oostenrijk.
„Zie je wel! Hij erkent dat hij 5 jaar in Duitsland en Oostenrijk heeft
doorgebracht ? En waarom bracht hij 5 jaar in Duitsland en Oostenrijk
door?"
„Wel, omdat ik wilde optreden als docent aan een Amerikaanse Universiteit; en vijf en dertig jaar geleden kon men zo'n baantje niet krijgen zonder een duitse doctorsgraad."
„Dat kan zijn, maar het klinkt toch alles heel ongewoon. Hij bezit een
Russische dictionnaire en heeft 5 jaar dootwebracht aan een Duitse Universiteit. Het is gewenst hem onder streng toezicht te houden."
Het gevolg van mijn hakkenklapperij en mijn jeugdige ambitie om voor
een groot taalgeleerde door te gaan was dus dat ik lange tijd opgejaagd
werd als een gevaarlijk misdadiger, ofschoon weinig mensen in Amerika
zo consequent geweest waren in hun afweer van de goddeloze Teutonen
als ik. Het enige verschil tussen mijn inquisiteurs en mij, voor zover ik kon
zien, was dit : Terwijl ik de Duitsers op intelligente wijze bestrijden kon
omdat ik de moeite genomen had hun taal grondig te leren en hun zonderlinge opvattingen psychologisch te verklaren, waren deze zelf-aangestelde,
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eigenwijze redders van de Republiek gedwongen hun inlichtingen te krijgen
uit allerlei tweede-hands en vaak troebele bronnen.
Ik vrees dat er in dat opzicht heel weinig veranderd is sedert de dagen van
Descartes. De Fransman die rustig zijn eigen weg ging, die beleefd maar
hardnekkig weigerde zich te schikken naar een van zijn buren, die zijn
meningen strikt voor zich hield, die zelden bezoek kreeg maar wel onophoudelijk brieven van personen met beroemde namen — neen, hij kon
onmogelijk zijn wie hij voorgaf te wezen. Daar moest meer achter steken.
Hij was ongetwijfeld betrokken in een of ander geheim complot. Het was
gevaarlijk hem openlijk aan te pakken, want hij genoot kennelijk de bescherming van een aanval zeer invloedrijke personen. Men had hem gezien
aan het Hof van de Prins van Oranje in Den Haag; en men vertelde dat
hij een tijdlang gouverneur was geweest van Koning Frederik V van Bohemen, die na verlies van zijn bezittingen in Duitsland en Bohemen ook al
een toevluchtsoord in de Lage Landen gevonden had.
Descartes was dus al te goed beveiligd om hem kwijt te kunnen raken door
de gewone methode van insinueren en zwart maken. De aanval op hem
moest zorgvuldig worden voorbereid, en moest ondernomen worden door
iemand die men niet zonder meer op zij zou kunnen schuiven als een
willekeurige grootheid uit een klein stadje die op z'n teentjes getrapt was.
Zo iemand vond men in 1639. Dat was Voetius (eigenlijk Gijsbert Voet
geheten), die destijds Rector was van de Universiteit te Utrecht. Hij volgde
bij zijn aanval de indirecte methode. De dood van een van zijn medeprofessoren bood hem een welkome gelegenheid. In zijn grafrede vermeldde de spreker dat de overledene gedurende zijn leven de vriendschap
had genoten van Monsieur Rene Descartes. Natuurlijk, de man Was nu dood
en over de doden niets dan goeds ; maar misschien waren er onder zijn
collega's wel anderen, nog spring-levend, die ook briefwisseling onderhielden met deze buitenlandse Katholiek, die in zijn „Discours de la methode
pour Bien conduire sa raison et chercher la verite dans les sciences" de
mening zou hebben verkondigd dat alle kennis, die hij tot dusver verworven
had, inplaats van hem de weg naar de Waarheid te wijzen, hem alleen
maar met twijfel had vervuld ; weshalve hij zich genoopt had gezien een
geheel nieuwe weg in te slaan om de wijsheid te benaderen — waarbij men
allereerst moest leren niets te vertrouwen wat in de boeken van anderen
werd gevonden. maar alleen of te gaan op wat men zelf met zijn eigen
zintuigen kon waarnemen. Zie daar, zo gaf hij aan, de bron voor een gevaarlijke ketterij. De „clara perceptio", waar Monsieur Descartes steeds op
terugkwam, en wat in gewone taal overgezet niets meer of minder betekende dan dat „zien is geloven", waarbij geleerd werd, dat alle kennis
moet berusten op persoonlijke waarneming en onderzoek, was in wezen
niets anders dan een beroep op de twijfel.
227

PIONIERS DER VRIJHEID

Zulk een uitgangspunt was in flagrante tegenspraak met de algemeen aanvaarde filosofie van die tij den, waarbij men zich hield aan de goede
kinderkamer-tucht, samengevat in deze twee beroemde regels :
„Papa, waarom is tweemaal twee vier ?"
„Omdat Papa het zegt."
Zij die oren hadden om te horen, begrepen heel goed wat de geleerde
professor Voetius bedoelde. Monsieur Descartes was openlijk aangewezen
als een vijand van het Christelijk geloof.
Het verheugt mij te kunnen zeggen, dat de ketter-jagers wederom faalden
in hun pogingen om zich van hun vijand te ontdoen. Nadat zij Descartes
gevraagd hadden te verschijnen voor een raad van hoogleraren om hem te
ondervragen over zijn leerstellingen, en nadat hij dit geweigerd had en dus
bij verstek veroordeeld was, oefenden de autoriteiten een sterke drang uit
op de theologische faculteit te Utrecht en lieten weten dat Monsieur Descartes een groot vriend van hen was en niet verder lastig gevallen moest
worden.
Hierna kon de Fransman ongestoord denken en schrijven wat hij wilde en
kon hij zich geheel wijden aan de zelf aanvaarde taak om te trachten uit te
vinden of alle problemen van hemel en aarde, leven en dood inderdaad
teruggebracht konden worden tot een paar fundamentele wetten, gebaseerd
op de rede en geopenbaard door persoonlijk onderzoek veeleer dan door
het gezag van een paar oude profeten en een half dozijn oude boeken.
Gedurende de twintig jaren van zijn verblijf in Holland bracht Descartes
driemaal een kort bezoek aan zijn vaderland. De eerste keer ging hij daarheen in verband met die kleine bezitting, die hem de bewegingsvrijheid
garandeerde welke iedere ware filosoof nodig heeft ; want, zoals Emerson
later zou opmerken : „een man van gedachten moet niet gedwongen worden
sloten te graven". De laatste keer ging hij naar Parijs om te informeren
naar een mogelijke positie aan de Untiversiteit. Hij bereikte echter de Ft-anise
hoof dstad juist toen de Franse edelen, tot wanhoop gebracht door de al te
drastische maatregelen voor „centralisatie" van Kardinaal de Richelieu en
zijn opvolger Kardinaal Mazarin, op 't punt stonden een eigen burgeroorlog
te beginnen.
Daar hij boven alles een man des vredes was (niettegenstaande zijn soldatenloopbaan) wachtte Descartes niet tot de vijandelijkheden uitbraken, maar
haastte zich terug naar Nederland. Na dit laatste avontuur begon hij echter
in stijgende mate tekenen van onrust te vertonen. Niettegenstaande het
mislukken van alle aanvallen die gedaan waren op zijn leerstellingen dat
men aan alles moest twijfelen (De omnibus dubitandis) voelde hij zich
toch tussen zijn Hollandse Buren niet meer geheel op zijn gemak. En ofschoon er niets gebeurde wat zijn geest of lichaam zou kunnen verontrusten,
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begreep hij toch dat dit speciale hoofdstuk van zijn leven ten einde liep.
Toen hij in het jaar 1649 een uitermate vleiend aanbod van de Koningin
van Zweden ontving, waarbij de hooggeachte Monsieur Descartes uitgenodigd werd om naar haar land te komen en Hare Majesteit in te wij den
in de geheimen van de hogere mathematiek, besloot hij dit aan te nemen.
Het was niet de eerste keer, dat er aandrang op hem was uitgeoefend om de
Lage Landen te verlaten en naar Stockholm te gam; maar tot dusver had
hij steeds geweigerd. Wat wij zo in 't algemeen afweten van de dochter van
de grote Gustaaf Adolf, werpt wel een wat zonderling licht op deze dame.
Men vertelt dat zij een uitgesproken mannelijk brein bezat en zeer helder
van verstand was ; maar in vele andere opzichten gedroeg zij zich hoogst
eigenaardig. Intussen was zij ongetwijfeld een bona fide koningin ; en in
't midden van de 17e eeuw was de bescherming van een Koninklijke
Majesteit niet iets waar een filosoof van professie zich met een luchtig
gebaar van of kon maken, vooral niet iemand die, naar men zeide, er enige
hoogst eigenaardige meningen op 't gebied van de godsdienst op na hield.
In September 1649 wierp Rene Descartes voor 't laatst een blik op de kust
van Holland. Na een stormachtige reis aan boord van een van Harer
Majesteit's schepen (speciaal uitgezonden om de beroemde filosoof te halen)
bereikte hij veilig en wel Zweden en vervolgde zijn weg naar de koninklijke
residentie. Weldra bemerkte hij echter dat niet alles was zoals men hem had
voorgespiegeld. Koningin Christina was niet van plan haar beroemde prooi
onder een korenmaat te verbergen ; en Descartes had er weldra meer dan
genoeg van om overal te moeten paraderen alsof hij een intellectueel wondermens was inplaats van een ernstig geleerde.
Bij deze hoogst onwelkomen publiciteit kwamen nog de allervervelendste
gewoonten van Hare Majesteit wat betreft de uren waaraan zij zich hield.
Descartes, evenals Berlioz een paar eeuwen later, behoorde tot het type
Fransman die hun bed gebruiken als studeerkamer, kantoor, eetkamer en
zitkamer gecombineerd, en die derhalve zoveel tij d als maar enigszins mogelijk is doorbrengen tussen de kussens. Geheel anders Hare Majesteit, die
haar vaders matineuse gewoonten had overgenomen en gewoon was haar
particuliere filosoof te ontbieden op het waanzinnige uur van vijf in de
morgen, om haar een paar uur aangenaam bezig te houden met wiskundige
bespiegelingen voor haar sober ontbijt om 7 uur.
Dan had de grote Christina een andere, nog rampzaliger eigenaardigheid.
Zij hield van frisse lucht en had een voorliefde voor vorst-temperatuur.
Stel U voor een Fransman die zich al beklaagd had over de vochtige kamers
in de Lage Landen, waar hij tenminste nog een turf-kachel kreeg van begin
October tot einde Maart. Denk je eens in dat deze arme drommel genoodzaakt was over Cartesiaanse filosofie te discussieren met een hoogst onaantrekkelijke Zweedse dame om vijf uur 's morgens vroeg in een onverwarmd
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vertrek in een somber paleis te Stockholm of Upsala — en dat in de maand
Januari!
Ik behoef je niet te vertellen, waar dat op uitliep. Een verkoudheid, vergezeld van koorts ; toen een dubbele longontsteking ; vervolgens de dood.
Na een ziekbed van slechts tien dagen stierf Rene Descartes op 11 Februari
165G. Hij was juist vier en vijftig jaar oud.
En nu, daar je liever algemene indrukken wilt horen dan feiten, moet ik
je zeker een en ander vertellen van Descartes' invloed op de wereld in
't algemeen, inclusief j ou en mij. Maar hier aarzel ik toch ; want mijn eigen
levensfilosofie betekent voor mij zo ongeveer evenveel als mijn horloge.
Ik heb er geen flauw idee van wat de drijfkracht van deze beiden is ; maar
ik weet drommels goed, wat zij mij te zeggen hebben. Ik ben mij diep
bewust van de invloed die mannen als Emanuel Kant en Baruch Spinoza
hebben uitgeoefend op mijn eigen wijze van denken. Maar ik voel mij
wanhopig wanneer ik mij er toe zet enkele regels te lezen, b.v. van de
„Kritik der Reinen Vernunft", of meer dan een postulaat van Spinoza's
Ethica. Dit is natuurlijk niet helemaal mijn fout. De schrijvers van deze
boeken hadden alle reden om hun literaire producten zo duister te maken
dat hun vijanden, die overal op de loer lagen en neusden in elke plaatselijke
boekenwinkel, ze niet al te gemakkelijk konden begrijpen. En ik durf te
zeggen dat zij hierin ver boven hun eigen verwachtingen geslaagd zijn.
Gedurende de Middeleeuwen omringde de ondernemende schrijver, die het
waagde de natuur te onderzoeken volgens de Cartesiaanse methode van
direct en persoonlijk onderzoek, zich gewoonlijk met opgezette krokodillen,
die spookachtig aan het plafond waren opgehangen, en opgezette schildpadden die de wand versierden ; en op gure winteravonden, wanneer hij
wist dat zijn wooing bespied werd door zijn buren, wierp hij of en toe een
handvol vijlsel op het vuur. Dit had ten gevolge dat er een vreemde lichtgloed buiten uit de schoorsteen straalde ; en de verschrikte menigte die
stond te gluren, nam dan haastig de benen. De geleerde man daarbinnen,
zo riepen zij elkaar toe, had weer eens bezoek van de Duivel ! 't Beste was
hem maar met rust te laten. En de geleerde kon dan voorlopig weer ongestoord voortgaan met zijn anatomische secties of zijn mathematische problemen, totdat na verloop van tijd de Inquisitie iets vernam van de Hokuspokus-verschijnselen, die men bij zijn huis had waargenomen. Dan kwamen
de duimschroeven er bij te pas om hem te laten bekennen wat zijn rechters
wilden vernemen en dat betekende het einde.
Gedurende de 17e eeuw was de wereld iets verder gekomen. De ruwe
methoden van vroeger om iets te verbergen waren niet langer meer nodig.
Maar een vage manier van uitdrukken, waardoor de meer gevaarlijke gedeelten van de tekst voor de gewone lezer verborgen bleven, was toch altijd
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nog zeer aanbevelenswaardig, als men zijn leven in vrede wilde eindigen
in zijn eigen bed. Dit is de reden waarom, zover ik kan nagaan, een Chinese
grammatica een gemakkelijker lectuur vormt dan de gemiddelde verhandelingen over filosofie uit de 17e en 18e eeuw.
Toch kan ik mij met enige moeite wel een vrij duidelijke voorstelling
maken (wij zijn nu weer aangeland bij de „clara perceptio" van Descartes)
van wat deze pioniers van het intellect trachtten te bewijzen; en als gevolg
daarvan begrijp ik waarom Descartes zo'n succes had, en tevens waarom
zijn leerstellingen zo'n paniek veroorzaakten onder hen die meenden dat de
wereld een punt bereikt had waarop niets meer een onderwerp van discussie
kon uitmaken, omdat er niets meer was waaraan men kon twijfelen of dat
bewezen moest worden.
Deze behoefte aan een statische wereldorde, waarin alles eens en voor altijd
vast staat, is zo oud als het menselijk geslacht ; en ik ben er zeker van dat
reeds de holbewoners de gewoonte hadden alien te doden die de wenselijkheid in twijfel durfden trekken om in vochtige en tochtige holen te leven
en die beweerden dat een but gemaakt van klei en twijgen niet alleen een
veel betere beschutting zou bieden tegen regen en zonneschijn, maar ook
een veel gezonder verblijf was voor kinderen en ouden van dagen.
Zoals je wel merkt draai ik een beetje om de zaak heen ; het wordt tijd
dat ik zonder omwegen vertel wat het Cartesianisme (onder welke naam het
gehele systeem van Descartes later bekend werd) voor mij heeft betekend.
In de eerste plaats heeft het mij geleerd een diepe eerbied te hebben voor
het intellect van de mens, .als het begin en einde van alle vooruitgang;
voorts dat vooruitgang tot stand kan komen door onze eigen doelbewuste
inspanning, zodra wij maar moed genoeg hebben om ons zelf te bevrijden
van een hoop opeengestapelde nonsens uit het verleden, om grote schoonmaak te houden op onze hersen-zolders en opnieuw te beginnen, waarbij
wij ons alleen laten leiden door wat wij zelf kunnen zien en kunnen waarnemen.
Dit betekent allerminst dat ik blind ben voor het bestaan van krachten en
machten die wij, bij gebrek aan een beter woord, gewoon zijn „bovennatuurlijk" te noemen. Maar wij moeten ophouden met ons alleen daardoor
te willen laten leiden als het gaat om onze gezondheid, onze physieke en
geestelijke ontwikkeling, ons dagelijks doen en laten gedurende ons kortstondig verblijf op deze planeet.
Descartes was even dronken van wiskunde als Hokusai, de grote Japanse
schilder, twee eeuwen later dronken zou zijn van kunst. In het geval van
Hokusai was het de vreugde die hij schepte enkel en alleen in een lijn, een
passie die ik ten voile met hem mere kan voelen en apprecièren. Het is
echter niet zo gemakkelijk voor mij Descartes te volgen in zijn liefde voor
mathematiek, een gebied waarop ik volslagen onwetend ben. Maar de
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redenen die hij opgaf voor zijn verering van cijfers en formules klinken,
dunkt mij, aanvaardbaar; immers gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw was wiskunde de enige tak van wetenschap waarop men staat
kon maken wat betreft : „zekerheid van bewijzen en duidelijkheid van zijn
redenering."
Descartes besloot dus de „wiskundige methode" of wel de „methode der
redelijkheid" (of hoe men 't wil noem) toe te passen op elk gebied van.
onderzoek. En aldus werd dit het uitgangspunt voor al zijn verdere beschouwingen, en tevens de oorzaak van de mislukkingen waaman tenslotte het
Cartesianisme als bruikbare levensfilosofie te gronde zou gaan. Toen Descartes begon, was er een dringende behoefte aan een systeem dat het verstand boven het hart zou plaatsen, en begrip de rol zou laten spelen die het
in het gewone dagelijkse Leven moest spelen. Maar tenslotte liep ook dit
systeem helaas weer vast in die wanhopige eenzijdigheid van zo vele moderne
experimenten, waarin niet langer enige plaats is voor de gewone menselijke
gevoelens. Wanneer het zo ver gekomen is houdt de mens op een persoonlijk wezen te zijn en wordt een tandrad in een machine.
Weet ge wat me in Descartes tegen staat — wat ik als zijn grootste zwakheid beschouw ? Het felt, dat hij nooit een hond of een kat heeft gehad —
om niet te spreken van een kind (want hij toonde nooit veel belangstelling
voor die jong gestorven onechte dochter van hem) — of ook maar een
vogel in een kooitje, dat hij zijn eigen kon noemen en dat zijn eenzaamheid
deelde. Stel je voor dat hij eens op een van zijn eenzame wandelingen een
lief hondje had opgepikt en dit een plaatsje in zijn huis had gegeven en
tot zijn dagelijkse metgezel had gemaakt. Dan zou hij er nooit toe gekomen
zijn al die Barre onzin op te schrijven over „zielloze" lagere dieren. Hij zou
dan hebben begrepen dat elk levend wezen de een of andere soort ziel bezit
en een recht heeft op onze lief de en zorg.
Soms is deze waardevolle substantie, — die wij ziel noemen alleen maar
in een oneindig kleine hoeveelheid aanwezig. En ik wil niet beweren dat
de memoires van een zee-egel of van een giftige plant een bijzonder interessante lectuur zouden vormen. Maar toch, overal waar een levende vonk aanwezig is, daar is ook een ziel — een zeker bewustzijn van bestaan dat eigen
behoeften en wensen en verlangens kent. En daar alles wat door God
geschapen is, de adem van 'even in zich draagt, is geen enkele hond of kat
of vis alleen maar een soort automaat, dat tikt als een horloge en het uur
slaat als een klok, zonder te wezen wat het doet.
Dit alles schijnt Descartes niet te hebben vermoed. Indien wel, dan zou hij,
dunkt me nooit gekomen zijn op die in mijn ogen nogal absurde uitspraak :
„Cogito, ergo sum", d.w.z. „ik denk, dus besta ik." Want terwijl er geen
enkel argument is dat tegen deze stelling kan worden ingebracht, is deze
toch al even weinig bevredigend om het raadsel van ons bestaan op te
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lossen, als Schopenhauer's niet minder raadselachtig : „Volo, ergo sum",
d.w.z. „Ik wil, dus besta ik." Want, aangenomen dat denken en willen een
bewijs zijn van bestaan, waarom dan niet een stap verder gegaan en gezegd
dat denken alleen maar een bewijs is van mijn geschiktheid om te denken
en niets te maken heeft met mijn bestaan.
Maar genoeg hierover want ik ben niet erg knap, wanneer het er op aan
komt zulke filosofische kruiswoordpuzzles op te lossen. Het enige wat ik
vraag als ik mij in het middernachtelijk uur met Spinoza of Descartes of
leant of Nietzsche bezig houd is dit : wat heeft deze man mij te bieden,
dat mij kan helpen om mijn weg door 't leven te vinden met een maximum
nut voor mij zelf en mijn medemensen en een minimum botsing met mijn
eigen geweten ?
Gaarne wil ik Descartes mijn nederige dank betuigen voor de geweldige
dienst die hij aan de mensheid heeft bewezen door met nadruk te poneren,
dat althans op het gebied van het physieke — slechts zien met eigen
ogen tot weten leidt. Het gebied van het geestelijke laat ik rusten, want
daar voel ik mij niet deskundig.
Overigens weet ik dat er velen zijn, die Descartes als hun enige gids hebben
aangenomen (zoals er ook velen zijn die Spinoza als hun enige gids hebben
aangenomen) en die hem geduldig gevolgd zijn naar die welhaast onbereikbare hoogten, waarheen alle grote filosofen ons willen leiden. Ik vrees
echter dat er slechts weinigen zijn onder ons gewone stervelingen die de
hoop mogen koesteren het zo ver te brengen ; want het is bar eenzaam en
onherbergzaam op die met sneeuw bedekte bergtoppen. De lucht is moeilijk
in te ademen. De stilte is huiveringwekkend, en een enkele misstap op dat
ijzige plateau kan onze dood betekenen. Daar wij mensen van de vlakte
zijn, jij en ik, beste Frits, kunnen wij ons slechts of en toe een uitstapje
naar die Cartesiaanse Alpen veroorloven ; zoals wij ook maar zelden er toe
kunnen komen de Zwitserse bergen te bezoeken, om ons daar wat te oefenen
en wat frisse lucht in te ademen en dan weer haastig terug te keren naar
onze mistige dreven, ten einde daar met nieuwe moed en kracht onze dagelijkse taak weer op ons te nemen en ons gewone werk weer voort te zetten
toch blij dat wij weer terug zijn in de oude, vertrouwde omgeving waar
wij ons thuis voelen.
Heel anders is het verhaal dat ik je nu moet vertellen van die vriendelijke
eenvoudige ziel, Ralph Waldo Emerson, die voor zover ik kan nagaan maar
een ondeugd had : zijn voorliefde voor snuif. Ook Voltaire was een onverbeterlijke snuifdoos-aanbidder. Maar hij gebruikte dit kruit met zwier en
gratie, terwijl de wijze van Concord het vieze bruine vocht langs mond en
kleren liet afdruipen, zodat zijn familie steeds de grootste moeite had om
hem toonbaar er uit te laten zien wanneer hij voor zijn jaarlijkse tournee
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er op uit trok om overal lezingen te houden, wat zijn leven lang zijn voornaamste bron van inkomsten vormde.
Deze edele wereldburger, zijn leven lang zo onschuldig als een pasgeboren
baby, zag het levenslicht op 25 Mei 1803. Zijn geboorteplaats was Boston,
een stad in Massachusetts, die eigen rechten verkreeg 206 jaar nadat deze
verleend waren aan Nieuw Amsterdam.
Emerson's vader was predikant. Zeven directe voorvaders van hem waren
eveneens predikant geweest. Geen predikant te worden was in de familie
Emerson bij na even ondenkbaar als gespeend te zijn van politieke aspiraties
in de familie Roosevelt. Dus ging de jonge Ralph Waldo naar Harvard
(lichting 1821) ; na gedurende enkele jaren geprobeerd te hebben of hij
aanleg had voor lesgeven (iets wat hij haatte) ging hij terug naar Cambridge, studeerde theologie, en legde in 1826 met goed gevolg de examens
of nodig om zich beroepbaar te kunnen stellen.
In die tijd waren vele jonge theologen, die vast in de oude leer waren
opgegroeid, tij dens hun studie onder de invloed gekomen van moderne
liberale ideeèn; zij vormden wat later de groep van de zgn. Unitariers, zo
geheten omdat zij alleen geloof den in God de Vader en zich hadden losgemaakt van de leer der Drie-eenheid.
Geen andere groep van Christenen heeft mijns inziens ooit zo ernstig en
volhardend getracht werkelijk in de voetstappen van de Meester te treden.
Volgens hun vijanden was het enige bezwaar dat zij dit overdreven, en
probeerden in al hun doen en laten zo volkomen op Christus te gelijken,
dat zij niet meer geschikt waren om leden te zijn van de gewone Christelijke
Kerk.
De Unitariers baseerden hun geloof op de Bijbel, en op de Bijbel alleen.
Zij verklaarden met nadruk, dat zij het recht hadden de Heilige Schrift te
verklaren zoals zij wilden, maar kenden volmondig en uitdrukkelijk deze
zelfde vrijheid toe aan ieder ander. Vanaf het begin van hun bestaan als
zelfstandig georganiseerde groep behoorden zij tot de meest onverschrokken
en moedige pioniers van geestelijke vrijheid.
Het is niet gemakkelijk hun begin en oorsprong na te gaan. Ik deed een
ernstige poging daartoe in mijn boek over Verdraagzaamheid, maar kwam
niet ver. Er zijn vage aanwijzingen te vinden van Unitarische filosofie (dit
woord past veel beter voor hen dan het woord „Godsdienst") bij enkele
„obscure ketters in de Middeleeuwen". Er zijn Unitarische stromingen geweest onder de Protestanten van Hongarije en vooral van Polen ; maar deze
werden gedurende de 17e eeuw prompt onderdrukt. Ook in Nederland valt
enig Unitarisme waar te nemen in dezelfde periode. In Engeland noopte de
acte van Uniformiteit in het jaar 1662 ongeveer twee duizend dominees,
die Unitarische neigingen vertoonden, hun ambt op te geven. Maar deze
waanzinnige en onbillijke behandeling was tenslotte juist oorzaak dat zij
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tenslotte als een aparte secte definitief werden erkend ; want de slachtoffers van deze „zuivering" waren nu gedwongen zich hecht aaneen te
sluiten, teneinde aan de wereld duidelijk te maken wat hun standpunt was
ten opzichte van de leer der Drie-eenheid, welke alom nog oppermachtig
heerste.
De Unitariers verwerpen te enen male de oude Calvinistische en Lutherse
leer van zonde, schuld en genade en tevens ontkennen zij de mogelijkheid
van wonderen. Tenslotte begonnen zij zelfs, althans tot op zekere hoogte,
hun vertrouwen te verliezen in de Bijbel als het enige boek, dat de mensen
kon leren hoe men eerlijk en onbesmet kon leven. Zij gaven te kennen
dat huns inziens ook andere boeken, of althans gedeelten van andere boeken
(b.v. het laatste hoofdstuk van Dickens : „A Tale of Two Cities") even
belangrijk waren in dat opzicht als vele verhalen in het Oude Testament.
Persoonlijk ben ik er trots op (graag kom ik daarvoor uit) dat onze veel
gesmade Harvard-Universiteit reeds in 't eerste begin van zijn bestaan een
waar bolwerk van Unitarisme is geweest, waarbij het 't woord Veritas op het
grootzegel aangebracht, nader verklaarde door de tekst : „Onderzoekt alle
dingen en behoudt het ware" ; en — wat bovenal belarigrijk is — het heeft
onafgebroken getracht overeenkomstig deze woorden te leven, waarvoor het
ongetwijfeld de dank verdient van de gehele Republiek der Verenigde Staten
van Noord-Amerika.
De rimboe-predikanten van Nieuw-Engeland hadden natuurlijk luide hun
afkeuring te kennen gegeven over deze nieuwe ketterij. Zij klaagden de
Unitariers aan als „Libertijnen" ; en toen Joseph Priestley in 1794 van
Engeland overkwam om in de Nieuwe Wereld de eerste Unitarische Gemeente te stichten, werd hij ontvangen met alle koelheid en gebrek aan
hartelijkheid waardoor sindsdien Nieuw-Engeland zo'n treurige reputatie
heeft verworven. De goeie dominees hadden zich heus niet zo dik hoeven
te maken. Unitarisme zal nimmer vat op de grote massa krijgen. Uit een
zuiver quantitatief oogpunt gezien is de Unitarische Kerk een volkomen
mislukking, want zelfs heden ten dage zijn er nauwelijks 150.000 Unitariers
in geheel Noord-Amerika.
Waar 't om godsdienst gaat zeggen getallen echter heel weinig. Deze geven
geen antwoord op de vraag welke invloed het Unitarisme heeft uitgeoefend
op de cultuur en de beschaving, op de vooruitgang van de mensheid. Daarvoor moet ge liever een boek opslaan als : „Wie is Wie in Amerika ?"
Dan zult ge tot de ontdekking komen, dat een verwonderlijk groot aantal
personen, die op allerlei gebied een leidende functie bekleden, er prat op
gaan dat zij op de een of andere wijze te maken hebben met de Unitarische
beweging.
En nu terug naar Ralph Waldo Emerson, over wie ik kort kan zijn ; want
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zijn leven verliep even kalm als de rivier, aan de oevers waarvan hij zijn
meeste levensjaren doorbracht ; en in zijn leven vond geen enkele opzienbarende gebeurtenis plaats.
Emerson huwde toen hij 26 jaar oud was ; en hij werd weduwnaar op de
leeftijd van 29 jaar. Toen kwam hij in een zeer hoffelijk, maar ook zeer
principieel conflict met zijn gemeente. Hij verldaarde zich bereid in zijn
kerk het Heilig Avondmaal te vieren, maar alleen „als handeling van geestelijke gedachtenis." Zijn gemeente-leden vonden dat dit toch te ver ging.
Hun herder en leraar oordeelde anders. Het einde was dat Emerson zich
terugtrok. Dit betekent dus dat hij voortaan niet meer als geordend predikant kon optreden, doch alleen als leke-prediker. Maar vanaf dat ogenblik
werd de gehele wereld zijn gemeente.
Emerson was iemand met een uitgesproken gevoel voor stijl. Het gordijn
was nu gevallen over het eerste bedrijf van zijn 'even. Het was betamelijk
dat er eerst een korte pauze volgde aleer het weer opging voor het tweede
bedrijf. Emerson ging dus scheep en stak over naar Engeland, waar hij
weldra dikke vrienden werd met die oude brombeer, Thomas Carlyle. Dit
moet wel een hoogst eigenaardige verhouding zijn geweest : de zure Schot,
die met zijn zwakke maag veel last had van slecht voedsel, en de volkomen
normale Emerson, die, nadat hij in zijn prille jeugd een dreigende tuberculose gelukkig te boven was gekomen, verder zo blijmoedig en gezond door
het leven ging, dat het vaak leek alsof er niets was dat hem uit zijn volmaakt lichamelijk en geestelijk evenwicht kon brengen.
De twee mannen vulden elkander echter op hoogst gelukkige wijze aan en
zij bleven gezworen kameraden tot het einde van hurl levensdagen. Er was
een ding, een inzicht dat hen hecht verbond. Zij waren er beiden vast van
overtuigd dat alle vooruitgang in deze wereld in de eerste plaats afhing
van 't soort leiding dat aan het menselijk geslacht gegeven werd en dat dit
bereid was te aanvaarden. Ten gevolge van alle Nazi- en Fascisten-nonsens
over hun van God gegeven Fiihrer en Duce zijn wij wel wat heel erg sceptisch geworden op 't punt van leiders. Wij zijn zelfs zo ver gekomen, dat
wij geneigd zijn te ontkennen (wat de wereld sedert het begin der di den
heeft geweten) dat een leger (of een schip, of een fabriek, of een hospitaal
of zelfs een gewoon alledaags gezin) zonder een algemeen erkende „Ieider"
spoedig degenereert tot een „bende". Maar Emerson en Carlyle (geen van
beiden stommelingen) kenden hun geschiedenis goed en hadden de moed
van hun overtuiging.
Vaak ontmoet ik mensen die, wanneer zij mij aldus horen spreken, mij vertellen dat ik blijkbaar een klap van de Nazi-molen heb beet gekregen. De
Hemel beware mij ! Niemand kan een gr@ter afkeer hebben dan ik van alles
wat maar zweemt naar die absurde en onmogelijke opvatting van het „Herrenvolk". Alsof heus die boodschappenjongens' en kappersbedienden, die
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nu parmantig rondstappen met hun grove laarzen en protsige petten, op
bevel van hun Fiihrer tot „Herren" gepromoveerd, konden hopen de wereld
te hervormen naar hun eigen onsmakelijk voorbeeld. Wel zullen zij, vrees
ik, heel wat kwaad stichten ; tenzij wij in Amerika, die nog geloven in
vrijheid, eindelijk ophouden met ruzie te maken over de vraag wie of onze
leider moet zijn en of wij evenveel,aandacht moeten besteden aan de mening
van Albert Einstein als aan die van de werkster, die zijn college-zaal schoon
houdt.
1k ben Emerson dus dankbaar voor wat hij ons gezegd heeft over „leidinggovende mannen"; en ik hoop vurig dat hij ons nog wat meer van zijn
ideeen over dit onderwerp zal vertellen, wanneer hij bij ons komt. In een
van zijn boeken, (ik citeer uit het hoof d) geeft hij van een groat man deze
clefinitie : Iemand die ons aan niemand anders herinnert. 1k moet hem toch
eens vragen of hij aan deze definitie nog vast houdt, want daar zou Hitler
ook onder vallen — de Hemel beware ons
Na zijn terugkeer in Amerika ging Emerson met zijn moeder samenwonen
op het oude familie-landgoed in Concord. Ten einde in zijn uiterst bescheiden behoefte te kunnen voorzien, gaf hij lessen. Twee jaar later, in 1835,
huwde hij voor de tweede keer, bouwde voor zich zelf een huffs dicht bij
het oude familie-verblijf en werd de meest geeerde burger van Concord.
Hij was het niet langer eens met zijn vriend Thoreau, die verkondigd had
dat een filosoof zijn levensonderhoud moet verdienen in het zweet van
zijn aangezicht. Hij had geprobeerd dat te doen op zijn eigen boerderij, en
was tot de conclusie gekomen dat harden vol blaren niet erg geschikt
waren om 's avonds nog een ganzepen vast te houden als hun eigenaar
zich terug getrokken had in zijn studeercel om zijn gedachten toe te vertrouwen aan het papier.
Ook het houden van voordrachten, waarvoor Emerson rondreisde, was toen
nog een weinig gecompliceerde zaak. Uitvoerige aankondigingen, advertenties en reclame, dat alles was nog onbekend. Sprekers trokken rond van
Chicago naar Miami, en van Miami naar Seattle, zonder zich veel te bekommeren om hun gezondheid, al zorgden ze wel het nodige binnen te krijgen.
Gedurende bijna een halve eeuw (Emerson werd bijna tachtig) trok deze
leke-prediker op zijn gemak het land rond en verkondigde zijn evangelie
van geestelijke en lichamelijke onafhankelijkheid, zijn hoorders opwekkend
om alle dingen te onderzoeken en vast te houden aan datgene wat zij ten
slotte volgens eigen ondervinding hadden bevonden het beste te zijn.
Af en toe, wanneer Emerson zijn mening eens wat duidelijker en nadruk=
kelijker uitte dan gewoonlijk, probeerden de nog al agressieve volgelingen
van Johannes Calvijn de gemeente tegen hem op te stoken. Zo b.v. in 1838,
toen hij in een beroemde voordracht wees op verschillende tekortkomingen
in het historische en empirische Christendom en zijn toehoorders uitnodigde
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zich niet vast te klampen aan dogma's, maar te trachten in gemeenschap te
treden met God zelf, veroorzaakte zijn woorden een geweldige opschudding
onder alle eenvoudige en eerwaarde ambtsdragers van de Kerken en seminaries in Nieuw-Engeland. Zelfs ontstond er een zekere heksen-jacht ten
einde te voorkomen dat de jonge mensen, die voor predikant studeerden,
geinfecteerd zouden worden door deze gevaarlijke leerstellingen, die de
mens gedurende zijn vreemdelingschap hier op aarde al te dicht bij God
wilden brengen.
Men nodigde Emerson uit om zich ter zake nader te verklaren, maar hij
was zo verstandig daarvoor te bedanken. Hij besefte dat hij er recht op had
alleen beoordeeld te worden door zijn meerderen, en hij hield vol, dat zijn
aanklagers als zodanig niet konden gelden. Toen deze geestelijken bemerkten dat hij in de hoge burcht van zijn eigen onaantastbaarheid voor hen
onbereikbaar was, deden zij wat kleine honden doen als zij een grote niet
tot een gevecht kunnen uitdagen. Zij keften luide tegen hem, en zijn leven
lang werd de wijze uit Concord achtervolgd door de aanvallen van intellectueel snobisme en vragen om of te dalen van zijn hoog standpunt en
„gewoon" te doen, of wel te tonen dat hij van een ander maaksel was.
Daar had je het weer — het bekende argument dat alle mensen toch van
eenzelfde maaksel zijn. Natuurlijk, is dat waar, maar men vergeet al te
licht, dat de gewone klei onder de handen van een Michelangelo of een
Rodin heel andere vormen aanneemt dan bij kleine kinderen.
Wat die andere aanklacht betreft, dat Emerson zijn eigen gezelschap verkoos
boven dat van de grote massa — dit was ongetwijfeld volkomen waar. Hij
gaf zeker de voorkeur aan zijn eigen gezelschap en dat van een paar goede
vrienden boven een kamer vol mensen met wie hij niets gemeen had. Maar
al mocht hij al zijn medemensen ook niet even graag lij den, hij had ongetwij feld een diepe eerbied voor ieder's persoonlijke mening. En terwijl hij
zeker niet de man was om iemand vriendschappelijk op de schouder te
kloppen, probeerde hij wel steeds hem een beter en gelukkiger weg te wijzen
om te leven en te denken. Wanneer die neiging om zijn eigen weg te gaan
het enige is wat men Ralph Waldo Emerson kan verwijten, dan is dat mijns
inziens een overtuigend bewijs dat hij een van de edelste burgers geweest is
die de Republiek van de V.S. tot dusver heeft voortgebracht, een van de
beste, werkelijk „representatieve" Amerikanen, die ooit geleefd hebben.
Zoals ik hierboven reeds vertelde leefde Emerson bijna 80 jaar. Hij was een
geregelde harde werker, heel anders dan Carlyle, die zich zelf vol propte
met allerlei literaire bezigheden tot hij er bijna in stikte, en die dan enige
jaren alleen maar zat te staren in de grauwe leegte van zijn melancholieke
overpeinzingen. En hoewel hij zeker heel wat heeft geproduceerd, was het
toch niets in vergelijking met mensen als Voltaire, of andere schrijvers, die
zich tot taak hadden gesteld de mensheid voor zich zelf te leren denken.
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Smaakte hij veel voldoening van al zijn werken ? Dat is moeilijk te zeggen,
maar ik krijg toch wel sterk de indruk dat hij nooit volkomen tevreden was
met wat hij tot stand bracht, hetzij in proza hetzij in poezie. Hij beschouwde
zich zelf allereerst als dichter, maar hij zag heel goed in dat hem toch de
voornaamste eigenschappen van een „geroepen" dichter ontbraken. Hij had
geen „oor" ; toch is poezie in de eerste en voornaamste plaats een soort
„muziek in woorden" ; maar muziek was nu juist niet een kunst die veel
beoefend werd door de eerste kolonisten van Nieuw-Engeland. Emerson
schreef poezie zoals een braaf buil-german piano kart spelen omdat hij anderen graag hoort spelen, en die dus weet dat men het hierin door oefening
ver kan brengen, maar die vergeet dat andere pianisten, afkomstig uit
Rusland of Polen, hetzelfde ondernemen met een natuurlijke voorsprong
die hij nooit in zal kunnen halen.
Emerson was zich bewust van deze handicap. Hij wist waar de Parnassus
lag. Soms kon hij deze bergtop uit de verte bewonderen. Maar de Muzen
zouden hem nooit uitnodigen om daar met hen een beker ambrosia te
drinken en daarna wellicht wat te dansen op de weidevlakte. Daar hij nu
eenmaal was die hij was, kwam er nooit een klacht over zijn lippen dat hij
in zijn leven zoveel goeds had gemist. Hij was een echte gentleman van
Nieuw-Engeland, en zijn vrouw zou zeker nooit goed hebben gevonden dat
hij eens uit de band sprong en zijn buren zeker evenmin. De kunst vormde
een gevaarlijk gebied ; dat was glad ijs voor een brave burgerman. Want
zij kon de mens het besef bijbrengen hoe wonderbaarlijk het leven zou
kunnen zijn als men het benaderde zonder zijn gevoelens geweld aan te
doen. Maar de gemeente Concord was destijds zeker niet de plaats voor
„Eine kleine Nachtmusik" en het zou ongetwijfeld een groot schandaal heb.
ben verwekt als Louisa May Alcott, gehuld in een saffraan-kleurig gewaad,
had aangeboden het Russische Ballet eens zijn kunsten te laten vertonen.
Toch was Concord een heel gezellig plaatsje om je levensdagen te slijten;
ook hood het zekere voordelen die men niet icon hopen ooit te vinden in
Salzburg of Weenen. Als je huis b.v. afbrandde, (zoals Emerson eens overkwam) dan stonden je buren meteen klaar om het weer op te bouwen;
wanneer je heel oud werd en niet goed meer kon zien waar je eigenlijk
liep of vergeten was wie je was of waar je woonde, dan zou de een of
andere vreemdeling je bij de hand nemen en je veilig thuis brengen. Zulke
kleine aangenaamheden des levens en deze stille onopvallende hoffelijkheden vergoedden heel veel andere dingen. Gezegend dus de goede inwoners
van dit lieflijk plaatsje, dat moderne Athene. Wellicht hebben zij wel niet
precies begrepen wat hun Wijze hen eigenlijk wilde bijbrengen; maar zij
hebben hem tenminste niet gekruisigd.
Concord bestaat gelukkig nog altijd; en het heeft meer bewaard van zijn
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oude charme en sfeer dan menig beroemd oud en „begraven" stadje in
Europa. En daar aan de oevers van de rivier in Concord kan men, aangenomen dat men een plaatsje vindt om te zitten, rustig en ongestoord mediteren over het wonderlijke lot van Amerika.
Daar was allereerst die oudste periode waarover Emerson schreef — het
Amerika dat wij alleen kennen uit oude platen en tekeningen — met z'n
eindeloze vlakten en prairieen en bossen, die genoeg voedsel schenen te bevatten om de hongerige menigte van de gehele aardbodem te voeden. Daar
waren de kleine dorpen, met hun burgers, die geheel op zich zelf waren
aangewezen, elk van hen vervuld van het vurig verlangen om zijn kinderen
alle mogelijke voordelen te bieden van onderwijs en opleiding, opdat zij
door het leven zouden gaan als nuttige burgers van Amerika, die hun gaven
en talenten ten nutte van hun medemensen zouden aanwenden en belangstelling zouden tonen voor alles wat 't leven waarlijk de moeite waard
maakt. En dew mensen zonder haast waren nog vervuld van een onbewust
verlangen om vriendelijk te zijn; want was niet ieder medemens een potentiele vriend ? Ook spanden zij al hun krachten in om de tijden en gelegenheden uit te buiten ; want dat was immers hun plicht als leden van een
natie die zó rijk gezegend was door God en door de natuur, dat het de
afgunst opwekte van alle andere volkeren op de planeet.
Toen volgde de Burgeroorlog; en die aardige oude platen en tekeningen
hadden afgedaan. Inplaats daarvan kwamen de tekeningen in de catalogi van
de grote bedrijven en zaken ; en het oude ideaal van een goddelijke bestemming week geleidelijk voor een nieuw, waarin de opeenstapeling van
materiele rijkdom begin en einde van alle wijsheid en alle aspiraties werd
— bestemming onbekend.
Dew aanklacht (en ik weet dat ik alles behalve origineel ben, als ik dit
uitspreek ) is altijd uitenmate populair gewees ►t bij able intelleotuelen in_
Europa, die (tenzij zij een contract hadden om naar Hollywood te gaan,
of om te zingen in de Metropolitan) maar al te geneigd waren tranerk te
storten in hun borrels terwijl zij de geld-waanzin van Amerika beklaagden.
Daar ik zelf een immigrant ben heb ik wellicht een jets betere kijk op deze
eindeloos herhaalde blaam op onze nationale bedoelingen als onze inheemse
schrijvers. 1k weet dat onze huidige beschaving voortgedreven wordt door
een begeerte naar rijkdom, gemakkelijk verkregen of niet, maar in ieder
geval rijkdom. Maar ik vervang dan toch graag het woord „Amerikaans"

door „Europees", telkens wanneer dit onderwerp ter sprake komt, zoals
maar al te vaak gebeurt in onze dagen, nu een nieuwe golf van refugies op
onze kust aanspoelt.
De eerste en onbehoorlijkste worsteling om wat men soms noemt (de Hemel
weet waarom) de goede dingen van het leven, vindt plaats veel meer bij de
nieuw aangekomen immigranten dan bij de oudere kolonisten. Niet dat de
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eerste bewoners van Nieuw-Engeland of VirginiE afkerig waren van de gedachte om op eerlijke of oneerlijke wijze geld te verdienen. Te lang hadden zij in Impede geleefd om niet in te stemmen met Abbe Martin, dat
armoede, hoewel het op zich zelf geen schande behoefde te zij n, toch maar
al te licht wet een schande was. Maar de meerderheid van hen was toch
naar Amerika gekomen om daar een nieuwe standaard van geestelijk leven
te vinden die hen beter beviel dan die, waaraan zij in de Oude Wereld
gewoon waren. Zij werden gevolgd door horden van hongerige boeren en
achterbuurtbewoners, die maar heel weinig belang stelden in een meer verheffende en bevredigende manier van leven, en die naar de Nieuwe Wereld
getrokken waren uitsluitend en alleen om er beter hun brood te kunnen
verdienen. Zij leken op hongerig vee, dat eindelijk een vette weide ontdekt;
en in hun begrijpelijke maar niet erg aantrekkelijke begeerte om elk zijn deel
te krijgen (en zo mogelijk nog wat meer) liepen zij alles onder de voet
wat toevallig op hun weg kwam.
Een van de eerste slachtoffers van deze moordpartij was onze arme nationale vogel. De oude Amerikaanse adelaar had of - en toe nogal onbehoorlijk
gekrijst. Maar het was toch een moedig dier geweest, en wie zijn taal verstond begreep dat het eerlijk gemeend was wanneer hij wat wild met zijn
vleugels klapte en zich trots opwierp als de verdediger en kampioen van
alle onderdrukten in deze wereld.
De nieuwelingen echter, die geen wortel hadden in onze bodem en te onrustig bezig waren om ooit een integrerend deel van ons landschap te worden
(zoals de eerste kolonisten ! ), hadden niets geen belangstelling voor de
boodschap van Amerika. Zolang hun veel-talig kosthuis hun maar betere
maaltijd bond dan zij in de Oude Wereld genoten hadden, deden zij
weinig vragen en wachtten in ieder geval !mit op een antwoord. Wellicht
hebben zij vaag gehoord, dat in 't begin van zijn zelfstandig bestaan dit
yolk dat zij nu, althans voor 't uiterlijk, als het hunne beschouwden, zich
zeer scherp bewust was van zijn glorierijke bestemming. Maar daar een
bestemming nu eenmaal niet omgezet kan worden in klinkende munt en
direct profijt, scheen voor hun van veel minder belang dan de taak van
elke dag, en die bestond in het leegplunderen van een geheel werelddeel
(heel wat anders dan echte pioniersarbeid en daarmede vooral niet te verwarren ! ) — en de rest kon verrekken.
Of Emerson de verandering die in zijn geliefde Republiek heeft plaats gegrepen doorzien heeft, kunnen wij uit zijn boeken bezwaarlijk opmaken.
Zijn brieven tonen aan, dat hij allerminst blind was voor het feit, dat de
Verenigde Staten van Noord-Ameriga hun eerstgeboorterecht verkocht hadden voor een groot aantal linzenschotels. Maar hij was of te oud of te vermoeid om zich aan te sluiten bij die kleine groep dapperen, die optrokken
om de eigenlijke vijanden van hun gemenebest to bestrij den — te weten al241
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len die om eigen gewin het land plunderden. Misschien ook moeten wij de
reden van zijn klaarblijkelijke blindheid of onverschilligheid zoeken in die
eigenschap (zo sterk in hem ontwikkeld) die een van onze moderne filosofen
genoemd heeft zijn „fataal optimisme".
In dit gevoelen, dat alles zich tenslotte ten beste zou keren in deze beste
van alle mogelijke werelden, stond Emerson niet alleen. De meesten van
zijn tijdgenoten deelden het. Het was tot hen gekomen uit de dagen toen
de naam „Amerika" nog synoniem was met „hoop" en „overvloed".
Ik vertelde meen ik reeds dat Emerson stierf in 't zelfde jaar waarin ik geboren werd, en zo genoot ik het voorrecht onze planeet gedurende slechts
(hie maanden met hem te delen. Het is een prettige gedachte te weten, dat
ik aldus korte tijd de reisgenoot was van een man die met zijn hart veeleer
dan met zijn hersens schreef.
Want wij hebben beide soorten filosofen nodig om een redelijk evenwicht in
stand te houden. En dus, mijn beste vriend, tot Zaterdag, wanneer wij towel
de profeet van het hart als de kampioen van het verstand onder hetzelfde
dak hopen te ontvangen. Moge de maaltijd hen wel bekomen. Goede
De volgende Zaterdag was een van die zeldzame dagen in October waarop
men in de Lage Landen een korte tijd van een prachtige nazomer kan genieten. Ik was druk bezig met mijn nogal wanhopige pogingen om voor
Rembrandt een opheffing van zijn faillissement te verkrijgen. Ik had ontdekt dat dit nog nimmer geschied was en ik vond wel dat wij hem enig
eerherstel schuldig waren. Van uit een zuiver legaal oogpunt gezien was de
zaak uitvoerbaar. Mijn advocaat in Middelburg had het geval zo scherpzinnig onderzocht, dat er geen speld tussen te krijgen was. Maar de rechtbanken in Nederland beriepen zich op de een of andere duistere bepaling
betreffende beperkingen en deden hun uiterste best ons te bewegen de zaak
te laten rusten. Zo had ik het grootste gedeelte van de week doorgebracht
met mijn beste en geleerde vriend, Dr Heyse, die vrijwel alle andere zaken
had laten rusten om mij te helpen Rembrandt te bevrij den van deze droeve
smet. Zoals gewoonlijk was ik vrijwel op toen het eindelijk Zaterdag was,
en om een beetje frisse lucht te happen voordat onze gasten verschenen,
liep ik wat langs de weg naar Vrouwenpolder en had juist de prachtige
oude korenmolen bereikt, die de volgende zomer of zou branden, toen mijn
aandacht getrokken werd door een nogal vreemd gezicht.
Op Zaterdag verliet onze garnalenvloot nooit de haven, want alle vissers
waren dan thuis om de Zondag in hun gezin te Arnemuiden door te
brengen. Dit wetende zag ik met verbazing een klein scheepje de mond
van de Schelde naderen ; en wat het geval nog interessanter maakte was het
feit dat de zeilen niet de bekende letters VE of ARM droegen, wat een
bewijs was dat het schip in onze haven thuisbehoorde.
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Na enige tijd kon ik duidelijk de letters ZA onderscheiden. Deze schuit
moest dus helemaal van het dorpje Zandvoort zijn gekomen. Daar wij ire
Veere nooit of te nimmer een visserspink uit Noord-Holland zagen, was
dit wel een heel ongewone gebeurtenis, en ik vroeg mij verbaasd af wat
dit schip zo ver uit zijn koers gebracht had. Enkele ogenblikken later
ging de Zandvoortse boot naar de wal toe. Het was vloed en de schipper,
die blijkbaar zijn vak goed verstond, had geen moeite om zijn enige passagier aan land te zetten.
De passagier, gekleed in een ietwat vreemd uitheems costuum, schudde de
kapitein, die hem tot op de kust begeleid had, hartelijk de hand, en begon
toen door het mulle zand blijkbaar de weg naar ons dorp te zoeken.
Ik was zo langzamerhand wel gewoon geraakt aan de ongewone manier,
waarop sommigen van onze gasten zich naar ons rendez-vous begaven ; en
was dus ook helemaal niet verbaasd toen de vreemdeling niemand anders
bleek te zijn dan Monsieur Rene Descartes. Om zeker te zijn sprak ik hem
aan in mijn beste Parijse Frans en vroeg hem of ik de eer en het genoegen
had te spreken met de hooggeachte Sieur Descartes.
Hij die daar pas geland was op onze kusten nam, terwijl hij zijn lange
mantel met de linkerhand vasthield, met de rechter zijn hoed met een
brede zwaai af, maakte voor mij een buiging en antwoordde dat hij inderdaad Rene Descartes was, geheel tot mijn dienst, en dat hij zeer getroffen
was door de moeite die ik genomen had om helemaal hierheen te komen ten
einde hem welkom te heten.
Ik verzekerde hem dat dit helemaal geen moeite geweest was en dat ik hem
gaarne rechtsstreeks naar mijn huis zou begeleiden, waar hij zich zou kunnen herstellen van de ongemakken, die hij ongetwijfeld had ondervonden
in de kleine kajuit van de boot. En toen vertelde ik hem hoe buitengewoon
verrast ik was geweest een Zandvoortse visserspink in dit deel van onze
Lage Landen te zien.
„Ha, ha," zeide hij, „dat hebt ge dus opgemerkt ! Wel, dat gebeurde op de
volgende wijze. Wij krijgen zo zelden gelegenheid het toneel van ons
vroeger geluk weer terug te zien — waarmee ik niet wil zeggen, dat ik op
't ogenblik niet volkomen gelukkig ben" (vaak had ik deze zelfde opmerking nu reeds van onze gasten vernomen — „maar ik dacht dat het toch
wel aardig zou zijn om nog weer eens een blik te kunnen werpen op dit
alleraardigste dorpje, waar ik zoveel gelukkige j ren van mijn leven heb
doorgebracht en waar vele van mijn beste werken ,,Jt stand kwamen."
Ik antwoordde hem, dat ik wel bevreesd wat dat hij veel dingen veranderd
zou vinden.
Descartes stond op eens stil. „Pour l'amour de Dieu," smeekte hij mij, „ne
parlons pas de ca. Naar het uiterlijk te oordelen hebben deze dorpen al
hun schoonheid en aantrekkelijkheid verloren."
,
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„Ja," antwoordde ik, „er zijn heel wat verbeteringen aangebracht."
„Als al die dingen, die ik reeds heb opgemerkt verondersteld mogen worden even zo vele verbeteringen te zijn," antwoordde hij, „dan is Rene Descartes welhaast dankbaar aan Hare Majesteit de Koningin van Zweden, dat
zij te zuinig was om hem van een behoorlijk gestookte studeerkamer te
voorzien. C'etait vraiment execrable ! Pis que ca, c'etait laid."
Intussen waren wij de brug over de oude stadsgracht gepasseerd en liepen
nu tussen de versterkingen door, die Napoleon welhaast honderd vijftig
jaar geleden daar had laten aanleggen, toen Veere even van de havens was
geweest van waaruit hij gehoopt had Engeland te kunnen overweldigen.
Descartes was zeer verheugd over wat hij zag ! „Dew bolwerken zijn inderdaad buitengewoon knap geconstrueerd," zei hij mij, „veel beter dan wij in
onze dagen plachten te doen. U herinnert zich misschien, Monsieur, dat ik
mij met deze dingen nog al eens bezig heb gehouden in een bepaalde tijd
van mijn Leven." Ik antwoordde hem dat ik bekend was met de jaren die
hij in het veld had doorgebracht en dat ik meermalen Breda bezocht had.
„Ach, ja, Breda," antwoordde hij, „Het is waar dat ik eens een van Uw
landgenoten in stomme verbazing bracht toen hij bemerkte, dat ook een
Fransman wel het een en ander of kan weten van Wiskunde."
Kort daarop kwamen wij fangs mijn woning. Jimmie zat voor de kachel
en las juist het laatste nieuws uit het een of andere Amerikaanse tijdschrift.
ik wees hem op de vrolijk verlichte kamer. „Hierin, Monsieur Descartes,",
zei ik, „zult U vele exemplaren van Uw eerste uitgaven aantreffen."
„Tiens ! die zou ik wel graag eens willen zien. Uw drukkers hebben mij
steeds op uitnemende wijze geholpen."
Ik bedacht opeens dat het onmogelijk was hem binnen te laten, immers het
was een stilzwijgende afspraak, dat onze gasten alleen het huis, waar zij
zouden worden onthaald binnen zouden treden. Maar ik beloofde hem
dat zodra wij onze plaats van bestemming zouden bereiken ik iemand zou
sturen om deze boeken voor hem te halen. En aangezien het nog te vroeg
was om naar het huis van Frits te gaan (het was pas kwart voor zeven)
stelde ik hem voor dat wij naar het eind van de haven zouden wandelen,
waar ik hem een paar woningen van typische architectuur zou kunnen aanwijzen, zoals hij die wel moest kennen van zijn langdurig verblijf in Amsterdam en Leiden en Rijnsburg.
De z.g. „Zeepoort" stond wijd open. Wij liepen er door en stonden lange
tijd te kijken naar de oude stenen borstwering, terwijl ik hem uitlegde hoe
aan de andere zij de van de haven vroeger een toren stond precies gelijk aan
de toren achter ons. Deze werd gebruikt als kruitmagazijn en was gedurende
een onweder door de bliksem getroffen, waardoor het gehele gebouw met
een deel van de vesting in de lucht vloog en in de zee verdwenen was.
„Ja," merkte Descartes op, „de Dusitse miotanik, die dat verschnikkelijke
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chemische product uitvond, deed daarmee, vrees ik, meer kwaad dan goed."
Hij zei dat zo langs z'n neus weg, evenals een van onze huidige natuurkundigen op zou merken, dat Alfred Nobel ongetwijfeld de beste bedoelingen had toen hij het dynamiet uitvond om de boeken van Zweden te
helpen de grote stenen en de boomstronken uit de velden te verwijderen,
maar dat hij toch misschien minder kwaad zou hebben gesticht als hij zich
gehouden had aan zijn stoommachines, in plaats van om te zwaaien naar
scheikunde.
Ik was zeer verlangend het gesprek langs deze lijn nog een beetje voort te
zetten, maar juist toen werd onze aandacht getrokken door het gezicht van
een kleine boot, die naar Veere toeroeide en die scheen te komen van het
eiland Noord-Beveland.
„Nog een bezoeker," vroeg Descartes, „en dan zo laat op de avond ?"
„Niet dit alleen valt mij bijzonder op," antwoordde ik, „maar een inboorling van een van deze twee eilanden zou zeker gewacht hebben op de veerboot van zeven uur, die hem hierheen zou hebben gebracht in vijf minuteri
en voor veel minder kosten. Deze man heeft nu zeker een half uur nodig
en het zal hem ongetwijfeld een gulden of meer kosten."
„Misschien heeft hij haast," merkte Descartes op.
„Dat kan zijn; maar hij loopt daarbij een groot risico, want aan deze kust
staat een sterke stroom. Met slechts een roeier loopt hij grote kans zeewaarts
te worden meegezogen."
Gelukkig bleek het getij hem gunstig te zijn, want de roeiboot kwam recht
op onze stijger toeroeien, en ik kon weldra de persoon die voorin zat nauwkeuriger waarnemen. Die lange haviksneus en die grote wimpers waren mij
bekend ! Het was Ralph Waldo Emerson.
„Kent ge deze persoon," vroeg Descartes mij.
„Ja zeker, maar dan natuurlijk alleen van afbeeldingen, want hij stierf,
toen ik nog slechts een paar maanden oud was. Hij zal Uw medegast zijn
deze avond. Het is een Amerikaan. Zijn naam is Emerson."
„Connais pas", antwoordde Descartes met die uiting van beslistheid die een
rasechte Fransman in twee woorden kan leggen, wanneer hij niet alleen
iemand niet kent, maar ook wil aangeven dat hij niet het minste belang er
in stelt hem ooit te ontmoeten.
Dit grief de mij even, en ik stond op het punt om hem nogal scherp te antwoorden, dat ook andere mensen behalve Fransen of en toe nog wel goede
boeken hebben geschreven of schitterende ideeen hebben verkondigd, toen
ik mij herinnerde, dat Descartes gestorven was meer dan anderhalve eeuw
voordat Emerson geboren was, en dat hij dus nimmer van hem kon hebben
gehoord.
Een ogenblik later riep de schipper van Emersons boot luide tot mij : „Hei
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mijnheer, help mij eens om deze oude vrind aan land te krijgen. Hij lijkt
mij aardig stijf, rheumathiek of iets dergelijks. En hoe moet ik aan mijn
geld komen ? Hij zegt dat hij Been geld heeft, maar hij was zo voorkomend
dat ik besloot ook dit risico te aanvaarden."
Ik zeide hem, dat als hij de volgende morgen even bij Frits Philips aan
wilde komen hij een rijksdaalder zou krijgen, wat meer dan het dubbele
was van wat hij verwachtte. Zijn houding veranderde dus geheel en hij
werd heel opgewekt.
„Ha, ha," zei hij, „U bent een vriend van Mijnheer Philips ? Dan komt
alles best in orde," ; en samen hielpen wij de Concord-wijze om te Veere
voet aan wal te zetten.
„Een ongewoon vriendelijk burger," merkte deze op, „het spijt mij, dat ik
hem niet belonen kan. Maar ik verdwaalde toen ik op weg hierheen was.
Ik vrees dat ik altijd nogal onhandig was wanneer het er op aan kwam
mijn weg te vinden. Gelukkig dat er dan altijd nog wel iemand op komt
dagen om mij uit de moeilijkheden te helpen. Dat schijnt toch wel de manier te zijn waarop deze wereld blij ft draaien."
Hier was weer een voorbeeld van dat fatalistische optimisme, waar ik het
zaven over had en dat zo karakteristiek was voor velen van Emerson's
tijdgenoten. Gaarne zou ik wat dieper op dit onderwerp zijn ingegaan;
maar voor het ogenblik was ik vooral benieuwd er achter te komen hoe hij
in 's hemelsnaam er ooit in geslaagd was zijn weg naar Noord-Beveland te
vinden, dat zo eenzaam ligt en zo volkomen afgesloten is van het vasteland, dat het veel eenvoudiger is om van Amsterdam naar Parijs of Londen
te reizen, dan van Amsterdam naar dit eiland.
Gedurende de verdere avond probeerde ik telkens weer op dit mysterie
terug te komen om althans een idee ervan te krijgen waar hij vandaan
kwam toen hij hier in Noord-Beveland belandde. Maar zijn antwoorden
waren altijd zo hopeloos vaag, dat tot op de huidige dag dit probleem nog
een even grote puzzle voor me is als op die avond. Hij deed zijn uiterste
best zich de namen te herinneren van enkele plaatsen waar hij, naar hij
meende, die middag langs gekomen was; maar blijkbaar had hij toen aan
heel andere dingen gedacht ; en daar hij hopeloos onmuzikaal was, had hij
een slecht gehoor voor onbekende klanken. Wij meenden iets op te vangen
van Bergen-op-Zoom, maar aangezien die plaats ongeveer vijftig kilometer
verwijderd is en gelegen is op het vaste land, hielp ons dat niet veel verder.
Eindelijk informeerden wij dus maar niet verder. Onze gast had zijn bestemming bereikt, dat was tenslotte de hoofdzaak.
Het had intussen reeds lang zeven uur geslagen en ik haastte mij dus met
mijn beide gasten naar het huis van Frits. De maaltijd viel kennelijk goed
in de smaak, behalve dat Emerson onze dure Bordeaux-wijn voor een goedkoop Italiaans wijntje aanzag, die hij naar hij zeide zich nog herinnerde van
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zijn iaatste bezoek aan het vasteland, een opmerking die Descartes deed huiveren en naar nog een glas deed vragen. Wat het gesprek betreft, dat was
niet precies wat wij ervan hadden verwacht. Hier hadden wij nu twee van de
allerknapste koppen van alle tijden bij elkaar gebracht onder eenzelfde dak,
maar op een of andere wijze kwam het gesprek niet op gang en zelfs
Erasmus scheen geen kans te zien een beetje leven te brengen in de nogal
saaie conversatie.
Ook de muziek bracht onze gasten niet uit de plooi. Descartes draaide
broodpilletjes en trok in gedachten lijnen op het tafelkleed met zijn botermes, terwijl Emerson ons vertelde dat iets in Gombert's „In festis beatae
Mariae Virgins" hem een lied in herinnering bracht, dat hij als kind te
Boston gezongen had. Wij gaven daarom Hein Verlinde een wenk om de
gramafoon of te zetten, terwijl ik hem tevens verzocht naar mijn huis te
gaan om Jimmie te vragen hem de originele uitgaven te geven van de
Principia philosophiae, de Discours de la Methode, en de Passions de
L'Homme, die ik toevallig alle in mijn bezit had.
Hein keerde binnen tien minuten terug en toen gebeurde er een wonder.
Terwij1 Descartes zijn beide handen teder op deze oude perkamenten banden legde werd hij opeens een geheel ander mens. „Mes enfants" riep hij
uit, „mijn eigen zo innig geliefde kinderen." En ik verwachtte niet anders
dan dat hij deze papieren nakomelingschap zou gaan kussen. Maar voor hij
dit kon doen, ontwaakte ook Emerson uit de lethargie die hem gedurende de
gehele avond in zijn greep had gehouden.
„Natuurlijk, natuurlijk, nu begrijp ik het," zei hij met meer bewogenheid
dan waartoe ik hem in staat had geacht. „Nu begrijp ik het eindelijk. Ik
kende Erasmus op het ogenblik, waarop ik hem zag ; maar de naam van
die andere gast had ik niet goed opgevangen. Ik ben nogal doof en versta
namen altijd heel slecht. Maar nu begrijp ik het. U bent de beroemde
soof Descartes."
Zalig zijn de groten van hart, want zij zijn alle kinderen in hun kleine
ijdelheden. Descartes had alle dagen van zijn leven getracht om het contact met zijn medemensen te vermij den ; maar het bleek nu toch duidelijk
dat hij diep gegriefd was dat de tweede gast niet terstond zijn identiteit
had kunnen vaststellen. Thans echter was het ijs gebroken en daarna liep
alles gemakkelijk en gedurende de rest van de avond gedroegen de twee
mannen zich als oude vrienden. Emerson bekende dat de wiskunde altijd
een gesloten boek voor hem geweest was, en Descartes antwoordde dat een
wijs man zich voor zulk een opmerking moest schamen. „Niets ter wereld
is zo eenvoudig als dit," antwoordde hij. „Laat mij U 't maar eens wijzen,"
zei hij ; en hij begon terstond (als voorbeeld hoe eenvoudig de gehele wiskunde is) met een uitvoerige uiteenzetting over coOrdinatie, terwijI hij ons
prachtig tafelkleed gebruikte als schoolbord tot grote schrik van onze goede
248

DESCARTES EN EMERSON

Jo, die mij influisterde, dat zijn potloodlijnen in de was er nooit meer uit
zouden gaan en dat nu het hele tafelkleed bedorven was. Waarop Erasmus,
die het gehoord had, opmerkte dat zij het tafelkleed nu toch makkelijk aan
een museum zou kunnen verkopen voor elke prijs die zij wilde ; waarop zij
zich weer wat beter voelde en naar de keuken terugging om het dessert
gereed te maken.
En toen, ik weet niet meer hoe, kwam het gesprek op de wet van de waarschijnlijkheid en dit leidde weer tot een discussie over het schaakspel.
„Schaak," antwoordde Descartes, „dat speelde ik vroeger gaarne, maar dat
is al een hele tijd geleden."
„Ik ook," antwoordde Emerson, ,,ik leerde het al als kind. Mijn tante
leerde het mij, maar ik heb het er nooit ver in gebracht. Ik speelde het toen
ik zeventig was nog even slecht als toen ik zeventien was."
„Mijnheer is te bescheiden," antwoordde Descartes in zijn meest hoffelijke
franse stijl. „Maar ik zal U vertellen wat wij zullen doen. Zodra dit voortreffelijke maal tot een einde is gekomen — de chef-kok van Zijne Majesteit zou het niet beter hebben kunnen doen dan Uw geèerde cuisinilre —
moeten wij samen een spelletje schaak gaan spelen ter herinnering aan
vroeger tij den."
Wij waren het spoedig hierover eens. Gelukkig hadden wij twee schaakborden, en terwij1 Descartes met Emerson speelde, speelde Frits met mij.
Erasmus liet zich verontschuldigen. Men speelde geen schaak in het klooster
waarin hij zijn jeugd had doorgebracht, en daarna had hij zich zelf altijd te
oud gevonden om zich hier nog mee bezig te houden.
Mogen de gezegende zielen van Morphy en Steinitz nooit vernemen wat er
die avond gebeurde nadat de schotels van tafel verdwenen waren in het
kleine huis van Frits in Veere. Nooit, geloof ik, sinds de oude Perzische
Shah dit onvergelijkelijke spel aan de wereld geschonken had, vond een
schaaktournooi plaats, waarin de deelnemers zo weinig talent aan den dag
legden als hier. Frits en ik waren niet veel meer dan derde-rangs spelers.
Wij speelden schaak alleen maar voor de gezelligheid. Wij hadden evengoed kunnen proberen vioolvirtuoos te worden voor de gezelligheid als
schaakkampioen. Toch waren wij nog zoveel beter dan onze beroemde
gasten dat, toen de tijd kwam om van partner te verwisselen (Emerson
was door Descartes op smadelijke wijze schaakmat gezet), wij ons beiden
beschaamd gevoelden toen wij hen als tegenstanders tegenover ons hadden.
Het leek wel een spel met niet erg snuggere kinderen. Het was inderdaad
alleen een gevoel van nederigheid dat mij ervan weerhield Descartes in een
paar zetten schaakmat te zetten; want ik kon toch onmogelijk verder het
leven door te gaan met de gedachte dat ik de grootste wiskundige van alle
tij den in drie zetten had verslagen; en dus veranderde ik juist voor de
fatale zet van mijn koningin haastig van tactiek. Op deze wijze slaagde ik
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er in het spel nog verdere dertig zetten voort te zetten, voordat Descartes
uitriep : „Monsieur is veel te knap voor mij. Ik wil liever nog wat met
Monsieur Emerson spelen, dan heb ik tenminste nog een kleine kans om te
winnen."
Daar onze beide gasten zich echter buitengewoon schenen te amuseren,
meenden wij dat het niet onze taak was aan dit onschuldige genoegen een
einde te maken. Zo verliep er dus nog een geheel uur voordat Frits, die
zich herinnerde dat wij nog een fles Tokayer in de kelder hadden liggen,
voorstelde dat wij wat op adem zouden komen, en de rest van de avond in
gesprek zouden doorbrengen.
De korte spanne tij d die nu nog volgde woog geheel op tegen alle teleurstellingen die wij ondervonden hadden gedurende het eerste gedeelte van
de maaltijd. Nu eindelijk pas waren Descartes en Emerson beiden in staat
om zich geheel te laten gaan. Zij praatten niet alleen maar gewoonweg,
neen, de vonken sloegen er aan alle kanten uit.
Waar zij dan wel over spraken ?
Emerson had als thema aangegeven : hoe zou het er in onze wereld uitzien
wanneer wij de kans kregen onze menselijk intelligentie de vrije loop te
laten in de strijd met de onbekende krachten van de natuur.
Onze beide gasten waren in hun element. En ik verbaasde mij niet langer

De grootste wiskundige en het slechtste spelletje schaak
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dat de Universiteit van Parijs en de Godgeleerden van Yale (het grote
bolwerk van rechtzinnigheid in het Amerika in de eerste heift van de
vorige eeuw) zo totaal van streek waren door de leringen van deze beide
mannen. Want wanneer de mime en verdraagzame ideeen van deze getrouwe zoekers naar waarheid, die alleen op hun eigen ervaringen en waarnemingen afgingen, ooit de overhand zouden krijgen, dan zou de gehele
sante-kraam van onze huidige samenleving, die alleen het voortbestaan
mogelijk maakt van een groep officiele behoeders van de „geopenbaarde
waarheid", in elkaar storten. Het zou te gronde gaan als een oud en verweerd gebouw, getroffen door een felle bliksemstraal.
Kort voor middernacht begonnen de kaarsen weer op de bekende manier
te sputteren. Dat betekende dat het tijd werd om op te breken en te vertrekken. Bij de laatste slag van 12 uur ging het licht uit — en waren onze
gasten verdwenen.
Toen Jo ons de lamp uit de keuken bracht zagen wij een oude dukaat op
tafel liggen. Daarnaast lag een stukje papier, waarop met haastige hand een
paar woorden gekrabbeld waren : „dit is voor onze eminente cuisiniere, aan
wie voor deze heerlijke avond veel dank verschuldigd is ; haar onderdanige
dienaar, R.D.
,
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Ten einde niet te eenzijdig te word en,
willen wij twee leden van het vrouwel0 geslacht uitnodigen,
waarop Keizerin Theodora van Byzantium
en Koningin Elisabeth van Engeland ten tonele verschijnen

Tot nu toe hadden we slechts mannen uitgenodigd en Jimmie en
Lucie begonnen er meer en, meer op aan te dringen dat wij ook eens wat
aandacht aan hun sexe zouden wij den. „Wanneer komen er ook eens
dames ?" vroeg Jimmie ons gewoonlijk iedere Zondag. Niet omdat zij zo'n
vurig feministe was. Integendeel, direct van het begin of had zij volgehouden, dat er in de geschiedenis niet voldoende vrouwen waren, die
enigermate aan onze eisen voldeden om ons ook maar voor een enkele
avond te onderhouden. Dit hadden wij steeds ten stelligste ontkend (meer
uit beleefdheid dan uit overtuiging), maar aangezien Lucie iedere keer
weer de partij van Jimmie had gekozen, waren wij er nooit veel verder mee
gekomen.
beiden waren zulke sterke persoonlijkheden, dat de
Dat Lucie en Jimmie
gemiddelde man in vergelijking met hen een zielige indruk maakte — haar
eigen sexe zo hard moesten vallen had ons steeds verbaasd, of wij hadden
tenminste gedaan alsof. Lucie hield vol dat vrouwen het haatten in het
openbare Leven te treden, dat een vrouw op een kantoor een anomalie was,
iets als de spreekwoordelijke getrainde zeehond (wonderlijk overigens dat
een zeehond trombone zou kunnen spelen, maar waarom zou hij ?) en derhalve uit haar element en noodzakelijkerwijze ongelukkig. Jimmie, wier
geweldige wiskundige aanleg haar in staat zou hebben gesteld een accountants-kantoor te leiden (en met succes), was nog meer gebeten op haar
zusters. „Ik placht voor mijn onderhoud te werken," zeide zij dikwijls, „en
ik haatte het, behalve dan dat het mij die onafhankelijkheid verschafte die
ik liefheb. Maar de mannen hebben al in voldoende mate een rotzooi van
de wereld gemaakt, zodat wij vrouwen het niet nog erger behoeven te maken."
„Wat," informeerden wij, „zouden die lieve schepsels dan moeten doen ?"
„Wat zij steeds gedaan hebben en wat zij het beste kunnen."
„En dat is ?"
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„Kinderen krijgen, hun huishouden doen en hun gezinnen verzorgen. Dat
is werk genoeg om iedere vrouw de hele tijd bezig te houden."
„Maar wat vind je dan van onze Amerikaanse vrouwen, die in flats wonen
en geen huishouden hebben te doen omdat dat vanzelf loopt ?" Ik besefte
dat dit een hopeloze gemeenplaats was, maar alles beter dan helemaal niets
te zeggen.
Lucie was niet in het minst uit het veld geslagen. „Dat zijn maar oppervlakkige details," zeide zij. „Ik wil hen niet tot de Middeleeuwen laten
terugkomen en huis-sloofjes worden. Ik sprak over de belangrijke dingen
in het leven. Ik ben niet meer zo jong. Ik heb geen gemakkelijk leven gehad, maar wel een geweldig interessant. Ik heb het van alle kanten bekeken
en ben tot de slotsom gekomen, dat jouw gemiddelde vrouw in het openbare leven zichzelf en alle anderen met wie zij ,moet samenwerken tot een
last is. Ik weet, dat velen van hen veel knapper zijn dan de mannen die
dezelfde posten bezetten ; maar daar gaat het niet om. Wij spraken over
hun pogingen om geluk te brengen door te trachten de wereld te bestieren
in plaats van hun eigen gezinnen. 't Kan zijn dat zij dat in Amerika kunnen doen. Mogelijk hebben jullie daar een ander soort vrouwen, maar ik
betwijfel het. Zie nu eens ."
„De koffie-tafel is klaar," zei Kaatje toen juist, terwijI zij haar neus om
de deur stak met het gezicht van een verschrikt muisje.
„Begin maar vast," riep ik de anderen achterna. „Ik ben zo terug. Ik geloof
dat ik iets weet."
InAerdaad had v een geed idee, zoals de anderen erkenden toen ik hen de
namen had voorgelezen van mijn candidaten : Keizerin Theodora van Byzantium en „Queen Bess" van Engeland!
„Dat zou een zeer interessante avond kunnen worden," zei Lucie. „Een van
die twee dames was, als ik me niet vergis, van zeer lage kom-af en de ander
was de dochter van die beste Koning Hendrik van Engeland — die man
met al die vrouwen. Die twee moeten veel met elkaar gemeen hebben."
„Zeker," voegde Jimmie daar aan toe. „Iedere dochter van een dergelijke
vader moet wel van het een en ander op de hoogte zijn."
„En beiden waren zij in de politick," zei Frits. „Nu kunnen we nagaan of
Lucie gelijk heeft met te zeggen dat vrouwen niet op haar plaats zijn in het
openbare leven."
„Het hangt er maar van of wat je met openbaar bedoelt," waagde ik op te
merken.
„Hendrik, gedraag je alsjeblie-ieft ! " verzocht Jimmie mij, „je weet heel
goed wat ik bedoelde en het heeft geen zin te zinspelen op het vroegere
beroep van de Keizerin."
„ICnoedel is weg gelopen," zei Francine, het keukenmeisje, die uit de tuin
Imam.
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En dus kwamen wij nooit te weten wat Lucie bedoelde, want wanneer
Knoedel wegliep hield het heelal op te bestaan totdat hij weer terug was gevonden. Hij werd gelukkig spoedig gevonden en wel op de gebruikelijke
plaats bij de vuilnisbak van de dorps-slager.
Na de lunch hield ik me enige ogenblikken bezig met de voorbereiding
van ons volgende diner. Onze twee toekomstige gasten hadden tien eeuwen
na elkaar geleefd. Het was derhalve een vrij moeilijk probleem om hen iets
voor te zetten wat beiden evenzeer naar de zin zou zijn. Maar wanneer we
hen lamsvlees zouden geven (iets wat men in Holland practisch niet kan
krijgen, omdat de mensen het niet willen eten), zouden we dat op twee
verschillende manieren kunnen klaar maken. De volgende morgen stelde ik
dit voor aan Jo Verlinde, maar deze zei, „Zet dat maar uit uw hoofd. Ik
zal wel iets klaar stoven, dat zij beiden lekker zullen vinden."
„Denk er wel aan, dat zij beiden leefden in een tijd toen er nog geen vorken bestonden."
„Naar wat ik zo van uwe andere vrienden heb gezien, konden zij zich toch
wel goed redden," zei de uitmuntende Jo, die als pension-houdster zo haar
eigen gedachten had over de tafel-manieren van de meeste vreemdelingen.
„Dat weet ik, maar geen fantasie jus, alsjeblieft," smeekte Frits haar. „Hun
vingers worden er kleverig van en zij vegen ze of aan het tafelkleed en aan
de gordijnen en stoelen en wanneer zij de saus over zich been hebben gemorst laten zij het nog op de vloer vallen ook."
„Die paleizen van hun moeten er dan wel als een varkensstal hebben uitgezien," merkte Jo op. „Wij hadden eens een stel Grieken in ons pension.
De man was Griek en de vrouw een Italiaanse. Zij bleven drie dagen. Toen
zij weggingen moest ik hun kamer opnieuw laten behangen."
„Tja, en nu zullen wij dan zelf de volgende week hier een Griekse ontvangen ; en wat denk je hen dan te geven, wat zij beiden lekker zullen
vinden ?"
„Gestoofd vlees," zei Jo. „Dat kunnen ze met hun lepel eten als ik het goed
dun maak. Desnoods kunnen zij voor de grotere stukken hun vingers gebruiken. Ik merkte op dat zelfs die beroemde Engelse schrijver — die ene
met dat hoge voorhoofd en de magere benen — ook in zijn element was
wanneer het er op aan kwam te eten met zijn ."
„Dat is genoeg, Vrouw Verlinde," zei ik. „Hij was een groot man en —
denk er alsjeblieft even aan, dat zelfs in het geval van William Shakespeare
de vingers werden gernaakt voor de vorken."
„Maar ik moet achteraf de rommel weer opruimen."
„Goed dan, geef jij maar gestoofd vlees ; en wat zul je er bij doen ? Lamsvlees alleen is niet bijster aanlokkelijk."
„Voor de Griekse madame : knoflook."
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1k huiverde. „Maakt U zich maar niet ongerust," zei Jo, „Uw neus zal U
wel waarschuwen wat de schotel met knoflook is. En in de andere zal
ik wat mint doen. Zij zeggen dat in Engeland iedereen van mint houdt. Wij
waren daar eens voor drie dagen in een stadje aan de kust. Toen kregen wij
zo'n honger dat we maar gauw terug kwamen."
Aldus werd besloten. Het beloofde geen geweldig diner te worden, maar
al wat wij van de Byzantijnse keuken wisten, bewees dat deze zuiver Levantisch was ; en die manier van koken is niet veel veranderd in de laatste
veertienhonderd jaar. Wij konden de dames wat brood geven om in hun
goulash te dopen en het dan op de goede middeleeuwse manier te eten,
toen het brood ook nog als bord dienst deed.
„Wenst U nog iets anders ?" vroeg Jo.
„Ja," zei ik, „een heleboel kool."
„Dam gaat het hele huis zo verschrikkelijk van stinken! "
„Dat weet ik, maar zij kenden indertijd nog niet zoveel groenten. Zij zullen
gewend zijn aan hun dagelijkse kool. Wat zou jij anders voorstellen?"
„Een sla'tje."
„Geen van beiden heeft in haar 'even ooit een blad sla gezien."
„We kunnen toch niet altijd bonen eten."
„Nee, dat kan niet. Daar krijgen we zo langzamerhand wel aardig genoeg
van. Bedenk eens wat anders."
„Aardappels ?"
„Die werden eerst jaren later uitgevonden, en toen zij naar Europa kwamen,
raakten de mensen ze niet aan. Zij aten de bladeren (die hen ziek maakten)
en gooiden de rest weg."
„ViVat vindt U van erwten ?"
„Nee; maar dat brengt me op een idee. We zullen hun de doppen geven.
Die zullen ze in ieder geval lekkerder vinden dan de erwten en je kan die
door dat gestoofde vlees mengen."
„En laten wij dan daarna eens een grap uithalen," zei Frits. „Laten wij hen
ijs geven."
„Een pracht-idee — en hen niet van tevoren zeggen wat het is! "
„Dat zullen ze waarschijnlijk ook met hun wingers eten," opperde Jo nogmaals.
„Ze zullen dat wel gauw genoeg nalaten," verzekerde Frits ; en dus lieten
we het daarbij. Een flinke schotel gestoofd vlees met knoflook en daarbij
nog iets geciviliseerds voor Erasmus, Frits en mij ; en dan ijs als verrassing
en nieuwigheid voor onze gasten. Wat de drank betreft, Elisabeth zou
waarschijnlijk wel de voorkeur geven aan bier (het zuurste bier dat er maar
te krijgen was) ; en dan de een of andere Griekse wijn die de handelaar
in Vlissingen maar voor ons op de kop moest zien te tikken, gemengd met
rozijnen, voor de Keizerin.
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Het muzikale gedeelte van de avond beloofde ook zeer ingewikkeld te
warden, want Theodora's muziek zou voor Elisabeth onbegrijpelijk zijn en
Elisabeth's muziek zou Theodora helemaal niets te zeggen hebben, omdat
zij natuurlijk gewend was aan een geheel andere toonsoort. Als wij maar
wat vroeg-Griekse muziek konden vinden ! Maar wij probeerden het overal
tevergeefs; niets bleek ook maar in de verste verte te voldoen.
Er bestonden platen, waarop vermeld stond „Delphische hymnen" en die
als echt werden gebrandmerkt, doch zij waren gereconstrueerd uit zeer
twijfelachtige originelen (wat weten wij overigens van het Griekse notenschrift of ? Niets ! ); ik weigerde die te kopen, maar bestelde een aantal
Gregoriaanse cantaten. Ik vroeg om de oudste die zij hadden, waarvan er
enkelen merkwaardigerwijze gezongen werden door koren van het seminarium van Montreal. Om zeker te zijn kocht ik ook een pelgrimslied genaamd „Congaudeant catholici", dat, naar men zeide, terug ging helemaal
tot de twaalfde eeuw ; en een zogenaamd „dubbel organum" op het Gregoraanse koraal „Heac dies".
Het muzikale programma voor Hare Majesteit van Engeland was veel gemakkelijker. Wij behoefden slechts de madrigalen en motetten van William
Byrd en Thomas Morley en John Dowland te herhalen en zij zou geheel
voldaan zijn. Zij had altijd veel van het theater gehouden, en was zelfs
opgetreden op een van die gemaskerde bals aan haar hof ; ongetwijfeld
zou zij verscheidene melodieen herkennen.
Als speciaal compliment voor deze dame, van wie werd gezegd dat zij niet
zonder ijdelheid was, liet ik John Wilby's „Lady, when I behold" en zijn
„Adieu, sweet Amaryllis" halen. En zo was dus alles in orde voor onze
eerste avond met dames. Frits ging Zondagavond met de laatste trein terug
naar Amsterdam en ik trachtte mijn geheugen wat op te frissen omtrent die
geheimzinnigste aller vroeg-middeleeuwse heersers, Keizerin Theodora, de
vrouw van Keizer Iustinianus I.
En nu moet ik iets proberen, wat verre van gemakkelijk is — ik zal mijn
best doen je een beeld te geven van die wereld uit de eerste helft van de
zesde eeuw — de wereld waarin Theodora geboren werd.
Het Romeinse Keizerrijk van de Caesars bestond niet meer. De stad Rome,
ettelijke malen veroverd en geplunderd, lag in puin. Ergens temidden van
deze puinhopen leefde de plaatselijke bisschop, die langzamerhand aanspraak zou gaan maken op het leiderschap van het gehele Christendom.
Zijn argumenten waren plausibel. Volgens de overlevering was hij de opvolger van die Belief de Apostel, die door Jezus was aangeduid als de steen
waarop hij zijn Kerk op aarde wilde bouwen.
Volgens diezelfde overlevering (een overlevering, die waarschijnlijk op.
feiten berustte) was Petrus inderdaad naar Rome gegaan en daar terecht ge2 57
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steld ; zijn lichaam werd daar in statige eenzaamheid bewaard in een klein
houten gebouwtje, gewijd aan zijn herinnering — de oude Sint-Pieter. En
verder : hoewel Rome nog slechts een schaduw van vroeger was, werd het
nog steeds omgeven door een waas van roem. De naam was synoniem met
roem en macht ; en zo'n reputatie kan, wanneer deze zich eenmaal heeft
gevestigd, nooit geheel vernietigd worden.
Derhalve was het zeer natuurlijk dat de Bisschop van Rome zich in het
geheel niet de gelijke van de andere bisschoppen voelde. Wilde de Kerk
blijven voortbestaan, dan moest er een hoofd zijn, een man, wiens woord
meer telde dan dat van alle anderen. De Bisschop van Rome was inderdaad
de vanzelfsprekende candidaat voor dat hoge ambt.
Het was slechts menselijk, dat de Bisschop van Byzantium deze zienswijze
niet deelde. Het was waar, dat Constantinopel in veler oog slechts een
nieuwe en opkomende stad was vergeleken bij Rome; doch op dat ogenblik
was het dan toch maar de residentie van de enige persoon die het gezag,
in de oude Romeinse betekenis van het woord, vertegenwoordigde — en
dat punt was stellig in zijn voordeel.
Ten gevolge van deze botsende ambities begon een lange periode van strijd
tussen deze twee niachtige bisschoppen. Bij tijd en wijle eiste ook de Bisschop van Jeruzalem de suprematie voor zich op ;, want hij leefde in de
stad waar de Heer had geleefd en gestorven was, en hij meende derhalve
dat hij een beetje nader stond tot die gebeurtenissen waaruit de Kerk zelf
was geboren. En verder waren er nog tientallen andere bisschoppen, in
Frankrijk en Spanje en Syrie, die gebelgd waren over de aanspraken van hun
Romeinse collega op de suprematie. Doch het was de tijd van de grote
volksverhuizingen en hun gebieden waren zo volkomen leeg geplunderd
door opeenvolgende horden van barbaren, dat hun deel van de wereld nauwelijks meetelde.
Wat Brittannie betreft, daar was niet veel meer van over gebleven dan een
naam en een vage herinnering aan een prettig en welvarend eiland, dat
gedurende bijna vierhonderd jaren een ideale plaats was geweest voor
Romeinse ambtenaren en officieren om er zich to vestigen nadat zij zich
uit actieve dienst hadden terug getrokken en nu van hun pensioen konden
gaan genieten. En tenslotte was daar ook nog Afrika. Maar de woestijn, die
zich nu duizend mijlen ver uitstrekte langs de zuidkust van de Middellandse
Zee, was geheel verschillend van wat het in de dagen van Augustus en
Tiberius was geweest. Toen had het millioenen mensen een woonplaats
verschaft, voor wie Been plaats meer was op het vasteland van Europa. Nu
huilde de jakhals daar zijn naargeestig lied temidden van de ruines van

oude landhuizen ; en de heiligen-beelden krabden zichzelf op de daken van
tempels die reeds lang in verval waren geraakt. Inderdaad, waar men ook
maar keek, overal zag men een droevig beeld van achteruitgang en ver258
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waarlozing. Doch er is een ding dat wij daarbij wel moeten bedenken; voor
de mensen uit de vijfde en zesde eeuw van onze tijdrekening was deze
tragedie lang niet zo reèel als voor ons, die al deze gebeurtenissen op een
grote afstand gadeslaan.
Wanneer onze Tante Koos door een vrachtwagen overreden wordt en op
slag gedood, dan is dat een diep droevige gebeurtenis voor alle betrokkenen.
Wanneer daarentegen die goede dame er dertig jaren over doet om te sterven en wanneer je gedurende deze dertig jaren haar verpleegster minstens
eens per week hebt gevraagd : „En hoe maakt die beste Tante het vandaag?
Niet zo goed, zeker ?", en wanneer de verpleegster, die in al die jaren flink
corpulent is geworden, je telkens weer heeft verzekerd : „Die goeie ziel!
Nee, zij is lang niet goed, maar zij houdt zich zeer dapper," dan zul je
tenslotte zo gewend zijn geraakt aan de ongelukkige gezondheidstoestand
van de oude dame, dat je je niet meer druk maakt over de uiteindelijke
afloop.
En wanneer zij ooit werkelijk zou sterven (waaraan je ten sterkste bent
gaan twijfelen) dan zul je haar moeten begraven en iets op haar graf moeten
zetten, want de pieteit gebiedt zoiets te doen ; waarna je haar gemakkelijk
kunt vergeten, omdat zij voor een ieder allang heeft opgehouden een onderwerp van werkelijk medelijden te zijn. Hetzelfde geldt voor ieder menselijk
wezen of menselijke instelling dat zichzelf heeft overleefd. Het is afgezakt
tot een dure luxe en is een vervelend geval geworden.
Het Romeinse Rijk had, evenals Tante Koos, een enorme lange tijd nodig
gehad om te sterven. Daarom beseften zo weinig mensen wat er gebeurde.
Toen hen op zekere dag het nieuws bereikte, dat de Keizer van plan was
zijn paleis op de Palatinus te verlaten en dwars door ItaliE naar Ravenna te
trekken, waar hij veel veiliger zou zijn omdat de moerassen in de omgeving
gegarandeerd een ieder zouden doden die het zou wagen de stad te belegeren, haalden de Romeinen de schouders op en zeiden : „Wel ja, waarom
ook niet." Want tegen die tijd hadden zij dat verhaal reeds te dikwijls
gehoord om het nog te geloven; — en zelfs Coen zij gedwongen waren het
nu serieux te nemen en beseften dat hun keizer inderdaad vertrokken was,
maakte het nog geen indruk op hen, want zij wisten heel goed dat zij er
toch niets aan konden veranderen.
En hier kom ik op een zeer belangwekkend hoofdstuk in de geschiedenis.
Is er ooit een keizerrijk geweest, groot of klein, blank of gekleurd, dat aan
het tanen was, dat bergaf ging, langzaam maar zeker, eeuw na eeuw, doch
steeds bergaf, dat zich mogelijkerwijs door eigen inspanning had kunnen
redden ? Het antwoord, het doet mij leed het te zeggen, luidt : neen. Keizerrijken zijn gelijk families — haast zou ik zeggen : gelijk individuen. Wanneer zij zich eenmaal op het hellend vlak bevinden en bergafwaarts gaan,
dan is er blijkbaar niets wat hen van uiteindelijke ondergang redden kan.
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Zo denkt niet iedereen er over. Sedert het drukken zo goedkoop werd als
de laatste vijf decennia het geval was, hebben amateur- en beroeps-historici
eindeloos getracht te bewijzen dat het Romeinse Keizerrijk nog best had
kunnen bestaan als de arme misleide Romeinen slechts zo verstandig waren
geweest om de moerassen van de Campagna droog te leggen (de malariatheorie van Rome's verval), of als zijn professoren in de economie maar in
staat waren geweest de mensen te overtuigen van de fout in de bestaande
theorie omtrent de woeste grand (het oude verhaal van de verwaarloosde
boerderij en de jongens en meisjes, die naar de vleespotten van de stad-inde-nabijheid rennen), of als alleen maar de magistraten een beetje strenger
waren opgetreden tegen de eerste Christenen (lees Bolsjewieken), met hun
absurde ideeen over het gelijkelijk verdelen en hun weigering om wapenen
te dragen, en als Rome slechts een andere emigratie-politiek had gevoerd.
Enzovoorts, enzovoorts, zo gaat het de hele lijst door met het achteraf zo gemakkelijke „als".
1k ben het daar niet mee eens. Zelfs al waren de Romeinse keizers zo knap
geweest dat zij alles hadden voorzien wat er ging gebeuren, en al hadden zij
de macht gehad om de noodzakelijke hervormingen tot stand te brengen, dan
nog zou Rome ten onder zijn gegaan. Juist zijn onmacht om zich om te
schakelen van wat het was tot iets anders, was in zeker opzicht een bewijs
voor zijn kracht en grootheid. Rome wilde zijn zoals het was, of het wilde
helemaal niet zijn.
En wat zeiden de tij dgenoten wel van deze roemruchtige tragedie ? Zoals
ik je reeds vertelde, sleet de gewone burger, geheel in beslag genomen door
zijn dagelijkse besognes, zijn dagen even rustig als tevoren, tenzij een of
andere grote ramp, zoals de val van Rome door de Vandalen of de verovering van Constantinopel door de Turken, hem wakker schudde. Overigens
was hij er zich even weinig van bewust als wij zijn van het feit, dat onze
eigen beschaving zich onder onze ogen schielijk naar haar einde spoedt.
Stel, beste Frits, dat je die aanvallige Theodora eens mee had uitgenodigd
voor een diner (wat je iedere dag van haar loopbaan had kunnen doen
door haar maaltijd te betalen en een klein cadeautje : „Oh, lieveling, je zult
me toch een cadeautje geven, nietwaar ?") en haar had gevraagd of zij niet
vond dat de wereld in een verschrikkelijk verwarde toestand verkeerde
— Rome verdwenen, en in ieder deel van het Keizerrijk om zich heen
grijpende revoluties, en voor niemand en niets meer enig respect — dan ben
ik er heel zeker van, dat zij er geen flauw idee van zou hebben gehad waar
je het eigenlijk over had. De wereld om haar heen was de enige die zij ooit
gekend had of verwacht werd te kennen en het bestond niet dat er iets mis
was met een maatschappij, waarin de dochter van een man, die de beren in
het circus had gevoederd en de kooien schoon had gehouden een meisje
dat met niets anders begonnen was dan haar knappe gezichtje en haar
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scherpe gezond verstand — zich op kon werken van de sloppen van Con
stantinopel tot een slaapkamer in het keizerlijk paleis. Een wereld waarin
zo iets mogelijk was, kon toch zeker geen
‘ slechte wereld genoemd worden.
Een idiote plaats misschien, maar was het ooit anders geweest en hadden
niet alle grate filosofen uit de oudheid geleerd., dat het leven even nietszeggend was als een kurk die op en neer dobberde op de golven van de
zee, even doelloos als een vlieger die van zijn touw was losgeraakt, even
zinloos als de dood van een kind, dat door de bliksem is getroffen?
Natuurlijk moest je niemand vertellen, dat zij de oude filosofen aangehaald
had ; want het verkondigen van hun leer was niet langer toegestaan en de
mensen mochten hun boeken niet meer lezen en het was nu wel duidelijk
geworden waarom er zoveel zonde en ongeluk in dit tranendal was. Zij had
dit van de zogenaamde „nieuwe mannen" geleerd — die rondtrekkende predikers, die het verhaal vertelden van eon Joodse Messias, Die de Zoon van
de Ware God was geweest, Die als een gewone slaaf aan het kruis was gestorven, maar Die uit het graf was opgestaan en ten hemel was gevaren,
waar Hij nu in voile glorie zat op een troon naast die van Zijn Vader. Deze
nieuwe profeten keurden alles af wat de oude filosofen hadden geleerd en
hun preken hadden haar en alle goede onderdanen van de Keizer ervan
overtuigd die zij de juiste weg tot de eeuwige zaligheid aanwezen en dat de
Griekse wijzen het helemaal verkeerd hadden gehad, toen zij volhielden dat
dit leven het begin en het einde van alle dingen was.
Zo was het helemaal niet ! Ons huidige bestaan telde in werkelijkheid niet
eens mee. Het was als een van die donkere wachtkamers in het keizerlijk

paleis, waar arme smekelingen dagen en soms jaren moesten vertoeven aleer
het hun tenslotte werd toegestaan in de tegenwoordigheid van de AllerHoogste to verschijnen. Maar wanneer dat glorierijke ogenblik aanbrak, dan
zou het lange wachten in dat naargeestige vertrek hun rijkelijk vergoed worden. Want dan zouden zij de grote Koning zelf aanschouwen, gezeten op
een gouden troon, een troon die zo knap geconstrueerd was, dat hij de „basileus" tien maal zo groot deed schijnen als hij in werkelijkheid was.
Aan beide zij den stonden in schitterende, kledij van purper en brocaat, rijk
geborduurd met parels en andere edelstenen, Zijner Majesteits raadslieden,
zijn ministers, zijn geestelijke en militaire adviseurs en zijn gewone 1ijfwacht.
Zij verroerden zich niet, daar zij zich gedurende jaren hadden geoefend in
de moeilijke kunst om uren achtereen volkomen onbeweeg1ijk te blijven.
Zo stonden zij daar om getuigenis af te leggen van de macht en de kracht
en de roem van hun keizerlijke meester, wereld zonder einde, amen.
En de arme smekelingen zouden daarop neerknielen om hurl vonnis te
vernemen of hun be1oning te ontvangen, naar gelang van omstandigheden;
en na dat vreselijke ogenblik van onzekerheid, terwijl hun ogen nog pijn

deden van het aanschouwen ener zo grote majesteit, zouden zij langzaam
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weg sluipen uit die schrik aanjagende tegenwoordigheid teneinde zich ge.
dwee over te geven aan de paleis-wacht, die hen buiten stand op te wachten
en die hen of in de schitterende dos van het hoge ambt zou steken of in
donkere kerkers zou werpen, waar zij over hun zonden moesten nadenken
tot aan het einde aller tij den.
En je lieftallige Byzantijnse vriendin zou je hebben verzekerd, dat dit toch
een veel betere regeling was dan de vroegere, die weliswaar meer gelegenheid hood tot wat plezier gedurende een paar korte jaren op aarde, doch
waarbij het vaststond dat je leven daarna als een kaars zou worden uitgeblazen. Want nu was er iets nieuws toegevoegd aan de tragedie van ons
bestaan. Hoop was in de levens van alle mensen gekomen. Onverschillig
hoe verschrikkelijk je lot op deze aarde geweest was, of je al je daden in
een donkere mijn had doorgebracht zonder een glimpje zon, of je dertig
jaren lang aan de roeispaan van een keizerlijke galij vast geketend had
gezeten, of je met uitgestoken ogen een steep in een graanmolen in beweging had moeten houden, thans werd je de verzekering gegeven dat het
uur zou komen, waarop een al-wijze en al-goede God de documenten van
het geval zou opvragen, die zorgvuldig zou bestuderen en dan recht zou
doen, ongeacht de hoog-gesalarieerde advocaten, die gehuurd waren om de
argumenten te bespreken die door je aanklagers en kwelgeesten naar voren
werden gebracht.
Het vroegere danseresje had volkomen gelijk. Kort voordat zij geboren was,
had er een grote verandering plaats gevonden in de wereld van het Middellandse-Zee-gebied. Vergeet niet, dat gedurende de laatste eeuwen van de
Romeinse overheersing de helft van de mensen slaven waren. Van de andere
helft waren negentig procent paupers, terwijl de overige Lien procent veel te
rijk waren. Onder dergelijke omstandigheden was er weinig kans op rechtvaardigheid voor de gemiddelde man. Hij was te alien tij de overgeleverd
geweest aan de willekeur van hen, die de macht in handen hadden of wier
geld de weg kon vinden naar de zakken van de magistraten. Hij zou veroordeeld kunnen worden tot galg of rad op het valse getuigenis van een omgekocht getuige, want hij kon zich op geen enkele wijze verdedigen. Hij kon
worden beroofd van zijn huis, van zijn vrouw en kinderen, teneinde een
schuld te betalen die hij nooit op zich had geladen. Maar voor dit nieuwe
tribunaal, gelegen in het hart van het Koninkrijk der Hemelen, waren alle
mensen gelijk. Rang noch stand werd daar aanvaard als grond voor „preferente behandeling". Daar stond de ziel naakt voor zijn Schepper. Daar
sloeg de arme zondaar met angstige ogen de gouden weegschaal gade, die
in gereedheid werd gebracht om zijn lot of te wegen.
In de ene schaal zou de toeziende engel, die als secretaris-generaal optrad,
de som van zijn zonden doen ; in de ander zouden alle goede daden en
goede gedachten, die hij aan zijn medemensen had gewijd worden opeen262
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gestapeld. En daarop zou het zeer stil worden in de "karner ; want zelfs niet
de ademhaling van een kindje mocht de stinger storen bij het zoeken van
het juiste evenwicht. En men wist hoe op dat ogenblik, vlak voor de beslissing over hun uiteindelijk lot, ook de meest onbarmhartige veroveraar,
de machtigste onder de vorsten, de listigste aller vrouwen, verbleekte van
vrees ; want tenslotte moesten zij nu wet tot het inzicht komen dat dit een
heelal was, gegrondvest op morele wetten, waarin niets aan het toeval werd
overgelaten en dat beheerst werd door slechts een eenvoudige vraag, die
aan heer vowel als slaaf gesteld werd „Zijt gij waarlijk trouw geweest aan
Mijne geboden ?"
Dit alles was voor het yolk van Byzantium uit de zesde eeuw van onze
jaartelling niet maar een aardig fabeltje. Voor hen was het levende waarheid, en hemel en het waren vaststaande feiten, even zichtbaar en tastbaar
als de bergen aan de andere zij de van de Bosporus. En tegen een achtergrond van dergelijke werkelijkheden steeg Theodora, de dochter van Acasius,
oppasser bij de berenkooien van het stedelijke circus, omhoog van de straten
van Constantinopel totdat zij de gouden treden had bereikt, die regelrecht
leidden zo hoopte zij naar de troon van God.
Doch probeer nu alsjeblieft niet dit zonderlinge wezen te vergelijken met
haar moderne tegenhanger : de vrouw met een roeping. Daar had zij niets
mee te maken. Dit nietige schepseltje met haar grote zwarte ogen was zo
hard als een rots. Zij wist niet wat het woord „scrupule" betekende. Misschien had zij wet een geweten, maar zij liet dat nooit in botsing komen
met iets wat zij werkelijk wilde doen. Haar kracht lag in het felt dat zij
in het bezit was van een lichaam dat mannen begeerden, meer begeerden
dan wat ook in deze wereld. Zij gebruikte haar physieke aantrekkelijkheden
zoals de heiligen hun geestelijke kracht hebben benut, teneinde het schijnbaar onmogelijke te bereiken ; en gelukkig voor het Byzantijnse yolk was
zij toegerust met een stet hersens, die even scherp en meedogenloos waren
als het ontleedmes van een chirurg. Een Byzantijns meisje, aldus toegerust,
kon het zeer ver brengen. En Theodora deed dat.
Wij weten niet wanneer de toekomstige Keizerin geboren werd, en het
merendeel van onze inlichtingen omtrent haar !even en ivonturen is afkomstig uit hoogst twijfelachtige bronnen. Het behoeft geen betoog dat zij vele
vijanden had. Daar waren in de eerste plaats de hofdames, die haar snel
groeiende invloed op Keizer Iustinianus wet moesten opmerken en die
waarschijnlijk nooit ophielden elkaar te vragen : „Wat heeft zij dan toch,
dat wij missen?"
Voorts waren daar de paleis-eunuchen ; want Constantinopel is te alien
tijde veel meer een Aziatische dan een Europese stad geweest en de ambtenaren-wereld werd volkomen overheerst door de „castrati". Deze ongelukkige lieden zijn maar al te gauw geneigd om kwaad te spreken (wie zal
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't hun kwalijk nemen ?), en vooral wanneer het om kwesties van sexe gaat
kan men hen onmogelijk als onpartijdige getuigen beschouwen. Toen Theodora eenmaal de Keizer gehuwd had, was zij voor altij d omgeven door
eunuchen (bedienden, soldaten, zelfs een enkele generaal) en haar reputatie
Iced overeenkomstig. En tenslotte was er een man (echter geen eunuch) die,
om ons onbekende redenen, een diepe haat koesterde jegens zijn keizerlijke
meesteres ; en natuurlijk zijn het zijn woorden die zijn blijven bestaan, in
plaats van die van zijn minder bitter gestemde collega's.
Zijn naam was Procopius en als Byzantijns hoogwaardigheidsbekleder onder
Iustinianus was hij volkomen op de hoogte van alle plaatselijke schandalen
van die dagen. Wat hij uiteindelijk tegen de dame had en waarom hij nu
juist zo wraakzuchtig zou moeten zijn wanneer hij haar naam maar noemde,
wij zijn nimmer in staat geweest dat uit te vinden en heden ten dage zijn
er nog lieden die hem min of meer onder hun bescherming nemen en die
blijven volhouden dat hij beter was dan zijn reputatie zou doen vermoeden
en onze speciale aandacht ten voile waard is. Hun argumenten hebben mij
nooit kunnen overtuigen. Nog steeds zie ik in Procopius een meester uit
het verleden in het insinueren en zich indringen, die een prive appeltje te
schillen had en die dat met zo'n enthousiasme deed, dat slechts weinig wat
hij over de Keizerin vertelt onmiddellijk aanvaardbaar is, terwijl alles met
de uiterste zorg moet worden afgewogen en overwogen en nogmaals overwogen ; en zelfs dan moet men het nog niet al te gauw geloven. Ongelukkigerwijs bevat zijn werk het meest complete en gedetailleerde verslag
over het leven van deze dame, en wij moeten hem dus wel raadplegen, of
wij willen of niet.
Hier volgen een paar gebeurtenissen, waarmede je naar mijn mening vertrouwd moet zijn alvorens je de Byzantijnse Keizerin a.s. Zaterdag gastvrijheid verleent. De voile waarheid zal je waarschijnlijk uit haar ogen
gewaar worden.
Volgens de overlevering was Theodora ongeveer twintig jaar jonger dan
haar echtgenoot. Derhalve moet zij ongeveer in het begin van de zesde
eeuw geboren zijn. Haar geboorteplaats i onbekend. Het kan Constantinopel geweest zijn en het kan Cyprus geweest zijn ; maar het Byzantijnse
Keizerrijk was even cosmopolitisch als heden ten dage de Verenigde Staten
van Amerika en de mensen informeerden zelden naar de geografische of
ras-antecedenten van hun Buren. Hadden zij dat gedaan, dan zouden zij
hebben uitgevonden dat hun Keizer geen druppel Romeins of Grieks bloed
in zijn aderen had, aangezien hij geboren was in wat thans bekend staat als
joego-Slavie, en in zijn prille jeugd naar Constantinopel was gebracht door
zijn oom Iustinus I, een ongeletterde Boer ergens uit Klein-Azie.
Deze edele souverein had, evenals zijn meeste voorgangers, de troon bereikt
als bevelhebber van- de paleiswacht van Keizer Anastasius, die op zijn beurt
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de troon had beklommen omdat hij gehuwd was met Ariadne, de weduwe
van Keizer Zeno, die op zijn beurt de troon had bekiommen omdat hij de
zoeven genoemde Prinses Ariadne had gehuwd toen deze nog de jonge
dochter was van Keizer Leo I, die, ook al was hij een Thracische Boer, de
troon had bestegen door de wil van zijn soldaten, waarbij hij Keizer Marcianus opvolgde, die de troon had bereikt door de zuster en opvolgster van
Keizer Theodosius II te huwen enzovoorts enzovoorts.
Indien je door het bovenstaande tot de conclusie mocht komen, dat het
huiselijke leven van de Byzantijnse heersers niet bepaald zo vreedzaam of
mooi was als dat van die beste Koningin Victoria en haar beminnelijke en
volmaakt echtgenoot op een ietwat later tijdstip in de geschiedenis, dan heb
je het bij het rechte eind; je zult het waarschijnlijk ook wel met mij eens
zijn dat iedere jonge vrouw, die het waagde zich te associeren met wat wij
zouden noemen „de hofkliek", dat op eigen risico deed. Theodora moet
zich daar zeer helder bewust van zijn geweest ; maar aangezien zij temidden van haar vader's beren was groot gebracht, was zij er zeker van iedere
situatie die zich voor zou doen meester te kunnen blijven. Met haar prachtige d'onkere ogen wijd open was zij bereid het risico van een mogelijk
ongelukje (b.v. om dichtgenaaid in een mand in de Bosporus geworpen te
worden) te lopen zolang er een kans bestond — hoe gering ook dat zij
eens op een dag de keizerlijke troon zou kunnen bestijgen.
Zij was te zeer een dochter van het yolk om niet te weten dat geluk negentig
procent vormt van alles wat je in deze wereld bereikt; maar wat dan nog?
Zij had het tot zover aardig gerooid en zag niet in waarom Vrouwe Fortuna
zou ophouden glimlachend op haar neer te zien. De dagen waren reeds
lang voorbij, dat zij om lichaam en ziel bijeen te houden een baantje aan
moest nemen als danseresje in het ballet van het hippodrome. Daar had een
rijk Byzantijns ambtenaar haar opgemerkt, en aangezien hij als gouverneur
naar een zeer saaie provincie ergens in Noord-Afrika gestuurd zou worden,
was hij tot de slotsom gekomen, dat dit lieftallige kind het beste middel
zou zijn om zich te amuseren in de jaren van zijn eenzame ballingschap.
De onbehoorlijke schikkingen werden prompt getroffen en Theodora stak
de Middellandse Zee over en vestigde zich in Pentapolis als de echtgenote
van de Gouverneur.
Evenals thans was een stad in de Lybische woestijn in die dagen niet bepaald de plaats die een jonge dame van stand zou aanstaan; en Theodora,
die spoedig genoeg kreeg van haar minnaar zowel als van haar nieuwe
woonplaats, ontsnapte naar Alexandria. Daar hoopte zij meer en beter vermaak te zullen vinden, doch haar verwachtingen werden bewaarheid op een
wijze die onmogelijk de algemene waardering kon opwekken, want zij kreeg
een noon terwijl zij nog in een staat van ongehuwde gelukzaligheid ver-

keerde.
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Wij weten van het bestaan van dat kind af door een indirect getuigenis.
Kort nadat Theodora de troon had beklommen verscheen er plotseling een
jonge man ergens uit „Arabic" — een aanduiding die toen al even vaag
was als „Afrika" nu, want dat kan alles betekenen ten zuiden van de Middellandse Zee en ten oosten van de Indische Oceaan. Deze vrolijke knaap
was onbezonnen genoeg om de Keizerin „mama" te noemen en er op te
staan dat men hem op de een of andere manier zou erkennen, hetzij door
hartelijkheid dan wel door geld of politieke voorrang. Hierop echter verdween hij al even plotseling van het toneel als hij gekomen was en even
volkomen alsof hij nooit had bestaan.
Dit verhaal is vaak afgewezen als zijnde weer zo'n spijtig stukje schandaal,
dat door de beruchte Procopius op Hare Majesteit werd los gelaten. Het
past echter uitstekend in de meer authentieke feiten omtrent de loopbaan
van Theodora, zowel voor als nadat zij een fatsoenlijke vrouw geworden
was. Zij was al even wraakgierig als iedere heldin uit de oud-Noorse sagen
en was behept met een olifant's geheugen wanneer het ging om de een of
andere veronachtzaming die zij, wanneer ook, in haar loopbaan had ondergaan. Zij leefde niet lang genoeg om met al haar vijanden af te kunnen
rekenen, maar degenen die binnen haar bereik waren betaalden een verschrikkelijke prijs voor hun zorgeloosheid om zich op te houden binnen de
jurisdictie van de detectieven van de keizerlijke hofhouding.
Haar echtgenoot, een type dat in dit opzicht (hoewel in weinig andere)
verre boven haar stond, kon er zelden toe komen diegenen om te brengen
die hem kwaad wilden doen. Zijn lieftallige vrouw verachtte hem daar min
of meer om, aangezien zij dit als een teken van zwakte beschouwde. Doch
daar zij begreep dat hij tenslotte de Baas was, volvoerde zij haar moordpartijen in stilte en was dan hoogst verbaasd, dat die goeie zus-en-zo in zijn
tuin gevonden was met zijn keel van het ene oor tot het andere opengesneden, of dat het lichaam van een harer liefste hofdames zojuist was opgevist uit de Gouden Hoorn. En de Keizer schijnt zo volkomen verloren te
zijn geweest in zijn verdwazing, dat hij geen verwarring stichtende vragen
stelde. Want zij bezat hem even volkomen als welke vrouw ook ooit haar
echtgenoot had bezeten, en na haar dood hertrouwde hij nooit meer noch
keek hij ooit, voor zover wij weten, naar een andere vrouw. En dat was
dezelfde Iustinianus die voor altijd in de herinnering zal blijven voortleven
als de grote wetgever van het Oostelijke Romeinse Rijk en in zekere opzichten als een van de meest op de voorgrond tredende figuren uit de eerste tien
eeuwen van onze jaartelling. In de algemene spreektaal van vandaag uitgedrukt : het juffertje had haar netten goed uitgezet !
Wat het huwelijk tussen de Keizer en zijn danseres-bruid betreft, dat was
met tat van moeilijkheden gepaard gegaan. De familie van zijn oom, aan
wien Iustinianus zijn aanspraak op de troon dankte, had niet bepaald ge266
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jubeld van vreugde toen zij het nieuws hoorde. Zijn tante, Keizerin
Euphemia, een soort Byzantijnse uitgave van Koningin Victoria, was hevig
gechocqueerd door de gedachte een dergelijk persoon in de familie te krijgen, en had zich gehaast om de hoge geestelijken aan het hof bij een te
roepen en met hun hulp een bijna vergeten wet te doen herleven, volgens
welke het een Byzantijns heerser verboden werd iemand te huwen die ooit
op enigerlei wijze met het toneel in aanraking was geweest. Gelukkig voor
de beide gelieven stierf de oude dame kort nadat haar neef zijn engagement
bekend had gemaakt. Dus bleef slechts Oom Iustinus over en deze was bij
lange na niet zo kieskeurig als zijn vrouw. Bovendien was zijn toekomstige
nicht een ongewoon knap meisje en wanneer zij de oude heer met die grote
donkere ogen van haar aankeek dan zou hij haar waarschijnlijk zijn hoofdstad hebben geschonken indien zij er maar om gevraagd had.
Daarna gingen de dingen gewoon hun gang. De hoge geestelijke dignitarissen deden wat hoge geestelijke dignitarissen gewoonlijk plegen te doen,
indien er maar voldoende druk op hen wordt uitgeoefend van de juiste zijde.
Ook de senatoren (want uiterlijk bleef Byzantium de oorspronkelijke regerings-vorm van het Romeinse Rijk bewaren) waren bereid de wenk op te
volgen. Hetzelfde gold voor de keizerlijke raadslieden. De wet, die het
huwelijk tussen Byzantijnse heersers en dames van het toneel verbood, werd
naar behoren herroepen en Iustinianus en Theodora trouwden en leefden
tesamen gelukkig gedurende bijna een kwart eeuw.
Dit was een buitengewoon record wanneer wij bedenken dat deze twee
keizerlijke geliefden in karakter volkomen van elkaar verschilden en het
onveranderlijk met elkaar oneens waren op het gebied van de binnenlandse
en buitenlandse politiek. De geschiedenis is echter in politiek opzicht zees
mild voor deze dame geweest, en de meeste moderne schrijvers schijnen het
er over eens te zijn dat Iustinianus zonder haar nooit had kunnen hopen te
bereiken wat hij bereikt heeft.
Misschien was de meest op de voorgrond tredende karaktertrek van de
Keizer wel zijn algehele en volkomen toewijding aan zijn plicht en het feit
dat hij Bergen werk kon verzetten. Toen hij bemerkte dat de wetten van het
Romeinse Imperium dermate in aantal waren toegenomen dat zelfs de meest
geleerde rechtskundige verdwaald raakte tussen al die duizenden en duizenden bepalingen en verordeningen, zette Iustinianus zich er toe deze te
codificeren en te classificeren. Hierbij genoot hij de volledige medewerking
van zijn vrouw. Maar de religieuse politiek van haar man keurde zij allerminst goed en nog minder zijn wens om de grenzen van zijn rijk nog verder
naar het westen te verplaatsen.
Theodora's eigen bijzondere belangstelling lag in het Oosten. Haar verlangen naar luxe, haar gave om grote sommen te verkwisten aan juwelen,
haar hardnekkig vasthouden aan het pompeuse van het Oosterse hof dit
267

PIONIERS DER VRIJHEID

alles wijst eerder op een Cypriaanse achtergrond dan een Griekse of Slavische. Hetzelfde geldt van de meedogenloze wreedheden, waarmede zij iedere
daad van rebellie jegens haar strafte, evenals het particuliere spionnagesysteem, dat zij organiseerde, waardoor zij op de hoogte was van alles wat
er over haar gezegd werd, niet alleen in de hoofdstad, maar ook in de
provincies. Wanneer een rapport ook maar de geringste mogelijkheid van
gevaar voor de keizerlijke veiligheid aangaf, dan verlieten prompt zwijgzame boden het witte paleis, dat over de Zee van Marmora uitzag. Snel
zouden zij naar een onbekende bestemming roeien en een paar uren later
zouden zij even geheimzinnig als zij gegaan waren weer terug keren ; want
dat was de wijze, waarop Hare Majesteit deze dingen graag gedaan wilde
hebben.
Toch moeten wij ondanks dit alles erkennen, dat Theodora nooit zo'n monster wend, als waartoe vrouwen met haar smaak en haar verleden zich gewoonlijk plegen te ontwikkelen. In werkelijk belangrijke kwesties stond zij
haar eigen gevoelens nooit toe een loopje te nemen met haar gezond verstand ; en langzamerhand werd zij voor Iustinianus zo waardevol dat hij,
na haar getrouwd te hebben, haar ook nog verhief tot mederegeerder van
het Keizerrijk en alle ambtenaren een eed van trouw liet afleggen niet
alleen op hemzelf maar ook op zijn Keizerlijke Gade. En tenslotte stond de
vrouw van de Keizer, hoewel de meest vrouwelijke onder de vrouwen,
in onverwachte moeilijkheden, zoals revoluties en muiterijen, hem dapper
ter zij de en vocht even kloek als iedere willekeurige man.
Bijvoorbeeld als zij er niet geweest was, dan zou Iustinianus nauwelijks
de rebellie van het jaar 532 hebben overleefd. Dit was de zogenaamde
Nika-opstand, die het gevolg was van een athletiek wedstrijd (de Byzantijnen namen hun spelen bijna even ernstig op als wij), die ontaard was in
een politieke vrijbuiterij. Toen deze was onderdrukt, had het 't leven gekost aan meer dan dertig duizend burgers. Bij deze gelegenheid had het
gepeupel getracht het keizerlijk paleis binnen te dringen en het was de
Keizerin geweest die de paar soldaten en wachtposten, die toevallig bereikbaar waren, zo snel en energiek had georganiseerd, dat de aanval op
het keizerlijke verblijf was afgeslagen en de dynastie gered.
Na dit voorval schijnt Theodora voor haar echtgenoot nog onmisbaarder
geworden te zijn dan ooit tevoren en hij liet haar volkomen haar gang gaan.
Hij had tenslotte leren inzien wat de meesten zijner onderdanen reeds
lang tevoren hadden begrepen dat dit popperige schepsel, dat toevallig
zijn vrouw was, van groter waarde was voor de verdediging van het rijk
dan die zgn. ondoordringbare muren die Theodosius II in het midden van
de vijfde eeuw had opgericht, opdat de nieuwe hoofdstad van het Romeinse
Rijk nooit hetzelfde lot zou ondergaan als de oude en overrompeld worden
door de barbaren.
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Soms heb ik het gevoel dat deze buitengewone vrouw een hoogst waardevol
lid zou wezen van het congres van matriarchen, die de laatste jaren zulk een
rol hebben gespeeld in het bepalen van het lot onzer mooie republiek. Ik
vrees echter, dat wij wel nooit haars gelijke aan deze kant van de oceaan
te zien zullen krijgen. De immigratie-autoriteiten zouden haar nooit doorlaten. Morele stomzinnigheid zou haar buiten sluiten.
Vanuit Florence brengt een auto je in weinig meer dan drie uren dwars
over de Apenijnen naar de stad Ravenna. Het is een triestig stadje en ik
geef je de raad je op alles voor te bereiden alvorens spaghetti van het
Grand Hotel -Byron te verlaten en op zoek te gaan naar de schitterendste
verzameling mozaiek van de gehele wereld.
Tegenwoordig ligt Ravenna 6 mijlen van de Adriatische Zee verwijderd,
maar twee duizend jaar geleden was het net zo'n stad als Venetie en evenals Venetie ontwikkelde het zich tot een, bloeiend handels-centrum in een
tijd dat het grootste deel van ItaliC nog van de landbouw leefde.
Onder Augustus was Ravenna verheven tot de rang van vlootbasis, het
hoofdkwartier van het Adriatische eskader, met een haven die groot genoeg
was orn twee honderd vijftig schepen te bergen. Maar de stad kwam pas in
404 tot voile grootheid, toen de Romeinse Keizer Honorius, van mening
dat zijn oude residentie hem niet langer voldoende veiligheid kon verschaffen, met zijn gehele hof naar deze sterk verdedigde Adriatische haven
verhuisde, waar de zee kans bood te ontsnappen als iedere andere weg
afgesneden was.
Toen vond een van de meest verstrekkende gebeurtenissen uit de vijfde
eeuw plaats. In het jaar 476 werd de laatste der Romeinse Keizers van
zuiver Romeinse afstamming, die de belachelijke naam van Romulus
Augustulus (beide verklein-woorden) droeg, van de troon gestoten door
de commandant van zijn buitenlandse lijfwacht, een Teutoon, Odoacer genaamd. De nieuwe heerser had zo'n medelijden met de arme, aardige, maar
onbekwame jongeman, dat hij zijn leven spaarde en hem toestond de rest
van zijn leven te slijten op de villa die Lucullus, die bekende O.W.-er en
de meest spectaculaire en eerste aller lekkerbekken, verscheidene honderden
jaren geleden had gebouwd op de kust van de Golf van Napels. Een paar
jaar later werd Odoacer op zijn beurt vermoord door weer een andere
vreemdeling, Theodoric genaamd, hoofd van de stam der Ostrogothen, doch
een gedoopt Christen en een barbaar met alle voordelen van een opvoeding
in Constantinopel.
Theodoric maakte Ravenna tot de hoofdstad van zijn eigen Ostrogothische
Keizerrijk en ontwikkelde een ware bouw-manie die eindigde met de constructie van zijn eigen graf, een hoogst merkwaardig bouwwerk, vooral
wanneer men de tijd in aanmerking neemt waarin het gemaakt werd, aan269
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gezien het dak uit een enkele stenen plaat bestaat, van bijna zes-en-dertig
voet diameter. Hoe kregen zij deze ooit daar bovenop met hun primitieve
takels en katrollen ? Het spijt me, maar wij weten het niet.
In het jaar 539 werd deze Ostrogothische staat omvergeworpen door de
Byzantijnse generaal Belisarius. Ravenna werd toen de hoofdstad van alle
West-Europese bezittingen van het Oost-Romeinse Rijk en een van de
meest interessante steden uit de vroeg Middeleeuwse wereld. Want tegen
die tijd bestond er een zeer bepaalde Byzantijnse stijl in de bouwkunst als
ook in de meeste andere kunsten. En zoals we van de Romeinse circussen en
Romeinse openbare gebouwen meer of weten door de overblijfselen die in
de provincies te vinden zijn dan in Rome zelf, zo kunnen we ook meer over
de Byzantijnse kunst leren in Ravenna en enkele andere stadjes -aan beide
zij den van de Adriatische kust dan in Constantinopel, waar de Kruisvaarders en de Turken zo gewillig hebben samengewerkt in het verwoesten
van alles wat mooi was.
Ravenna is een bezoek dan ook ten voile waard ; vooropgesteld dat men
weet wat men er zoeken wil. In de avond kan men, als men er voor in de
stemming is, luisteren naar het groeien van het gras in de straten. Slechts
weinig plekken op deze aarde zijn zo vol herinneringen. Niet die soort herinneringen die zo typisch zijn voor ons geliefde Veere, waar zij vergezeld
gaan van het gezonde geluid van loeiende koeien en knorrende varkens en
kleine jongens en meisjes die pannen met deeg naar de bakker dragen, om
ze daar tot brood te laten Bakken. Nee, in Ravenna is men aan alle kanten
omringd door de herinnering aan prachtige dingen die voor altijd vergaan
zijn en nook terug zullen komen. Daar kan men Dante gadeslaan, een gebroken en wanhopig man, die vermoeid zijn laatste jaren slijt in dit saaie
provincie-stadje, die in eenzame overpeinzing door de nabije pijnboombosjes
wndelt, die alleen zo nu en dan een bezoek brengt aan zijn enige nog in
leven zijnde kind, een dochter die zichzelf in een kldoster had begraven;
en die zorgvuldig de plek in de kerk van San Francesco uitzoekt waar hij
begraven wil worden.
Of wel men zou de schaduw van Lord Byron kunnen ontmoeten, die ten
eeuwigen dage op zoek is naar iets dat hem de wonde uit zijn kinderjaren
zal doen vergeten en die nu luistert naar zijn laatste grote lief de, Gravin
Teresa Guiccioli, die hem inspireerde om zijn 'even en fortuin op te offeren
om haar Italiaanse landgenoten te helpen hun vriiheid te herwinnen op de
zo gehate Oostenrijkers. Ook mogen wij de trouwe Anita Garibaldi niet
vergeten, die haar echtgenoot hierheen begeleidde op zijn tocht ter bevrijding van hun vaderland en die hier moest sterven aan een van die
moeraskoortsen, die te alien tijde de vloek van deze streek zijn geweest
sedert de dagen dat de Etruscen en Romeinen elkaar bestreden om de heerschappij over de Adriatische Zee.
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Maar de verstandige bezoeker zal, na zijn pijpje, zijn Chianti en zijn romantische dromen genoten te hebben, wachten tot de schemering valt alvoren%
hij een bezoek brengt aan de kerk van San Vitale. Want het mozaik daarbinnen is zeer, zeer oud en de kleuren zijn vermoeid geraakt en behoeven
het licht van de ondergaande zon om weer levend te worden.
San Vitale was begonnen door Theodoric en voltooid door Iustinianus. Ten
tijde van zijn bouw werd het beschouwd als een dermate schitterend en
gedurfd experiment binnen het rijk van de bouwkunst, dat Karel de Grote
het als voorbeeld gebruikte voor zijn eigen cathedraal te Aken. Van buiten
ziet dit gebouw voor de hedendaagse toeschouwer er uit als een heel gewone
Kerk in een kleine stad, zoals men die overal aantreft. Maar niemand bezoekt dit bouwwerk alleen maar om naar de stenen te kijken. De mozaleken,
daar gaat het om. Deze werden daar aangebracht toen Ravenna een wereldstad was en de hoofdstad van een van Keizer Iustinianus' westelijke provincies. Dat betekent dat zij bijna veertienhonderd jaar oud zijn.
De mozaIekkunst is bijna volledig uitgestorven, zodat deze tegenwoordig dezelfde plaats inneemt als de valkenjacht en het schieten met de handboog.
Veel mensen ondervinden zelfs grote moeilijkheden om te begrijpen wat al
deze stukjes gekleurd glas nu wel zouden kunnen betekenen en vinden dat
deze portretten op hun ogen dezelfde indruk maken als Gregoriaanse muziek op hun oren
iets wat te strak van lijn en te levenloos is voor hun
moderne smaak. Mocht je te Ravenna verzeild zijn geraakt in gezelschap
van zulke barbaren, koop dan de koster om om hen te verwijderen onder
het voorwendsel hen iets anders dat werkelijk de moeite loont te tonen,
b.v. „griezelige voorstellingen uit de oude Romeinse tijd". Ga dan zelf in
een rustig hoekje zitten en maak je opwachting bij Hunne Majesteiten!
Aan de ene zijde van het altaar zul je Keizer Iustinianus zien, omringd
door de Heilige Maximianus, de Aartsbisschop van Ravenna, die deze kerk
in 547 inwijdde, en enkele bedienden en leden van de lijfwacht. Je zult
opmerken dat de Keizer is voorzien van een stralenkrans, hetgeen zijn goed
recht was als opvolger van die heersers, die oorspronkelijk ten nauwste
in verband werden gebracht met de zonne-god en zijn stralende loopbaan.
En ter linker zijde van de koor-nis zul je de vrouw zien, die hij tot zijn
echtgenote maakte en met wie hij zijn leven en zijn troon deelde.
Het dansmeisje uit Constantinopel's arena, de courtisane van een half dozijn
steden in Afrika en West-Azie, draagt eveneens de attributen van maoht en
heiligheid. Zij staat voor een fontein, waarschijnlijk door de kunstenaar
daar geplaatst om een behoorlijke verdeling te krijgen, want aan de linker
zijde van de voorstelling zijn Been menselijke gestalten.
Er wordt alleen maar een donkere galerij aangegeven, die waarschijnlijk
naar de binnenzij de van het paleis leidt. Deze wordt van de rest van het
gebouw afgescheiden door een gordijn, dat door een van de bedienden opzij
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geschoven wordt, om aan te duiden dat Hare Majesteit op het punt staat
zich in haar appartementen terug te trekken. Een stoet van hofdames vult
de rechterzijde van het tafereel. Een streng uitziende duenna staat vlak
achter de Keizerin, die een drinkkelk in haar tere handen vasthoudt. Haar
geschoeide voeten komen juist onder haar zware statie-gewaad tevoorschijn.
Zij draagt een kroon en voldoende juwelen om een dozijn koningen los te
kopen. Maar spoedig zul je slechts voor een ding aandacht hebben. De
gehele voorstelling zal zich oplossen in een paar ogen, de ogen van Keizerin Theodora, en daarin kun je dat geheimzinnige hoofdstuk uit de geschiedenis lezen dat tot titel draagt : Vrouw.
De vrouw, over wie het nageslacht nog dankbaar spreekt als de „good
Queen Bess", was de ongewenste spruit van Hendrik VIII en Anna Boleyn
— ongewenst omdat zij een jongen had moeten zijn en toevallig een
meisje was. Het verlangen naar een mannelijke erfgenaam voor de troon
was inderdaad onder het Engelse yolk zo sterk en zo algemeen, dat er
zelfs tegenwoordig nog romanschrijvers zijn, die dapper volhouden dat wij
het alien bij het verkeerde eind hebben, wanneer wij blijven beweren dat
de grondslagen van het Britse Imperium door een vrouw gelegd zijn. Volgens deze meer of minder geleerde lieden was de vroedvrouw, die de
koninklijke baby veilig ter wereld had geholpen flink betaald voor haar
aandeel in een van de meest kolossale oplichterijen aller tijden en had niemand ooit het geheim onthuld dat Elisabeth in werkelijkheid een jongen
was.
Niemand wist ten tijde van Elisabeth's geboorte nauwkeurig, wanneer
Hendrik zijn vurig begeerde Anna had gehuwd. Dit had waarschijnlijk
plaats gevonden in de tweede helft van Januari 1533. Maar het huwelijk
werd pas geldig verklaard in Mei van dat jaar ; en het kind deed zijn intrede in September daarop volgend. Doch degenen die Anna Boleyn niet
veel goeds toewensten (waaronder het grootste deel van het yolk, evenals
de meesten van haar eigen verwanten) hadden deze ongetwijfeld ietwat
vroegtijdige komst van het kind benut als een hoogt welkom excuus om
wat meer schandaal te verspreiden. Maar dat verklaart nog niet waarom
een jongen verwisseld zou zijn voor een meisje, temeer daar iedereen wist
hoe beide ouders vurig om een jongen hadden gebeden. Het maakt het
probleem alleen maar moeilijker en de Hemel weet dat het leven van „bluff
King Hal" ook zonder deze geheimzinnige bedotterij reeds meer dan genoeg gecompliceerd was.
En nu komen we dan tot een hoofdstuk in de geschiedenis waarin ik steeds
het spoor bijster raak. Ik doel hies op de huwelijks-zaken van Hendrik VIII.
Dus zal ik de goede Dr Ploetz maar op de juiste bladzijde van zijn betrouwbaar handboek open leggen en mijn best doen de lijst bij te houden
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totdat onze gast van de volgende week veilig op haar troon zit ; maar ik
garandeer niet dat alles volkomen juist zal zijn, zelfs niet met deze veiligheidsmaatregel.
Toen Elisabeth geboren werd bestond er reeds een halfzuster, zestien jaar
ouder dan zij, Mary geheten, spruit uit het huwelijk van Hendrik en Catharina van Aragon, zijn eerste vrouw. Toen Elisabeth nog in haar wieg lag,
werd haar moeder onthoofd wegens bloedschande, aangezien ontrouw alleen geen voldoende aanklacht was in de ogen van haar woedende echtgenoot. Terzelfder tijd werd Anna's kind onecht verklaard, hetgeen zij al
of niet geweest kan zijn. Dat weten wij niet. Het is heel moeilijk na al
deze eeuwen enige zin te vinden in de subtiele wettelijke besluiten, die
Hendrik van zijn bisschoppen en wettelijke adviseurs wish los te krijgen,
terwij1 buiten de rechts-kamer Jack Ketch bezig was zijn verzameling zwaarden en bijlen te hanteren, zonder iets beters te doen te hebben.
Op vier-jarige leeftijd moet Elisabeth hebben gehoord van de komst van
een half-broertje, Edward, Hendrik's zoon bij zijn derde vrouw, Jane Seymour, die gelukkiger was dan haar voorgangsters doordat zij een natuurlijke
dood stierf (aan kraamkoorts) toen haar kindje twaalf dagen oud was. Nadien kwamen er niet meer kleine half-broertjes en -zusjes in Elisabeth's
leven, zoals te verwachten was bij zulk een vader. Wel kwamen er echter
nog drie stief-moeders.
Allereerst (nu moet ik nauwkeurig de lijst volgen) kwam Anna van Kleef,
een logge, rood-harige Duitse prinses, van wie men hoopte dat zij de Beschermer van het Ware Geloof, thans in open conflict met de Paus, de ondersteuning zou brengen van de Protestantse heersers van Duitsland. Zij vertoonde zo weinig gelijkenis met de miniaturen die de huwelijks-makelaars
op het Continent Hendrik hadden doen toekomen, dat hij haar onmiddellijk
terugzond waar zij vandaan gekomen was, want, anders dan gewone koopwaar, kunnen prinsessen wel na meer dan drie dagen worden geretourneerd.
Vervolgens kwam Catharina Howard (No. 5). Dat was in 1540, toen Elisabeth 7 jaar oud was. Twee jaar later onderging deze nieuwe stiefmoeder
hetzelfde lot als Anna Boleyn. Zij werd onthoofd wegens „overspel en onzedelijkheid" — zowel voor als na haar huwelijk met de Koning. In haar
geval schijnt het bewijs wel voldoende vast te hebben gestaan. Catharina
Howard had klaarblijkerijk verscheidene minnaars gehad, de een een neef,
vervolgens een muzikant, toen een derde — het spijt me, maar ik ben vergeten wat die voor de kost deed. Waarom Hendrik deze kwestie niet wat
zorgvuldiger onderzocht had voordat hij met deze dame trouwde, dat weten
wij niet ; of het moest zijn dat hij de steun van het invloedrijke Huis Howard zo vurig begeerde dat hij besloten had de negatieve zij de te laten
rusten. Doch kort nadat het huwelijk voltrokken was begon zijn trouwe
vriend, Aartsbisschop Cranmer, op eigen gezag enige inlichtingen in te
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winnen. Eerst ondervroeg hij de vroegere bedienden van de nieuwe Koningin en spoedig had hij alle bijzonderheden, die hij voor zijn doel nodig
had, bijeen door een vroeger kamermeisje om te kopen. Hij haastte zich
met zijn nieuws naar de Koning en Zijne Majesteit liet er geen gras over
groeien, doch handelde met zijn gebruikelijke voortvarendheid, althans waar
het zijn huwelijks-geluk betrof.
Een van de vroegere minnaars van zijn vrouw werd gevangen gezet; nadat
men hem op de pijnbank stevig onder handen had genomen bekende deze
alles. De Koningin, die men dreigde met een soortgelijke behandeling, beaamde alles wat deze jongeman had verhaald, als zijnde niets dan de waarheid, doch zwoer dat zij sedert haar huwelijk met de Koning een toonbeeld van deugd was geweest.
Dit hielp haar echter niemandal, want op 13 Februari 1542 werd zij onthoofd. Elisabeth was toen 9 jaar oud.
Een jaar later huwde Hendrik Catharina Parr (volgens de lijst van Ploetz
No. 6) en in haar had de Koning tenslotte zijn evenknie gevonden. Deze
dame, die tevoren reeds tweemaal gehuwd was geweest, duldde geen grapjes
en was dientengevolge een van de twee van de zes vrouwen, die haar
koninklijke Blauwbaard overleefden.
Ik mag die Catharina Parr wel. Zij was een vrouw die wist wat zij wilde en
het gedaan kreeg ook. Zonder te wachten tot de bloemen van Hendrik's
begrafenis verwelkt waren, huwde zij na zijn dood haar vierde echtgenoot,
een avontuurlijk heerschap, Thomas Seymour genaamd, een broeder van
wijlen Jane Seymour (volgens Ploetz No. 3), de moeder van Edward VI.
Haar huwelijks-geluk (niet zo gelukkig, indien zij geweten had dat haar
knappe echtgenoot verre van gepaste avances maakte tot haar charmante
jonge stief-dochter, Elisabeth) duurde slechts kort. Doch het verschafte
Catharina de gelegenheid haar enige literaire werk te beèindigen, een boek
getiteld „The Lamentation, or Complaint of a Sinner" („Het Klaaglied, of
wel de Klacht van een Zondaar"). Ik kan het niet als bed-lectuur aanbevelen, noch anderszins. Het is erg saai. Het leert ons Catharina Parr echter
kennen als een Christin, die haar religieuse plichten ernstig opnam.
Ook in andere opzichten bewees deze goede vrouw haar respect voor de
leer van de Meester. Zodra zij meesteres van het koninklijk huis was geworden stelde zij alles in het werk om vriendelijk en zorgzaam voor de
koninklijke stiefkinderen te zijn, die toen vrijwel voor het eerst in hun
jonge leven als menselijke wezens behandeld werden. Mary was reeds te
oud en stond te zeer op eigen benen om nog een geliefd voorwerp te zijn
voor verdere opvoedkundige experimenten ; doch Elisabeth en Edward, de
kleine Koning, werden niet langer als gevangenen behandeld ; zij werden
naar Hatfield House gezonden en daar door aparte leraren onderwezen;
ook kregen zij de volledige vrijheid in de parken en tuineu.
274

KEIZERIN THEODORA EN KONINGIN ELISABETH

Het is waar, Elisabeth was officieel nog een bastaard ; en toch, als Mary,
die geen al te goede gezondheid genoot, en Edward, een zwakke en tere
jongen, niet lang zouden leven, dan zou Elisabeth, wettig of niet, de enige
logische candidaat voor de vacature zijn.
Elisabeth was thans vijftien jaar oud. Zij had een helder verstand. Zij was
niet overdreven knap van uiterlijk, maar had een goed figuur en een scherpe
tong. Bovendien was zij zo ijdel als een pauw en even hooghartig en aanmatigend als iedere Tudor. Zij kon derhalve zeer tevreden zijn met de
nieuwe stand van zaken, uitgezonderd dan misschien dat kleine ongemak
dat zij ietwat op haar hoede moest zijn voor de avances van de laatste echtgenoot van haar stiefmoeder en weldoenster, Catharina Parr.
Dit jonge heerschap dacht niet alleen aan amoureuze avonturen toen hij
de jonge dochter van zijn vrouw's overleden echtgenoot het hof maakte.
Amoureuze avonturen zouden ongetwijfeld zeer aardig zijn; maar zij kwamen pas op de tweede plaats. Neen, er was nog iets anders. Thomas Seymour had een beetje over de toekomst zitten denken, en dat had hem op
een idee gebracht. Stel dat zijn vrouw zou sterven, stel dat Edward zou
sterven, stel dat Mary zou sterven — dan behoefde hij slechts Elisabeth te
trouwen om Koning van Engeland te worden ! Dat was doodeenvoudig,
simple comme bonjour !
Ware Thomas Seymour een weinig voorzichtiger geweest, dan was dit
aardige plannetje misschien best gelukt; doch kort na de dood van zijn
vrouw bracht hij zichzelf in ernstige moeilijkheden. Terwiji hij aan het
hoofd van de Engelse vloot stond, had hij zich vermeten een beetje privê
te kaperen. Prive plunderen was geen ernstig vergrijp voor een opperbevelhebber van een vloot in de tweede helft van de zestiende eeuw. Doch prive
kaperen stond in directe concurrentie met het officiele kaperen van de regering. Evenals thans namen ook toen de Engelse rechtbanken een dergelijke
handeling zeer ernstig op en Thomas Seymour verloor zijn hoofd.
Na zijn verwijdering kon Elisabeth ongestoord genieten van een periode
van bijna vier jaren, waarin geen van haar vrienden of verwanten een geweldadige dood onderging en waarin zij volop kon genieten zonder die
eeuwige onbehagelijke vraag „Wie zal de volgende zijn?" Haar beminnelijke halfbroer, Edward, zat op de troon. Haar niet-zo-beminnelijke stiefzuster, Mary, zei in haar kamer haar gebeden op ; en alles scheen vredig en
rustig langs de oevers van de Theems. Doch onder deze uiterlijke schijn
van „ye olde merrinesse" (jij vrolijkerd) gebeurden bepaalde dingen die
verre van vrolijk waren.
Sir Thomas Seymour, waarvan wij zo juist afscheid namen, had een pleegdochter gehad, in alle eer en deugd, niet van 't soort dat men gewoonlijk
op de film ziet. Haar naam was Jane Grey. Zij was nog maar een kind, toen
men haar had toegestaan bij Catharina Parr te gaan wonen. Toen Catharina
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Parr stierf had zij naar haar eigen ouders terug moeten keren, maar zij
weigerde terug te keren naar haar gelukkig tehuis en niets kon haar daartoe bewegen, iets waar wij het arme kind nauwelijks hard om kunnen vallen. Sinds haar prilste jeugd waren haar ouders (haar moeder behoorde tot
de koninklijke familie) beestachtig streng voor haar geweest. Toen zij de
vroegrijpheid van hun dochter opmerkten, wilden zij haar tot het wonder
van die tijd maken en hadden haar onschuldige hoofd met zoveel Latijn,
Grieks, Arabisch, Hebreeuws en Chaldelsch volgestopt, dat het op punt
stand te barsten. Toen zij in het huis van de Parrs gekomen was, waar zij
zichzelf mocht zijn, voelde zij zich als in een paradijs, en om het bezoek aan
die lieve Tante Catharina nog heerlijker te maken was daar nog Tante
Catharina's echtgenoot, die haar beloofd had dat zij eens op een dag de
jonge Koning Edward zou trouwen en een echte koningin zou worden met
een kroon op haar hoofd. Aangezien beide kinderen precies elf jaar waren,
toen dit aardige plannetje gemaakt werd, moest de kleine Lady Jane natuurlijk nog wat geduld uitoefenen, maar zij kon die tijd benutten om nog
wat meer talen te leren.
Edward zelf maakte een eind aan haar dromen. Hij weigerde in gezondheid
vooruit te gaan en het begon hoogst twijfelachtig te worden of hij wel ooit
tot een man zou uitgroeien. En dus trouwde Lady Jane met toestemming
van Edward (die, wanneer het de andere sexe betrof, helemaal niet de voetstappen van zijn koninklijke vader drukte) rustig met de vierde zoon van de
Hertog van Northumberland, de man die toen achter de schermen de macht
in handen had.
Doch nu ontdekte Jane dat zij slechts van de wal in de sloot gesprongen
was. De Northumberlands kwamen uit een slecht nest. Jane begon hen
spoedig hardgrondig te verfoeien, ook al was zij nog pas een jonge vrouw.
Het meest van alien haatte zij haar echtgenoot. Zij trachtte troost te vinden
in een hernieuwde studie van de klassieke en oosterse talen, waarin zij toen
onderwezen werd door de strenge maar geleerde Dr Aylmer, de beroemde
tegenstander van John Knox.
Helaas, grammatica-boeken bleken een slecht vervangingsmiddel te zijn
voor een gelukkig huiselijk leven, en Lady Jane liep een ernstige ziekte op,
waarvan zij (hoogst onfortuinlijk voor haarzelf) herstelde. Want in die
tussentijd was de Northumberland-partij druk in de weer geweest. Zeker
van de steun van de Protestanten, die vreesden dat wanneer Mary, de dochter van Hendrik en Catharina van Aragon (Ploetz' indeling No. 1), Edward, de zoon van Jane Seymour (Ploetz' indeling No. 3), zou opvolgen,
er een geweldige reactie ten gunste van het Katholicisme zou plaats vinden,
had de Hertog van Northumberland besloten de jonge Edward een document te laten tekenen waarin hij verklaarde dat, in geval van zijn eigen
overlijden, Lady Jane Grey hem op zou volgen.
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Op 6 Juli 1553 stierf Edward, nog geen zestien jaar oud en Lady Jane,
precies even oud, werd tot Koningin uitgeroepen. Toen men haar het
nieuws kwam brengen, was zij hierover zo ontsteld, dat zij flauw viel.
Daarop aanvaardde zij haar nieuwe waardigheid, niet uit een waanzinnig
verlangen naar het hoge ambt, dat haar was opgedrongen, maar alleen uit
eerbied of vrees voor haar ouders en bewakers.
Negen dagen later rukten de troepen van Mary, de dochter van Hendrik
en Catharina van Aragon (vrouw No. 1) Londen binnen. De kleine Lady
Jane Grey werd gevangen genomen en naar de Tower gezonden, en daar in
de Tower, negen maanden later, werd het hoofd van de kleine Lady Jane
Grey ruw van haar lieftallige schouders afgehakt. Ziedaar het verhaal van
Jane Grey, zoals dat in al zijn gruwelijke details bekend moet zijn geweest
aan haar tijdgenote, Prinses Elisabeth, die twintig lentes telde toen dit alles
plaats vond.
Deze tragedie moet haar een angstig voorgevoel hebben gegeven omtrent
haar eigen lot. Mary, haar lieve stief-zuster, was nu Koningin, maar Mary
was een oude vrouw en een zeer fanatieke Katholieke, terwijl Elisabeth
hoogstens een half-bakken Protestant was. Tot dusver was Mary zeer tegemoetkomend geweest ten opzichte van haar onwettige stief-zuster, die,
dat besefte zij heel goed, haar opvolgster zou worden in geval zij kinderloos stierf. Om dit te voorkomen huwde zij de zoon van niemand minder
dan Keizer Karel V, de gehate Prins Philips, die als Koning van Spanje
gezworen had dat er binnen zijn rijk geen enkele ketter levend aangetroffen zou worden, indien hem slechts zes jaar gegeven zou worden om
zijn rijk van de vijanden van het ware geloof te zuiveren.
Dappere Britse harten sidderden bij het vooruitzicht van de Spaanse Inquisitie die in hun midden ingesteld zou worden, en dappere Britse knuisten werden in stilte samengebald. Spoedig ontstonden er geruchten over
plannen om Prinses Elisabeth uit te roepen tot heerseres over het rijk in
plaats van haar zuster, en telkens wanneer deze geruchten wat luider gefluisterd werden, voorzagen de beulen in de Tower hoopvol een spoedige
vermeerdering van hun inkomen.
In deze periode leerde Elisabeth alle fijne kneepjes van de kunst van simuleren, hetgeen haar later zo zeer te stade zou komen toen zij de rol moest
vervullen van liefhebbende souvereine over vele van haar onderdanen, die
zij bij de eerste de beste gelegenheid naar de galg wilde brengen. En bovendien leerde zij thans kiekeboe te spelen en zich practisch onzichtbaar te
maken, wanneer haar spionnen haar maar berichtten dat de Spaanse raadslieden van Koning Philips Zijne Majesteit weer trachtten te overreden, dat
hij er, voor zijn eigen veiligheid en die van zijn vrouw, beter aan deed
zich te ontdoen van de voortdurende aanwezigheid van deze halsstarrige en
koppige Engelse Prinses.
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Koning Philips besefte dat hij zulks kon doen wanneer hij dat wenste.
Mary, zijn vrouw, was wanhopig verliefd op hem geworden en zou hem
toestaan wat hij maar wilde. In Maart 1554 liep het zo hoog, dat Elisabeth
inderdaad bij wijze van „beveiliging en bescherming" naar de Tower werd
gezonden. Maar het Engelse yolk, dat niet al te kieskeurig was, waar het
ging om het laten vloeien van het bloed van haar grote adellijke families,
vonden het onthoofden van een Tudor toch wel wat al te bar, zelfs al
werd de persoon in kwestie wettelijk als bastaard beschouwd.
Het parlement, dat nu een centrum was van de Protestantse oppositie, wierp
zich ijlings op als verdediger van hun prinses in nood. Het wilde zelfs niet
luisteren toen men als compromis voorstelde dat Elisabeth voor altijd zou
worden uitgesloten van de troonopvolging. Het wilde zelfs nog minder
luisteren naar de campagne die tegen Elisabeth op touw werd gezet, toen
het gerucht de ronde deed dat Mary op het punt stond haar Spaanse gemaal met een Engelse erfgenaam te verblijden. Deze voorgewende blijde
gebeurtenis bleek spoedig loos alarm te zijn; maar de mogelijkheid bleef
toch altijd bestaan dat dit eens bewaarheid mocht worden en dan zou de
zaak voor de Protestanten in Engeland voor altijd verloren zijn. De toekomst zag er inderdaad zeer somber uit, want de Koningin was niet alleen
druk in de weer geweest met de kinderwagen, die nooit dienst zou doen,
maar ook had zij haar vrije uren doorgebracht (behalve dan wanneer zij
brieven schreef aan haar lieve Philips, hem smekende om toch uit Spanje
tot haar terug te keren) met het verzamelen van al haar Katholieke supporters ; en schielijk verwierf zij zich door de gestrengheid van haar antiProtestantse maatregelen de naam, die tot het einde van de geschiedenis de
hare zal zijn — „Bloedige Mary".
Twee maanden nadat Elisabeth in de Tower was opgesloten, liet Mary weer
eens heel discreet bekend maken, dat zij „in blij de verwachting" was. Dat
vormde een uitstekend excuus voor de vrienden van Elisabeth om op enige
clementie aan te dringen teneinde de gebeurtenis blijde te vieren ; en grootmoedig stond Mary haar geliefde zuster nu toe zich naar Hatfield House te
begeven, waar zij zich dan verder moest bekwamen in de kennis van Grieks
en Latijn en andere takken van wetenschap, die met staatkunde heel weinig
hadden uit te staan.
Elisabeth echter vreesde dat, althans in haar geval, uit het oog allerminst
zou betekenen uit het hart, en daar zij een zeer juist begrip had voor publiciteit, begon zij te werken aan een fascinerende mythe over een arme Engelse prinses, zonder een druppel buitenlands bloed in haar aderen een
strenge Protestantse, die de pauperij verafschuwde, die het Engels even
kleurrijk sprak als de dames van de vismarkt in Brighton, die alle Engelse
sporten beminde (had niet Dr Ascham, die haar privaatles gaf, de beste
handleiding geschreven voor het boogschieten ?) die echte Engelse ale kon
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drinken met de flinkste drinkebroeren van haar vloot, en die door al deze
deugden doorlopend in doods-gevaar verkeerde ander de handen van die
buitenlandse avonturiers, die op haar ongeluld,cige geboorteland waren neergestreken en die hadden gezworen eens te meer Engeland tot een leengoed
van de Heilige Stoel te maken.
In al deze dingen (had het publiek het maar geweten ! ) toonde deze hupse
Engelse prinses dat fijne Italiaanse begrip, dat zij zich verworven had door
de geschriften van een welbekend Milanees schrijver, Baldassare Castiglione geheten, nauwgezet te bestuderen ; in zijn boek getiteld „De Hoveling", waarin hij aan vorsten richtlijnen geeft hoe zij zich te gedragen
hebben, had hij de grondslagen behandeld waardoor zowel de worst als
zijn raadslieden konden hopen zich te vervolmaken in de moeilijke kunst
over hun onderdanen te regeren volgens hun eigen plannen, wensen en
idealen — en Loch hun hoofd niet op het schavot te laten.
Doch het Engelse yolk had slechts voor een ding belangstelling — hoe
konden zij zich van Katholieke Mary ontdoen en het rijk veilig stellen
voor het Protestantse geloof ? De mensen vergeten gemakkelijk en de gemiddelde Engelsman begon met onverminderd verlangen terug te zien naar
de regering van die goede King Hal, die een prachtige, uitgesproken mannelijke figuur was, ook al was hij misschien wel een beetje te vlot in het
nemen en weer op zij schuiven van vrouwen. En nu had men dan bier zijn
eigen dochter (God behoede haar !), die twee hele eeuwen terug moest gaan
om een niet-Engelse voor-ouder te vinden. En deze beminnelijke jonge
vrouw, die zo geheel en al een der hunnen was, leefde in de schaduw van
het schavot, terwij1 haar zuster, de met bloed besmeurde Mary, die maar half
een Engelse was (en die bovendien met een Spanjaard getrouwd was), bezig
was haar Protestantse onderdanen in groeiende getale naar Tyburn te zenden
en nu zelfs haar eigen verwante naar het leven stond.
Een dergelijke stand van zaken was onduldbaar en de toestand begon snel
ernstige vormen aan te nemen. De Mis was al weer in ere hersteld en kort
daarop was ook het gezag van de Paus opnieuw gevestigd. Elke dag kon
men nu verwachten dat de landgoederen, die gedurende Koning Hendrik's
gezegende regering aan de Kerk ontnomen waren, aan de oorspronkelijke
eigenaars, de bisschoppen en de monniken, onzaliger nagedachtenis, terug
gegeven zouden worden. Op dat ogenblik verhoorde een genadige hemel
de gebeden van al die oprechte Protestanten. Op 17 November 1558, stierf
Mary en Elisabeth volgde haar ander de algemene jubelkreten der bevolking
op.
De nieuwe Koningin was vijf-en-twintig jaar oud en zij zou gedurende de
komende vijf-en-veertig jaren over Engeland regeren. Tenslotte was zij dan
veilig, althans dat dacht zij. Maar een andere Mary — veel gevaarlijker dan
haar naamgenote uit het huis Tudor — verscheen nu aan de horizon, om de
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eerste negen-en-twintig jaren van Elisabeth's regering even lastig en gevaarvol te maken als alles wat tot dusver had plaats gevonden.
Deze nieuwe Mary, bekend als Maria Stuart, was de dochter van James V,
Koning van Schotland, en diens vrouw, een Franse hertogin, behorende tot
het Huis de Guise. Deze dame was in het jaar 1538 met haar Stuart in de
heilige echtverbintenis verenigd ; in 1542 had zij haar dochter ter wereld
gebracht en met de komst van dit kind begon een hoofdstuk zo vol moeilijkheden als de wereld zelden heeft aanschouwd.
Ik kan hier slechts de hoofdpunten van dit beruchte geval aanstippen. Mary
van Schotland was geheel en al de tegenhanger van haar Engelse nicht,
Elisabeth. Nooit werd een man wild enthousiast over Elisabeth van Engeland, terwijl iedere man zijn hoofd verloor (dikwerf in de pijnlijke en
letterlijke betekenis van het woord) zodra hij de standvastige blauwe ogen
van deze schone Frans-Schotse prinses aanschouwde. Het kan waar zijn dat
de natuur in haar geval aanzienlijk geholpen werd door kunstmatige verbeteringen ; want het is een vaststaand feit dat, toen de beul haar hoofd
oppakte om het te tonen aan hen die getuige waren van haar executie, hij
tot zijn grote ontsteltenis ontdekte, dat haar beroemde goudbruine lokken
niet van de dame zelf waren, doch dat het een pruik was. 1k neig er echter
toe om aan te nemen, dat zij tot dergelijke kleine schoonheidsmiddelen gedwongen werd als gevolg van de ziekte die haar had aangegrepen na de
vele j aren strenge opsluiting, die zij in een aantal ongezonde gevangenissen
had doorgebracht.
VOOr die tij d moet zij over buitengewone en volkomen eigen charmes
hebben beschikt. Anders had zij nooit het onderwerp kunnen zijn van zo
talrijke en wanhopige liefdestwisten. De meesten hiervan zijn reeds herhaaldelijk gedramatiseerd door enkelen van onze meest begaafde auteurs en
ik behoef ze dus niet in bijzonderheden voor je te herhalen. 1k kan beginnen bij het jaar 1565, toen Mary, na een even fantastische loopbaan als
die van iedere moderne Reno-heldin, tenslotte in het huwelijk trad met een
zekere Henry Stuart, Lord Darnley, zelf reeds van huis uit een Schots
troon-pretendent. Men zegt, dat hij tot het Katholieke geloof neigde, —
wat wellicht een aanbeveling was in de ogen van Mary, maar hem waarschijnlijk geen grotere populariteit verschafte bij de rangen en standen van
de onderdanen van zijn vrouw. Zijn slapheid, zijn besluiteloosheid, zijn
lompheid en zijn neiging tot iedere vorm van losbandigheid maakte spoedig
dat Mary hem verafschuwde; want Mary was een dame. Zij vond troost
voor haar afschuw in het gezelschap van haar Italiaanse secretaris, David
Rizzio.
Deze jongeman was oorspronkelijk naar Schotland gekomen als lid van een
ambassade, die de Hertog van Savoye daarheen had gezonden. Toen die
tending ten einde liep bleef hij achter als bas-zanger in het kwartet, dat
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die muzikale programma's van de koninklijke kapel verzorgde. In die tijd
maakte hij kennis met de Darnleys. Als intelligent en handig Italiaan wist hij
spoedig hoe de zaken bij het koninklijke echtpaar stonden en hoezeer Mary
iemand van node had, op wie zij volkomen kon steunen. Voor iets dergelijks was hij geknipt, maar merkwaardig genoeg waakte hij, voor zover
wij kunnen nagaan, er zorgvuldig voor persoonlijk jegens zijn koninklijke
meesteres de grootst mogelijke kiesheid in acht te nemen.
Rizzio had derhalve een belangrijke rol kunnen spelen als de macht achter
de schermen. Maar hij kwam van Piedmont en zijn aangeboren verlangen
naar pracht en praal bracht hem spoedig in moeilijkheden; want in Schotland stond ieder vertoon van verkwistende luxe gelijk met het zwaaien van
een rode lap voor een stier. Binnen een paar maanden hadden de elegante
manieren van de Italiaan, die in zulk een scherp contrast stonden tot hun
eigen gebrek aan zwier en gratie, de koninklijke secretaris en luit-speler
uiterst impopulair gemaakt onder de Schotse adel. Bovendien waren degenen die onderaan de sociale ladder stonden, zeer gebelgd over zijn satijnen
en zij den klederen en de prachtige veren op zijn hoed; en zijn vaardigheid
om Harer Majesteits geplaagde geest of te leiden door het zingen van zoete
balladen en madrigalen werd door een ieder met diep wantrouwen aanschouwd.
In deze wereld is niets gemakkelijker dan een pummelige boerenkinkel
verdenking te laten koesteren jegens een man met superieure manieren,
die in de ogen van zijn vrouw aantrekkelijk blijkt te zijn. Er waren vele
mensen in Edinburgh die er wel bij zouden varen, wanneer deze aanstoot
gevende kwast van het toneel zou verdwijnen. Zij nu zochten Darnley op
en fluisterden hem hatelijke insinuaties in zijn dronken oren. Zijn benevelde brein vatte vlam. De gedachten dat een Stuart door een Italiaanse
ballade-zanger voor Piet snot gezet werd en dat nog wel onder zijn eigen
,

dak, was meer dan Schotse trots kon verkroppen. In de avond van
9 Maart 1566 drong een groep vrienden van Darnley door in het koninklijke
paleis, renden de eetkamer van de Koningin binnen, hakten Rizzio in
stukken en gooiden voor alle zekerheid zijn lichaam ook nog het raam uit.
Mary hield zich kalrn. Zij was in verwachting zodat haar weinig anders te
doen stond — althans voor het ogenblik. In Juni werd haar zoon geboren.
Hij kreeg de naam James en zou later James VI van Schotland en James I
van Engeland worden.
Er bestaat weinig twijfel omtrent de wettigheid van het kind, want hij
groeide op tot net zo'n ongemanierde en lompe kerel als zijn vader was
geweest.
Die vader genoot intussen (ook al wist hij dat zelf niet) zijn laatste dagen
op aarde. Begin Januari van het volgend jaar werd hij ziek. Tegen die tijd
had hij iedereen die met hem in aanraking kwam (Protestanten zowel als
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Katholieken), zo volledig tegen zich in het harnas gejaagd, dat Mary voor
de variatie eens een korte periode van populariteit beleefde. Zij besloot
haar echtgenoot naar het platteland over te brengen om daar weer op
krachten te komen — maar uit haar gezicht. Een landhuis in de buurt,
Kirk-o'-Field, werd voor hem als herstellingsoord uitgekozen.
Op 9 Februari bezocht Mary de patient, terwijl ze diezelfde avond naar
Edinburgh terugkeerde. Een paar uur later werd het huis hemelhoog opgeblazen door middel van kruitvaten die in de kelder verborgen lagen. De
volgende dag werden de lijken van Darnley en zijn bediende in het struikgewas naast het huis aangetroffen. Zij hadden blijkbaar de explosie overleefd, hadden getracht te ontsnappen en waren vermoord door de samenzweerders, die een dergelijke mogelijkheid hadden voorzien en zich in de
bossen in de buurt hadden verborgen.
Schotland schrok op en nam er nota van. Twee moorden in de omgeving
der Koningin binnen een, jaar was te veel van het goede, zelfs in een land
waar een geweldadige dood allerminst ongewoon was en beschouwd werd
als een deel van het nationale politieke spel.
Toen kort daarop de plaatselijke roddelaars hun Buren wisten te vertellen,
dat Mary nu van plan was de Graaf van Bothwell te huwen, die men algemeen verantwoordelijk stelde voor het complot tegen Darnley's leven,
hadden de Schotse geestelijken tenslotte een goede reden om hun Franse
Jezebel aan de kaak te stellen als een gesel Gods en er op te staan, dat er
jets gedaan moest worden voordat de gehele natie te gronde ging. Teneinde
de opgewonden gemoederen tot rust te brengen, huwde Mary haar James
in een Protestantse Kerk. Doch het was te laat, want tegen die tijd had het
publiek vernomen, dat de edele Graaf reeds een aanzienlijke reeks vrouwen
had afgewerkt en dat het hoogst twijfelachtig was, of hij wel wettelijk gescheiden was van zijn laatste partner.
Dat was de druppel die de emmer, zelfs bij deze lompe Caledonièrs, deed
overlopen. Heel Schotland kwam in opstand tegen zijn Koningin. Mary
werd gedwongen Bothwell weg te zenden terwijl zij zelf naar Lochleven
werd overgebracht, een oud kasteel, dat op een eiland in een meer was
gelegen en derhalve als een ideale gevangenis werd beschouwd.
Maar Mary was een dame, die wist hoe zij van haar betoverende ogen gebruik moest maken. Deze lieftallige kijkers overreedden een harer bewakers
om zijn eigen dito's te sluiten, toen zijn gevangene de hoofdpoort uitliep.
Mary was nu weer een vrije vrouw, maar zij had nog niet ten voile begrepen
dat haar Schotten niets meer van haar wilden weten. Haastig verzamelde zij
een paar oude trouwe volgelingen om haar koninklijke persoon heen en
rukte brutaalweg tegen haar vijanden op. Zij werd verslagen, en niet in staat
over zee uit te wijken vluchtte zij naar Engeland en deed op Engelse bodem
een beroep op haar lieve nicht Elisabeth, om haar asyl te verlenen.
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Elisabeth antwoordde zo beminnelijk als in haar vermogen lag (en zij kon
beminnelijk zijn, wanneer dat in haar kraam te pas kwam), dat het haar
een vreugde was haar lieve nicht weikom te heten en dat zij haar gaarne
tegen haar vroegere onderdanen zou beschermen. Toen zat de vos in de val
(of, om het eleganter uit te drukken, zat Mary in de gevangenis), waar zij
negentien lange jaren zou verblijven en een steeds groeiende bron van last
en ergernis voor de gevangenis-bewaarders zou worden. Want het Katholicisme was in Engeland nog lang niet verdwenen. Het bleef alleen maar
ondergronds voortsmeulen, zoals een bosbrand die schijnbaar geblust is doch
weer oplaait wanneer iedereen naar huis is terug gekeerd en er dus niemand
meer is om een oogje in het zeil te houden.
De grote Katholieke families hadden, zodra Bloedige Mary was opgevolgd
door Elisabeth, zich uit het openbare leven terug getrokken. Zij liadden nog
wel een gemeenschappelijk ideaal, doch geen bijzondere reden om daar nu
openlijk voor in het strijdperk te treden. Want Elisabeth was een redelijke
vrouw, die geen bezwaren had tegen een eerlijk Katholiek, vooropgesteld
dat hij zijn religieuse overtuigingen voor zich hield en haar niet in het
openbaar een koninklijke bastaard noemde of haar trachtte te vergiftigen.
Maar nu, met Maria Stuart in hun midden, voelde deze kleine groep Katholieken dat zij iets gekregen hadden waaromheen zij zich konden verenigen.
Mary had een groot aantal vrienden op het vasteland. Alle Katholieke
heersers stonden aan haar kant. De Keizer stond aan haar kant. De Paus en
de Koning van Frankrijk hielden beslist van haar. Hier was dan, ten langen
leste, hun lang-verbeide gelegenheid en gretig vingen zij het spel aan, dat
heel Europa gedurende negentien lange jaren zou gadeslaan, zonder er ooit
geheel zeker van te zijn wie het uiteindelijk zou winnen.
Aan de ene kant van het bord zat Elisabeth met haar donkerbruine krullen
en haar geverfde wangen. Aan de andere kant bewogen de fijne vingertjes
van Hare beminnelijke Majesteit van Schotland handig de stukken overeenkonstig de gefluisterde adviezen van haar discrete raadgevers. En alle heersers van Europa stonden er in een wijde kring omheen, zich naar hartelust
verkneuterend en in het geheim weddenschappen afsluitende over de afloop
van de partij.
In het begin zag het er naar uit 'dat Mary de overwinning zou behalen."
Maar zij speelde een echt vrouwelijk spel, terwijl Elisabeth met het klimmen der jaren een steeds mannelijker stijl kreeg. En Mary was — zoals ik
je reeds zeide — niet alleen een dame, maar tevens een ongeneeslijke plaaggeest. Elisabeth wist dat. ledere brief van Mary werd volgens de regels der
kunst onderschept, gelezen, bestudeerd, opnieuw gezegeld en deorgezonden
alsof er niets was gebeurd. Telkens wanneer men weer ontdekte dat Mary
opnieuw betrokken was in een samenzwering tegen het leven van haar lieve
nicht, werd haar gevangenschap een beetje strenger gemaakt en werden er
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overduidelijke aanwijzingen gegeven betreffende het uiteindelijke lot, waartoe een dergelijk gedrag harerzijds wel moest leiden. Mary dankte haar
lieve nicht dan nederig voor deze hernieuwde uiting van barmhartigheid,
doch de volgende dag was zij alweer bezig een nog grondiger uitgewerkt
complot te smeden om Engeland te verlossen van die verdoemde vrouw, die
weigerde naar de Mis te gaan en die haar lot in handen hield.
Aldus verliepen de jaren met eindeloze intrigues ; en ik geloof dat heden
ten dage de meeste mensen, behalve misschien de Jezuieten en een paar
onverzoenlijke Ieren, het er wel over eens zijn dat Elisabeth tenslotte geen
andere keus overbleef dan zich van haar rivale te ontdoen, en wel op de
enige wijze die gegarandeerd afdoende was.
In het jaar 1586 kwam een nieuw complot tegen het leven van Elisabeth
aan het licht. Een zekere Anthony Babington, een vroegere page van Mary,
was de tussenpersoon die alles had geregeld. Mary werd ernstig verdacht.
Zij werd voor het gerecht gedaagd en ter dood veroordeeld. Elisabeth had
echter reeds genoeg hoof den laten rollen gedurende de laatste dertig jaar
om geen verdere onaangename herinneringen te wensen. Zij weigerde het
dood-vonnis te ondertekenen. Zij beriep zich er op, dat het zou kunnen
leiden tot complicaties met haar vermoedelijke opvolger, James van Schotland, als zij het hoofd van zijn moeder zou laten vallen.
Dat waren spannende dagen in Engeland. Geruchten over een vloot van
honderden schepen van geweldige afmetingen, die toen in Spanje werden
gebouwd om de Britse eilanden voor het Katholieke geloof te herwinnen,
hadden iedereen tot het uiterste gebracht. Het yolk wilde bevrijd zijn van
deze Schotse slet, die vriendschap sloot met hun vijanden en die — op een
goeie dag — er de oorzaak van zou kunnen zijn dat alle Protestanten in
hun bed vermoord werden. Elisabeth aarzelde nog. Het onthoofden van een
nicht was nog heel nets anders dan het volvoeren van dezelfde operatie op
een onderdaan zoals Essex, die onder de verkeerde indruk had verkeerd,
dat zekere „vermeende" intimiteiten met de persoon van de gezalfde Majesteit hem het recht gaven rbnd te lopen alsof hij reeds als haar officiele
minnaar was aangenomen.
Mary's eigen zoon bracht het probleem tot een oplossing. Als James van
Schotland maar een nog zo kleine wenk gegeven had dat hij het leven van
Moeder gespaard wilde zien, dan zou Elisabeth ontslagen zijn geweest van
de moeilijkste beslissing, die zij ooit gedwongen werd te nemen. Maar de
zwijgzame James Stuart wist wat hij wilde. Hij wilde de kroon van Engeland en decide Elisabeth mede dat, wanneer zij hem de opvolging in Engeland wilde waarborgen, hij van zijn kant zou trachten zijn verdriet over het
vroegtijdig verscheiden van zijn moeder te „verwerken" en iedere persoonlijke wrok te vergeten, die hij zou kunnen koesteren jegens de persoon die
verantwoordelijk was voor haar terechtstelling.
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Met deze infame brief over zijn hoop in staat te zijn „zijn verdriet te verwerken" tekende James Stuart het dood-vonnis van zijn moeder. Op
8 Februari 1587, om acht uur 's morgens, hakte een lompe beul Mary's lieftallige hoofd van haar even lieftallige schouders; en Elisabeth was gedoemd
de rest van haar dagen door te brengen met de herinnering aan het uur,
waarop de Hertog van Shrewsbury zich in haar kabinet aandiende om Hare
Majesteit mede te delen, dat het allemaal voorbij was en dat haar rivale
nooit meer in staat zou zijn de vrede in haar rijk te verstoren.
Misschien moest ik je nu nog iets vertellen over de grote veroveringen die
gedurende Elisabeth's regering werden gemaakt — hoe de grondslag werd
gelegd voor dat grote Imperium waaraan voor altijd haar naam verbonden
zal blijven. Dat alles leerde je echter al op school ; en eigenlijk stel ik veel
meer belang in die subtiele eigenschappen van geest en hart, die de afloop
bepaalden van de strijd tussen deze twee buitengewone vrouwen, dan in al
de oorlogen die gedurende dit merest beroemde van alle vrouwelijke duels
werden uitgevochten.
In bijna ieder opzicht was Mary de meerdere van Elisabeth. Zij was knapper van uiterlijk. Zij had een veel betere opvoeding genoten en bezat in
hoge mate de charme, die Elizabeth zo kennelijk miste. Elisabeth besefte
dat, maar ik geloof toch niet dat persoonlijke wrok of jaloesie veel te maken
had met haar uiteindelijke beslissing om haar nicht naar het schavot te
zenden.
Toen Elisabeth Mary's doodvonnis ondertekende was zij vier-en-vijftig jaar
oud. Zij had een hard leven achter de rug en had geleerd haar emoties te
beheersen, die waarschijnlijk erg sterk waren geweest. Laat Mary maar haar
minnaars hebben ! Laat Mary maar haar ogen op haar gevangen-bewaarder
behoeven te vestigen om hem voor altijd haar toegewijde slaaf te maken!
Maar laat Mary nooit vergeten dat deze huiselijke en zwierig geklede oude
vrijster iets bezat, wat zij nooit kon hopen ooit te verwerven — een hartstocht voor haar geboorteland, zo diep en zo oprecht, dat het haar in al haar
beslissingen beinvloedde en haar in alles wat zij deed de weg wees.
Mary was het er om te doen carriêre te maken.
Elisabeth was er op uit een natie te stichten.
Tenslotte bereikten beide vrouwen wat zij zich hadden voorgesteld ; en de
wereld rondom ving de eerste glimp op van die merkwaardige instelling,
die wij nu kennen als het Britse Imperium.
Dit alles moest die arme Frits lezen en verwerken op weg van Amsterdam
naar Middelburg, toen hij de volgende Zaterdag naar Zeeland kwam. Het
was een koude en winderige dag met zo nu en dan een stortbui, die het
285

PIONIERS DER VRI JHEID

eiland Walcheren er uit deed zien alsof het zo juist uit de Zondvloed was
opgekomen.
Die avond maakten Frits en ik om half zeven nog een wandelingetje. Wij
waren nu behoorlijk vertrouwd met de gewoonten van onze gasten en wisten, dat de meesten hun onverwacht verlof graag benutten voor een korte,
gezonde wandeling door de straten van Veere alvorens het uur aanbrak om
op onze deur te kloppen. Ditmaal zag het er naar uit alsof we het geluk
niet mee hadden. Mies verkeerde in een serene rust. Het was vrij koud en
er was niemand op straat. Zelfs de honden hadden zich terug getrokken
naar de warme keukens van hun diverse verblijfplaatsen. Wij liepen tot de
toren aan de waterkant en keerden toen terug naar Frits' huis op de markt.
In de haven zagen we een zeilbootje dat juist was aangekomen. De mannen
waren nog bezig de zeilen in te halen. Het getij begon te dalen en wij
zagen dat er een ladder tegen de steiger aan was geplaatst, teneinde een
passagier in staat te stellen voet aan wal te zetten.
Op hetzelfde ogenblik herkenden we de passagier als een van onze gasten.
Het was onmogelijk je daarin te vergissen. Geen andere vrouw had ooit een
pruik van zulk een schitterende tint gedragen, en evenmin zou enig ander
sterveling ooit zoveel juwelen hebben opeengehoopt op een paar` zo oude
schouders. Parelsnoeren waren gewonden om de hals van de dame. Andere
parels, zo groot als peren, bungelden aan haar oren. Zij droeg een kanten
kraag van minstens twee voet breed. De wind blies deze op rondom haar
hoofd ; en dezelfde meedogenloze windstoot liet brutaalweg een paar stakerige benen, gestoken in dikke wollen kousen, zien.
Toen de Koningin ons in het oog kreeg, duwde zij snel haar rokken omlaag
om haar knieen en sprak ons aan op een wijze die toonde, dat zij gewend
was geweest zich te uiten zonder er doekjes omheen te winden en verwachtte dat haar bevelen stipt opgevolgd zouden warden, wie het ook was
tot wie zij sprak.
„De hemel beware me ! " riep zij uit. „Is het nu al zover gekomen, dat ik
bier mijn achtersteven moet laten zien, terwijI twee ellendige schelmen mij
in mijn ongemak staan uit te lachen?"
„Koninklijke Majesteit," antwoordde Frits in keurig Engels met meer zwier
dan ik ooit van hem had gezien, „wij hadden ons bier juist opgesteld, om
Uwe Majesteit zeer hartelijk welkom te heten."
Elisabeth keerde zich woedend tot hem. „Wel alle duivels, jonge snoeshaan;
als een van mijn hovelingen mij op een dergelijke wijze zou hebben aangesproken, dan had ik hem in Tyburn laten ophangen, hoger nog dan Tom
Wyatt zelf ! "
Frits, die vreesde dat hij uit onbekendheid met de oude Engelse spreek wijze
onjuiste uitdrukkingen had gebezigd, kroop angstig in zijn schulp.
„Het spijt mij zeer, Mevrouw," antwoordde hij, „maar wat heb ik dan toch
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wel gedaan om Uwer Majesteits ongenoegen op te wekken en een dergelijke
strenge terechtwijzing te verdienen ?"
„Jij verdraaide Hollandse windmolen !", sprak de Koninklijke Majesteit nu,
„is dat de manier om een Genadige Vorstin te begroeten, die haar mannen
uitzond om jullie te helpen je Spaanse vijanden te verslaan toen jullie in
grote nood zat en die nog nooit een cent heeft terug gezien van het geld
dat zij eraan verknoeide?"
Ik wist maar al te goed waar de oude tang op doelde. In het begin van
onze vrijheidsoorlog had zij inderdaad een paar duizend soldaten gestuurd
onder commando van haar vriend, de Graaf van Leicester, om ons te helpen
de Spanjaarden te verslaan. Maar dit avontuur was tot een treurig eind gekomen, toen twee Engelse officieren de Hollandse zaak verrieden en ons
aan de vijand verkochten. 1k begreep dat het 't beste was tegenover iemand
als Hare Majesteit, die alles precies wist, maar recht op de man of te gaan.
„Uwe Majesteit doelt toch stellig niet op Stanley en York ? Ik besef, dat dit
ongelukkige voorval plaats vond terwijl Mylord van Leicester afwezig was
op een zending naar Londen, maar..."
„Touch& !" onderbrak zij. „Je mag dan geen manieren hebben, doch je
geschiedenis ben je tenminste niet vergeten."
Ik beken dat ik even met mijn mond vol tanden stond ; en dat merkte zij
op. „De Hemel beware me ! " riep zij uit. „Daar staat hij met stomheid
geslagen. Is dat de manier om de Koningin te begroeten?"
„Wij smeken Uwe aller-roemruchtigste Majesteit om genade," zeide ik, een
nederige houding aannemende die ik in genen dele meende, „doch wat
hebben mijn vriend en ik misdaan om dit hoogst onfortuinlijke misnoegen
van de zij de van Uwe Majesteit op te wekken ?"
„Jullie staan daar maar en vraagt mij dat ! " klonk het met nadruk op
,,staan".
1k began cr een vermoeden van te krijgen waar zij heen wilde; maar het
laatste waartoe ik bereid was, was wel neer te knielen en haar hand te kussen, zoals dat, naar ik wist, de gewoonte was geweest aan haar hof. In de
eerste plaats waren de planken van de steiger drijfnat; en in de tweede
plaats, hoe had ik een dergelijke onderdanige handelwijze aan mijn buren
in Veere kunnen verklaren, die, daar was ik zeker van, achter de gesloten
gordijnen vanuit ieder huis aan de kade naar ons stonden te gluren. Ik zou
het mikpunt van al hun grappen zijn geweest, want een Zeelander is een
stijfkoppig schepsel, die nooit zijn rug buigt voor een ander menselijk wezen,
en allerminst voor een buitenlandse potentaat.
„Nogmaals, met Uwer genadige Majesteits verlof," antwoordde ik met mijn
meest beleefde buiging en de hielen op de beste Pruisische wijze tegen
elkaar slaande, „doch dit is de wijze waarop wij Hare Koninklijke Hoogheid onze eigen Majesteit, de Koningin der Nederlanden, zouden begroeten."
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Elisabeth keek lichte1ijk verward. „Jullie zijn nu dus een Koninkrijk! In
mijn tijd noemden jullie jezelf een Republiek. Republieken hebben mij nook
aangestaan. Zij hebben geen respect voor gezag."
„Inderdaad, Uwe Majesteit," (nooit in mijn leven was ik me in zo korte
tijd aan zoveel „majesteits" te buiten gegaan en ik vroeg me of hoe wij
ons later op de avond wel zouden voelen, wanneer we met een Keizerin te
maken kregen), „inderdaad, Uwer Hoogheids Genade, wij zijn zo gelukkig
onszelf een Koninkrijk te kunnen noemen."
„En jullie worden dus door een vrouw geregeerd, zoals Engeland in mija
dagen ?"
„Niet alleen dat, Uwe Majesteit, maar door een vrouw wier hoog plichtsgevoel slechts geevenaard wordt door de lief de welke de grote Elisabeth
aan hare onderdanen schonk."
„Dat was vrij goed gesproken. Misschien ben je achteraf toch wel een heer,
hoewel ik je op het eerste gezicht voor de een of andere tolbaas hield, die
de nodige invoerrechten op mijn parels kwam heffen."
„Indien ik hier ware om de parels te verzamelen die van Uwer Majesteits
lippen neerdroppelen, dan zou ik de weldoener van mijn land worden. Het
zou onze nationale schuld vereffenen."
De Hemel alleen mag weten wat mij er toe bracht zo te kwezelen ; doch
dit scheen de oude dame meer aan te staan dan al het andere wat wij tot
nog toe hadden gesproken. Zij werd bijna vriendelijk, terwijl zij antwoordde
„Indien dit dan de wijze is waarop jullie je eigen Majesteit begroet, dan
is het mij goed. Meer zal ik er niet over zeggen, maar breng mij in Godsnaam naar een warm vertrek waar ik mijn oude batten kan laten uitrusten.
Wij hadden een verschrikkelijke overtocht. Ik ben door en door koud en
heel erg hongerig."
„Met Uwer Genadige Majesteits verlof," viel Frits in, „het is slechts een
stap naar mijne nederige woning. U kunt het al zien vanwaar U staat."
„Vanwaar Uwe Majesteit staat," verbeterde Elisabeth hem.
„Vanwaar het Uwe Genadige Majesteit behaagt te staan," herhaalde Frits
met een diepe buiging, haar nog overtroevende.
„Dat is voldoende," antwoordde de Koningin en gedrieèn liepen wij de
Marktstraat in, terwijl ik wat vooruit ging teneinde mij ervan te overtuigen,
dat alles klaar was voor deze pretentieuse gast. Een paar minuten later
stonden we in de kamer, waar het vuur hoog oplaaide en waar een tafel
gedekt met bloemen en schitterend tinwerk voorspelde dat Harer Majesteits
wens om te eten te krijgen spoedig vervuld zou worden.
Erasmus was reeds aanwezig. Hij wachtte bij de haard, een open geslagen
bock in de hand. Hij begroette Hare Majesteit met een elegante Latijnse
volzin.
„De Hemel sta me bij ! " antwoordde de Koningin, „ben ik van het ene
,
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krankzinnigenhuis ontsnapt om in een ander te belanden ? Wie is nu weer
dat onderdanige schepsel, met die lange oren en die gekke neus ?"
„Dat zijn dezelfde woorden waarmede Uwer Majesteits Allergenadigste
Vader zich verwaardigde mij te begroeten wanneer ik de eer had aan hem
voorgesteld te worden."
,,Mijn vader! Mijn „Allergenadigste Vader" ! Die os, die stier! „Allergenadigst" inderdaad ! En waar heb jij mijn vader ooit leren kennen?"
„In London, Uwe Majesteit."
„Dus je bent in London geweest?"
„Zeer dikwijls, Uwe Majesteit, en in vele andere steden van Uw mooie
land. Er bestaat geen beter land op deze aarde."
Zo deze opmerking Elisabeth al genoegen deed, zij liet dat niet merken,
want kort antwoordde zij : „Ik ben mij er niet van bewust, meneer, dat ik
U om Uwe mening vroeg."
Erasmus was niet in het minst beledigd. Hij glimlachte alleen maar, terwijl
hij de Koningin de stoel aanbood, die wij speciaal voor hem hadden besteld toen wij wisten dat hij geregeld onze gast zou zijn. Vervolgens sprak
hij, ditmaal in het Italiaans : „Zoals Uwe Majesteit ongetwijfeld zal weten :
hij die ongevraagd geeft, geeft tweemaal."
„Wie zei dat?"
„Mijn beste vriend, Sir Thomas More."
„Thomas More ! Dus U kende Sir Thomas ? Hij stierf voor mijn tijd;
maar ik heb zijn boek geleden een hoop larie ! Het idee alleen al om te
proberen een „ideaal-staat" te stichten ! Dat kan eenvoudig niet ; niet zolang
de mensen zulke dwazen en schurken en schelmen zijn als zij thans zijn en
waarschijnlijk altijd zullen blijven. Het yolk, inderdaad ! U moest het kennen zoals ik het leerde kennen na vier en veertig jaren, of waren het er vijf ?
Ik ben dat vergeten en het kan me ook niet weer schelen. Het gebeurde
allemaal zo lang geleden."
Erasmus glimlachte om deze jammerklacht, die verre van overtuigend klonk,
maar de Koningin merkte dat riot op. „Sir Thomas More, zeker ! " ging zij
voort. „De arme oude ziener ! Ik heb me echter laten vertellen, dat hij een
prachtige knul was."
„Nooit heeft er een prachtiger Engelsman geleefd."
„Ja, maar welke beloning kreeg hij voor zijn moeite ? Hij trachtte eerlijk te
zijn, terwijl ieder ander een schurk en een dwaas was. Men vertelde mij, dat
hij mijn vader trouw diende en wel vele jaren lang. Daarop keurde hij
echter de scheiding van mijn vader of en dat kostte hem zijn hoofd."
Erasmus fluisterde „Ik vrees dat Uwe Allergenadigste Majesteit de waarheid spreekt."
Elisabeth klopte de oude man op zijn arm. „ja, dat was een oude gewoonte
van Vader — dat en het krijgen van onechte kinderen."
29 0
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Weer zag ik Erasmus beven. „Ik vrees dat Uwe Allergenadigste Majesteit
het wederom bij het rechte eind heeft," antwoordde hij.
„Wel," zei de Koningin, met voldoening om haar heen kijkende : „dit is
edh gezellige kamer. De kaarsen doen mij denken aan Hatfield House.
Maar ik val flauw van de honger. Waarom gaan we niet eten ?"
„Nog een ogenblik, Uwe Majesteit," haastte ik mij haar in te lichten. „De
soep kan iedere minuut worden opgediend."
Elisabeth keek met argwaan naar mij. „Je wacht toch niet op een andere
gast ?" vroeg zij.
„Wel neen, Uwe Majesteit," loog ik. „Dat wil zeggen..."
„Vooruit er mee, jij gemene schelm ! Spreek op ! Sinds wanneer moet de
Koningin van Engeland wachten op de komst van een andere gast ? Dit is
een belediging. Een grove belediging."
Ik bracht een vrij zwak verweer uit. „Wellicht is Hare Majesteit de weg
kwijt geraakt," verklaarde ik. „Ziet U, wij gingen niet uit om haar te ontmoeten," en ik legde de nadruk op „haar".
„Uwe Majesteit voor en Hare Majesteit na ! Goeie God ! Jonge man, je
bent toch niet zo onbezonnen geweest om twee koninginnen uit te nodigen
aan dezelfde tafel plaats te nemen en onder hetzelfde dak te toeven ?"
Ditmaal kon ik eerlijk zijn in mijn antwoord. „Zo iets zouden wij ons nooit
in ons hoofd halen," verzekerde ik haar.
„En waarom noemde je die andere persoon dan „Hare Majesteit" ?"
„Wel, zij is een Keizerin."
De vloek waarmee deze aankondiging begroet werd kan ik hier onmogelijk
neerschrijven; maar het liet weinig aan onze verbeelding over en toonde
duidelijk aan hoe de Koningin dacht over haar majesteitelijke zusters. Vervolgens ging zij echter op rustiger toon voort : „Een keizerin ; nu nog
mooier. In mijn tijd was er maar een keizerin — de vrouw van die Duitse
idioot. Is zij het?"
„Met Uwer Majesteits verlof, zij is het niet."
Elisabeth werd ongeduldig. „Wel alle duivels, blijf je de hele avond zulke
orakeltaal uitslaan ? Dat belooft een vrolijke partij te worden! "
Frits kwam mij gelukkig te hulp. „Hare Keizerlijke Majesteit komt uit
Constantinopel," deelde hij haar mede.
„Constantinopel! Ik wist dat ik voor de gek gehouden zou worden zodra
ik een voet in jullie ellendige dorp zette. Uit Constantinopel ! En jullie
verwachten van Elisabeth van Engeland dat zij bro od zal breken met een
Turkse ?"
„Zij is geen Turkse, Uwe Allergenadigste Majesteit. Zij is een Griekse."
Elisabeth strekte haar beide armen ten hemel. „Een Griekse ! Mogen alle
heiligen me bijstaan, zoals mijn zuster Mary placht te zeggen, en er voor
afgeranseld worden. Eenmaal heb ik een Griek leren kennen. Hij was dok291
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ter. Hij trachtte mij van de pijn in mijn benen of te helpen. Hij deelde me
mede, dat ik op moest houden met drinken en vloeken ik liet hem
ophangen."
„Dit is een ander soort Griekse, Uwe Majesteit. De Keizerin is een Byzantij nse."
„Ik heb dat woord nooit eerder gehoord," kondigde Elisabeth aan. „Wat
is een Byzantijnse?"
Dat was de naam die men in oude tijden aan de oostelijke helft van het
Romeinse Imperium gaf," viel Erasmus in.
„Heeft Will Shakespeare het ooit genoemd ?"
„Ik vrees van niet, Uwe Majesteit."
„Dan heeft een dergelijk land ook niet bestaan," decide Elisabeth kortweg
mee. „Mijn kleine William kende zijn wereld beter dan wie ook. Als hij
er nooit van gehoord had, dan behoef ik beslist niet te proberen uit te
vinden waar het lag. Overigens is er maar een ding dat me op het ogenblik
belang inboezemt en dat is wanneer ik te eten zal krijgen. Mijn ingewanden
rammelen eenvoudig van de hunger. Zij zijn net zo leeg als mijn schatkist
doorgaans was. Alleen wist ik toen wel wat me te doen stond."
Maar wij zouden nooit te weten komen hoe Hare Allergenadigste Majesteit
het klaar speelde haar ledige geldkist te vullen, want op dat ogenblik (het
was nu tien minuten over zeven) hoorden wij een zacht geklop op de deur.
Frits sprong op en opende de deur. Keizerin Theodora zweefde de kamer
binnen. Ik gebruik dat woord met opzet. Zij scheen te spotten met de wet
van de zwaartekracht. Zij bewoog noch haar handen noch haar voeten, maar
zij liet zich als een stukje distelpluis door de lucht dragen. Zij droeg een
lange purperen mantel. Haar voeten waren in kleine gouden sandalen gestoken. Op haar hoofd droeg zij het diadeem, dat mij bekend was van haar
portret in de San Vitale.
„Uwe Majesteit," begon ik ; waarop ik mij plotseling herinnerde, dat ik vergeten had te informeren wie van onze gasten voorrang moest hebben ; maar
aangezien ik nu eenmaal begonnen was en niet meer terug Icon, besliste ik
maar dat de Keizerin de voorrang moest hebben boven de Koningin en
wendde mij dus tot Elisabeth. „Uwe Majesteit, mag ik U verzoeken een
mede-gast te begroeten? Dit is Hare Keizerlijke Majesteit, Keizerin Theodora van Byzantium."
De uitbarsting van woede, die ik nu verwacht had, vond echter niet plaats en
een totaal andere Elisabeth, een en al goedwilligheid, rees op van haar stoel,
deed drie stappen vooruit op haar hooggehakte rood-satijnen schoentjes en
zeide, terwijl zij Theodora bij de hand nam : „Ik heb zoveel over je gelezen
en gehoord, mijn kind, dat ik je altijd al heb willen ontmoeten ; nu heb ik
dan werkelijk dat genoegen. Kom alsjeblieft binnen en ga met mij bij het
vuur zitten. Filet is vrij koud buiten en je zult wel zeer vermoeid zijn."
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De Keizerin glimlachte flauwtjes ten teken van erkentelijkheid; doch aangezien Elisabeth haar in het Engels had toegesproken wist ik zeker dat zij
er geen woord van had verstaan. Nogmaals redde onze beste Erasmus de
situatie door de kleine, eenzame gestalte in klassiek Grieks toe te spreken.
Hij heette haar welkom in naam van de Koningin van Engeland (Bretannika
noemde hij het) en nodigde haar uit te gaan zitten.
Erasmus hield nu het gesprek in handen ; want wij bemerkten, dat de
beminnelijke Theodora niets anders sprak dan Grieks, slechts een paar
woorden Latijn verstond en niets begreep van het Russisch, waarin ik met
haar trachte te spreken. Ik heb nooit vast kunnen stellen of zij inderdaad
deze Slavische taal niet machtig was, die zij bijna iedere dag aan haar hof
moet hebben horen spreken door haar bedienden en de officieren van de
wacht, dan wel of zij het tactisch beter vond haar bekendheid met dat
barbaarse taaleigen niet te verraden. Ik deed nu wat ik onder dergelijke
omstandigheden steeds heb gedaan : ik nam een bloc-note en maakte
tekeningetjes van wat ik zeggen wilde; en Theodora was als een kind zo
blij met deze krabbels. Ja, voordat zij vertrok verzamelde zij ze allen bij
elkaar en mompelde iets van „mneme" of „mneia", wat ik opvatte als aanduiding dat zij ze wenste te houden als aandenken ; waarop ik ze zo goed
en zo kwaad als ik kon ondertekende met mijn naam in Griekse letters,
iets wat haar buitengewoon veel plezier deed en waarvoor zij mij dankte
met een knik van haar hoofdje en wel met zo'n gratie, dat dit voor altijd
mijn „mneme" zal zijn van die avond.
Het plaatsen van onze gasten was een zeer delicate kwestie en het speet
mij dat wij er niet aan hadden gedacht voor die avond een ronde tafel op
te scharrelen. Dat maakt het altijd zoveel eenvoudiger, want dan bestaat
er formeel geen hoofd van de tafel en niemand van de gasten kan zich dan
gepasseerd voelen. Als ik me goed herinner, hadden we Erasmus aan dat
eind van de tafel geplaatst dat het verst van de deur verwijderd was, vanwege zijn gevoeligheid voor tocht. De Keizerin zat aan zijn rechter zij de,
de Koningin aan zijn linker dito en Frits en ik namen de andere twee
stoelen aan de voet van de tafel.
Wat onze onzekerheid betrof, of onze gasten wel met vorken zouden kunnen omgaan, ook daar hadden we ons zorgen gemaakt om niets. Want
hoewel zij geen van beiden dat instrument gebruikten om het eten op te
pikken en het van hun bord naar hun vingers over te brengen, zij waren
zo handig in het hanteren van hun lepels dat de maaltijd verliep zonder
een enkel ongeluk. Het enige ongeval van die avond vond plaats toen Jo
het gestoofde lamsvlees met knoflook binnenbracht. De arme Jo was zo in
beslag genomen door de rode pruik van de Koningin, dat zij iets deed,
waaraan zij zich bij mijn weten nog nooit aan had schuldig gemaakt. Zij
liet de lepel vallen uit de grote Delftse schotel, waarin het gestoofde vlees
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werd opgediend, en deze onhandigheid werd beantwoord met een klinkende
klap op haar „derriere" van de koninklijke hand. Maar dit alles gebeurde
in gemoede, want tegen die tijd had Hare Genadige Majesteit reeds haar
zevende fles bier leeggedronken en was zo vrolijk en dronken als een matroos.
Aanvankelijk hadden we dat niet opgemerkt ; maar toen de achtste fles
genuttigd was (ik rekende uit dat we er nog maar zes over hadden), stond
de Koningin plotseling op en vroeg : „Waar is die muziek gebleven die we
zojuist hoorden ? Laat eens een ander wijsje horen — een pavane of iets
dergelijks. Ik wil ansen." En de daad bij het woord voegend, nam zij de
arme Frits bij de hand en zei : „Jij moet mij leiden, jonge man, en de
hemel beware je wanneer je mij op mijn tenen trapt. Mijn likdoorns steken."
Gelukkig was Frits van nature een uitstekende danseur en hoewel hij geen
aasje meer verstand had van de figuren van een pavane dan ik van het
vliegen, liet hij zich door de muziek leiden en deed op die wijze de
Koningin zoveel genoegen, dat zij hem bijna een half uur lang op de been
hield ; terwijl Jo in de keuken wanhopig werd, en zich afvroeg wat
er van de rest van de maaltijd terecht moest komen en hoe zij haar gestoofde vlees warm moest houden voor de tweede ronde, waarom de
Koningin gevraagd had alvorens zij van tafel opstond en Frits' achtenswaardige woning veranderde in een geimproviseerde nachtclub. Deze verwijzing
naar Harer Majesteit's gezonde eetlust klinkt vrij banaal, want als regel
worden zulke koninklijke personages geacht slechts een paar groene erwten
en een enkel druifje te eten ; doch deze twee verheven dames kwamen er
eerlijk voor uit duchtige eetsters te zijn, en het zag er naar uit dat wij juist de
goede gerechten voor hen besteld hadden, behalve dan dat Elisabeth onmiddellijk overging van kruizemunt naar knoflook en weten wilde waarom in
de naam van alle duivels in de hel, haar driewerf verdoemde Franse koks
haar nooit een zo verrukkelijke schotel hadden opgediend — een vraag
waarop wij natuurlijk het antwoord schuldig moesten blijyen.
Zo verliep het diner onder Erasmus' kwinkslagen in zijn honingzoete klassieke Grieks en Elisabeth's vrij schunnige (wat naar ik vrees nog te zacht
is uitgedrukt) opmerkingen en liedjes, tot volkomen tevredenheid van alle
gasten ; en daarna zaten wij, verzadigd door het lekkere eten en in de allerbeste stemming, rondom het haardvuur en schonken onze gasten koffie met
cognac.
Na een korte aarzeling uitte de Keizerin haar verrukking over deze vreemde
drank, die voor haar nieuw was, maar die naar alle waarschijnlijkheid zeer
bij haar in de smaak viel, terwiji Elisabeth een slok nam, het in het vuur
spuwde en mededeelde dat zij het goed zelfs niet gebruikt zou hebben one
haar varkens in te wassen ; maar zij voegde daar aan toe, dat zij graag nog
een heel, heel klein beetje van die zoete Franse wijn wilde hebben, die wij
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haar juist ingeschonken hadden, maar dan dit maal in een glas dat werkelijk
een glas was en. geen vingerhoed.
En waar spraken wij nu wel over ? U kunt me geloven of niet, maar we
brachten de ganse avond door met te praten over breien ! Ik weet niet hoe
we daarop kwamen ; maar nadat de dames zich voor een ogenblik hadden
teruggetrokken, de Keizerin om wat rouge op haar lippen te doen en de
Koningin om haar gezicht op te verven, kwam Elisabeth terug en deelde
ons met een vrolijke grijns mede : „Dat kind draagt een wollen directoire,
weet U! Ik zou daar graag vijf graafschappen in Ierland voor gegeven
hebben, toen ik nog in dat tochtige oude paleis van me woonde."
Erasmus was te tactvol om deze opmerking te vertalen, maar de Koningin
was niet meer te stoppen. „Trek je niets aan van die oude bisschop, mijn
kind," zeide zij, „en laat deze heren maar eens je ondergoed zien. Je hebt
de mooiste benen die ik ooit gezien heb en je hoeft niet zo bedeesd te zijn.
Je bent toch immers dood."
Deze maal moest Erasmus wat gezegd was wel vertalen ; doch Theodora
weigerde zeer beslist en, mij zo het een en ander uit het verleden van Hare
Majesteit herinnerende, kon ik me deze huidige fijngevoeligheid van haar
zeer goed voorstellen. Elisabeth echter raakte er door uit haar humeur. Zij
noemde haar preuts ; maar daar zij in de gaten had dat schelden hier niet
veel zou oaten, vroeg zij de Keizerin waar zij ze had gekregen.
Zij werden mij vanuit Cyprus toegezonden," antwoordde Theodora door
middel van Erasmus. „Dam werd ik geboren."
„Cyprus," peinsde Elisabeth. „Dat klinkt me bekend in de oren. Meester
Shakespeare moet daar in een van zijn stukken over geschreven hebben."
Ik zeide haar, dat dat zeer wel mogelijk was, want hij hield er van zijn
helden onbekende plaatsen te laten bezoeken. De Koningin stelde echter
geen belang in aardrijkskunde. Haar geest was nog intens bezig met het
ondergoed van haar rivale, en zij vroeg verder allerlei waarop wij het
antwoord schuldig moesten blijven. Dit alles bracht de arme Keizerin in
grote verlegenheid, daar zij niet het flauwste idee had waar haar aan drank
verslaafde rivale het over had. Zij wendde zich tot Erasmus om haar voor
te lichten, die eveneens de kluts kwijt was, en mij derhalve verzocht het
Griekse woordenboek voor hem te halen, dat hij de voorafgaande Zaterdag
met zich mee had genomen toen wij een vrij duistere passage in Plato
hadden besproken. „Ik dacht dat ik mijn Grieks wel kende," zeide hij,
„maar breien, en een recht, een averecht, en steken laten vallen zijn uitdrukkingen die zelden voorkomen, zowel bij de klassieken als in de geschriften
der Heilige Vaderen."
Toen ik een paar minuten later van boven terugkeerde, bestond er geen
behoefte meer naar deze „Thesaurus", aangezien Elisabeth's eerste nieuwsgierigheid bevredigd was ; zij had daarop, na haar metgezellin totaal van
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streek gebracht te hebben (nooit zagen wij die goddelijke benen van
Theodora, waarover de Koningin zo enthousiast was geraakt), het onderwerp laten rusten en was nu hezig met de belastingen — directe versus
indirecte belasting.
Naderhand vertelde Frits me hoe deze verandering tot stand was gekomen.
Zij was bijzonder geinteresseerd in de wol, die gebruikt was voor de
directoires van de Keizerin. Waar kwam deze vandaan ? Van de eilanden
in de buurt ? Behoorden deze eilanden ook tot het Imperium ? Indien niet,
werd de wol dan belast wanneer het in haar eigen rijk werd ingevoerd?
Of belastte de regering alleen maar de afgewerkte goederen en liet hij de
consument een indirecte belasting betalen?
Erasmus vertaalde deze vragen even vlug als zij op hem werden afgevuurd
en tot onze grote verrassing kwamen de antwoorden even snel als zij gevraagd werden. Blijkbaar was deze lieftallige vorstin bekend met alle bij.zonderheden van het regeren, en Elisabeth was zo verrukt, dat zij uitriep :
„Die oude Tom Gresham had hier moeten zijn. Die twee zouden schitterend met elkaar overweg hebben gekund. Beiden kunnen cijfers afratelen
als een goot die vol met regenwater zit. Mijn hemel, wat een vrouw ! En
dan zo'n uiterlijk en zo'n stel hersens ! Het is niet eerlijk verdeeld. Ik had
wel de hersens, want niemand heeft mij ooit een dwaas genoemd. Als ik
alleen maar ook het uiterlijk had gehad ! " Toen nogmaals van onderwerp
veranderend, zonder iets te geven om de aandacht harer toehoorders, waar-uit bleek dat zij gewoon was alleen te spreken met mensen die verplicht
waren het met haar eens te zijn, vroeg zij hoe laat het was.
Ik vertelde het haar : „Twintig minuten voor twaalf."
zij zuchtte. „Het was een erg prettige avond. Veel beter dan ik verwacht
had. En zo straks zal het allemaal weer voorbij zijn. Die plaats" (al onze
gasten spraken over hun tegenwoordige verblijfplaats als „die plaats") „mag
dan geschikt zijn voor John Knox en zijn volgelingen, maar het is een
beetje saai voor maar dat doet er niet toe — men rekent erop dat ik
hierover niet zal spreken ; dat was de voorwaarde waarop ze mij lieten
gaan. Laat ons dus zeggen dat het in orde is — prachtig zelfs — j a, het is
schitterend ! — dat verdraaide gat ! — doet er niet toe — ik heb dat niet
gezegd en jullie hebben het niet gehoord. Nog twintig minuten vrijheid.
Ik denk dat het er nu nog maar vijftien zullen zijn. Geef mij nog een glas
bier en laten we dan nog wat dansen. „Laat ons dansende sterven, zoals we
dansende door ons Leven zijn gegaan." Is dat iets wat ik op dit ogenblik
bedenk of heb ik dat ergens gehoord? Zeg aan je muzikanten daarboven
dat ze nog een wijsje voor ons moeten spelen. Wat vind U van „The Lord
,of Salisbury"? Ik meen dat te hebben herkend, evenals Tom Morley's
„It was a Lover and His Lass" en zeg hen het vrolijk te doen vrolijk
,
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vrolijk ! — het is lang geleden dat ik dat woord bezigde — en „Fair

Phyllis", als ze dat spelen kunnen. Daar hield ik zo veel van."
Ik ging naar de keuken om aan Hein te zeggen, dat hij op moest houden
met afwassen en naar boven moest gaan om die platen te draaien. „Alles
is goed als het maar vrolijk is," zei ik. „Waarschijnlijk zal ze niet eens
merken of het wel die wijsjes zijn waar ze om gevraagd heeft of niet."
Ik brak er mijn hoofd 'natuurlijk niet over om Hare Majesteit in te lichten
en te vertellen, dat wat zij voor een troep minstrelen hield niets anders was
dan een platte rubber-schijf, die uit de rivier kwam waar haar vriend, Sir
Walter Raleigh, had gehoopt zijn eeuwige rustplaats te vinden. Want ik
had allang gemerkt hoe weinig indruk onze moderne uitvindingen maakten
op onze gasten. En bovendien, iedere minuut telde.
Hein droogde zijn handen aan een doek of en kwam uit de keuken. Elisabeth merkte hem op. „Allemachtig! " zeide zij. „Waar hebben jullie deze
knappe jongeman de hele avond wel gehouden ? Hij draagt zelfs een baard.
Essex trachtte eens er een te fokken. Om zich een ouder voorkomen te
geven, geloof ik, en wat minder er uit te zien als mijn zoon. Toch liet ik
het hem afscheren. Van dergelijke familiariteiten was ik aan mijn hof niet
gediend. Zeg mij, beste man, wie ben le?"
„Ik ben de echtgenoot van de kookster," antwoordde Hein.
„Is zij in je bed net zo goed als in haar keuken ?" vroeg de Koningin.
„Beter zelfs," antwoordde Hein, die niet bepaald tot hoveling was opgevoed.
Elisabeth was verrukt. „Dat hour ik nu graag," zei ze, „een eerlijk man !
Bij ons zou iedereen een lang gezicht hebben getrokken en zou mij de
waarheid niet hebben willen vertellen. Zij dachten mij voor de gek te kunnen. houden. Zij dachten dat zij Elisabeth voor de gek zouden kunnen
houden ! Maar Elisabeth hield hen vierenveertig jaren voor de ,gek — of
was het vij f en veertig ? — en zij stierf in vrede in haar bed." Vervolgens
tot Hein : „Waar ga je heen ?"
„Ik laat de muziek beginnen," deelde Hein haar mede.
„Nee," zei de Koningin, „niets daarvan. Die andere jongeman" (op Frits
wijzende) „kan dat best doen en ik wil met jou dansen."
De opmerking die Hein in het Hollands maakte, zal ik maar onvertaald
laten. Het kwam zo in de buurt van „wat 'beuren moet, moet 'beuren",
doch de Koningin schonk daar Been aandacht aan, want zij had gezien dat
Hein op zijn kousen liep.
„Waarom heb je je schoenen niet aan ?"
Ditmaal was het Hein's beurt. „Om beter met Uwe Majesteit te kunnen
dansen," antwoordde hij. „Deze marmeren tegels zijn erg glad."
„Dan zal ik dat ook maar doen," zeide de Koningin en zich op een stoel
.
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neervleiende stak zij beide voeten uit naar Hein en beval hem : „Trek die
voor mij uit."
Toen begreep ik waarom deze vrouw, die bekend stond voor haar zuinigheid en die nooit, indien zij maar enigszins kon, iets had terug betaald van
haar schulden, zulke grote sommen had gespendeerd aan haar schoenmakers.
Haar voeten waren zeer goed gevormd, zeer klein en zeer smal en zo volkomen in tegenstelling met de rest van haar lichaam, dat zij positief mooi
genoemd konden worden.
Boven kraste er een naald en Daarop hoorden we de eerste noten van „It
Was a Lover and His Lass".
„Vooruit," zei de Koningin, Hein een klinkende klap om de oren gevende.
„Hier ben ik," antwoordde Hein, met een stevige klap op de koninklijke
„derriere".
„Jij had bij mijn marine moeten zijn. Je zou een bovenste-beste bootsman
zijn geweest", vertelde de Koningin hem.
„In ieder geval ben ik bij de marine," antwoordde Hein, „en ik weet daar
een veel betere plaats dan zo'n ongemakkelijke kooi bij Uwer Majesteit's
marine."
Daarop legde hij zijn hand in de hare, maar zij zei : „Nee! sla hem om
mijn middel," en daar gingen ze. Erasmus en ik hadden deze kleine comedie
met oprecht plezier gadegeslagen, maar wij wisten niet wat voor indruk
het op de Keizerin had gemaakt, die nooit haar emoties verried, zelfs niet
door een verandering in het licht van haar ogen.
Het was nu vijf minuten voor twaalf. Frits was over-gegaan tot „Fair
Phyllis". De Keizerin boog zich voorover naar Erasmus en fluisterde hem iets
in zijn oor. Erasmus herhaalde het gezegde voor mij. „Hare Majesteit wil
graag dat je haar ten dans vraagt."
Dat was wel het laatste wat ik verwacht had en ik voelde me niet helemaal
op mijn gemak. Ik kon net zo goed en zo kwaad als iedere andere amateur
dansen, behalve de tango, die ik in Argentiniè had geleerd en waar ik dol
op was. Ik had er echter geen flauw idee van wat „dansen" voor een
Byzantijnse keizerin uit de zesde eeuw inhield. Ik besloot er maar iets langzaams en statigs van te maken, zoveel mogelijk verschillend van het snelle
gedraai van de Koningin en Hein, die zich overgaven aan een soort zestiende eeuwse jitter-bug. Ik legde mijn arm om Theodora's middel. Ik
raakte haar even zacht aan als ik het veren kleed van een prinses uit Hawai
zou hebben aangeraakt. Het contact was er onmiddellijk. Haar lichaam
scheen zich in de holte van mijn arm te nestelen. Die ongelofelijk donkere
ogen keken naar me op. Zij leunde naar voren en haar zachte, kleine
borsten raakten mij aan. En plotseling begreep ik duizend jaren geschiedenis. Ik wist, wat nog geen enkele geleerde had uitgevonden. Doch door het
lawaai van de gramofoon heen, die nu op volle sterkte draaide (want
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Elisabeth had geroepen, „Harder, veel harder ! "), hoorde ik het zwakke
geluid van de torenklok van het stadhuis, die het voorspel speelde voor
het middernachtelijk uur.
Ik had slechts een vrouw gekend, die zoveel indruk op mij had gemaakt.
Ik placht haar bij een Griekse naam te noemen. Ik vroeg mij verwonderd
af, hoe ik daartoe gekomen was. Tussen het getingeltangel van het klokkenspel (waarvan de helft wegwoei door de storm, die buiten nog steeds
woedde) klonken de zachte tonen van het clavichord en het krassende geluid van de violen.
De kaarsen begonnen te flikkeren.
In de kamer werd het donker.
De kaarsen gingen uit.
Jo, die zo langzamerhand gewend was geraakt aan deze ceremoniele gang
van zaken, bracht onze petroleum-lamp al binnen.
Onze gasten waren vertrokken. Onder de tafel ontdekte ik de kleine dansschoentjes van de grote Koningin. Ik voelde iets kouds en ongewoons in
mijn hand. Ik opende deze en keek. Daar lag een prachtige parel, gevat in
een klein Byzantijns kruis!

Hare Majesteit danst
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HOOFDSTUK IX

Robespierre en Torquenzada bezorgen ons een
nachtmerrie, die wij nooit zullen vergeten

F

rits noch ik hadden veel zin om naar bed te gaan. De avond was te
opwindend geweest. Voorts moesten wij eerst de gehele kamer nog opruimen.
Op tafel lag alles overhoop, want onze gasten waren nu niet bepaald wat
men zou kunnen noemen : „nette eters" geweest. Frits deed dus wat alle
echte Hollanders doen wanneer zij van plan zijn te gaan nachtbraken; hij
riep luid tot Jo : „Theeeee, alsjeblieft ! " en Jo riep even vrolijk terug :
„Wordt al aan gewerkt".
Toen vroeg Hein : „Wat zullen wij doen met de schoenen van Hare
Maj esteit ?"
Frits antwoordde : „Bewaar die maar als een souvenir."
„Alsof ik deze avond ooit zal vergeten," antwoordde Hein. „Nee, dank je,
ik heb gedanst met de Koningin van Engeland. Dat is meer dan genoeg
geweest voor een kleine garnalenvisser uit Veere."
„Luister eens", stelde Frits voor, „als wij ze eens zonden naar het RijksMuseum in Amsterdam. Wij schrijven er bij, dat wij deze gevonden hebben
in een oud huis in Vlissingen, waar Leicester ze blijkbaar had achtergelaten
toen hij naar Engeland terugkeerde."
„Zullen ze ons geloven?"
„Wel, deze schoentjes zien er echt genoeg uit. Zij kunnen het materiaal
laten onderzoeken en dan zullen zij het zelf wel uitvinden."
Wij vonden dit alien een prachtig idee en legden de koninklijke dansschoentj es weg in een kast. Frits zou ze de volgende avond mee nemen, als
hij terugging naar Amsterdam. Maar toen wij ze Zondagavond weer zochten, waren ze verdwenen.
Toen Jo ons de thee had gebracht, gingen wij alien in een kring om de
kachel zitten. „Vergeet je kokerij nu eens tot morgenochtend", merkte
Frits op, „je hebt vanavond hard gewerkt. Kom hier bij ons zitten en
drink een kop thee."
„Ik heb nog wat speculaas over", zei Jo ; „ik dacht zo dat die nog wel eens
te pas zou komen."
„Dat doet mij aan iets denken," zei Frits. „Gisteren zei Erasmus dat hij
zich een of ander koekje herinnerde, waar eel' van zijn tantes hem altijd op
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tracteerde Coen hij nog een kind was en thuis kwam voor vacantie. Hij zou
die koekjes dolgraag nog weer eens proeven. Hij beschreef ze precies en_
zei ook hoe ze heetten. Dat ldonk zo ongeveer als speculaas. Laten we hem
daar dus Zaterdag eens mee verrassen. Hij vroeg mij ook om het recept.
- Hij wilde dit in het Latijn vertalen."
„Ik zal het hem in het Hollands geven," zei Jo, „morgen zal ik het voor
je opschrijven".
Toen dronken wij onze thee en aten wij onze speculaas. Maar niemand van
ons zei lets. Wij waren alien te zeer met onze eigen gedachten bezig.
Eindelijk vroeg ik aan Frits : „Als je nu eens een beschrijving moest geven
van onze gasten van hedenavond (zij waren zo verschillend als twee mensen
maar kunnen zijn en toch leken zij in menig opzicht ook weer precies op
elkaar) in welk opzicht stemden zij dan volgens jou overeen?"
Frits roerde zijn kopje thee om, en wen, wat in zich zelf mijmerend, zeide
hij : „Wat zij met elkaar gemeen hadden ? Wel laat eens kijken. Dat is
niet zo gemakkelijk te zeggen. Wat hadden zij met elkaar gemeen ? Wel,
ik zou zeggen : een ding."
„Nou, en wat was dat ?"
„Als je slechts een ding genoemd wilt hebben, dan zou ik zeggen : dat zij
geen van beiden remmen kenden. Het oude verhaal : de straatmeid gedroeg
zich als een koningin en de koningin deed haar best zich te gedragen als
een straatmeid. Maar geen van beiden wist zich zelf in toom te houden.
Zij waren beiden precies zoals God ze gemaakt had."
„Ja, een verkwikkende ervaring."
„Een wonderlijke ervaring ! En nu zal ik je zeggen wat wij als tegenstelling
thans moeten doen. Onze volgende gasten moeten precies omgekeerd zijn.
Nu moeten wij mensen zoeken die zich volkomen weten te beheersen."
„Weet je een paar candidaten ?"
„Ja, ongetwijfeld, want ik ben reeds de hele avond bezig hierover na te
denken."
„Wie zijn het?"
„Twee mannen. Robespierre en Torquemada."
„Dat belooft een vrolijke partij te worden! "
„Niet bepaald. Maar ongetwijfeld een heel interessante."
„Nu wat mij betreft, O.K. Vooruit dan maar en inviteer ze. Kom Jo, geef
me nog wat heet water ; mijn dorst is vanavond onlesbaar."
„Zo lang er nog thee uit het tuitje vliedt, treuren we nog niet," zei Jo, een
welbekend oud-Hollands versje aanhalend. En zo bleven we gezellig nog
wat bij elkaar zitten en praatten nog uren door. Maar ik herinner mij niet
precies meer waar wij het over hadden; wat ook niet hindert, want lange
ervaring heeft mij wel geleerd, dat na een uur 's nachts zelfs de meest
heldere koppen neiging krijgen om nonsens te gaan praten.
303

PIONIERS DER VRIJHEID

De maaltijd ? Dat was een probleem. Waarmede moesten wij • deze fanatici
voeden ? Ik wist dat Robespierre, evenals wijlen Theodoor Roosevelt, verzot
was op sinaasappelen. Hij at sinaasappelen, zoals Voltaire koffie placht te
drinken. Hij at ze 's ochtends en hij at ze 's avonds. Wij noteerden dus vier
dozijn sinaasappelen op het boodschappenbriefje voor Jo. Maar van sinaasappelen alleen kan men geen maaltijd maken. De vraag bleef dus wat wij
hem verder moesten voorzetten. Wel wist ik dat deze beide mannen veel
te veel met zich zelf bezig zouden zijn om aan iets anders te denken. Dit is
ook waarschijnlijk de reden waarom men zo slecht eet in het huis van
mensen die voor de een of andere zaak ijveren.
Nadat ik mijn trouwe „Cuisiniere franfaise" had geraadpleegd, besloot ik
een eenvoudige groentensoep (gewone Hollandse groentensoep) te geven;
voorts leek het mij uit een oogpunt van veiligheid (je kon nooit weten wat
je te wachten stond met iemand als Torquemada) het beste hen daarna vis
voor te zetten, gekookte kabeljauw met mosterdsaus (Robespierre, die altijd
last had van zijn maag, zou het ook wel eten en zich dan niet al te prettig
gevoelen); daarbij gekookte aardappelen en worteltjes — want geen Hollandse keukenmeid zou het in haar hoofd halen gekookte vis op te dienen
zonder daarbij worteltjes te geven ; dat hoort nu eenmaal bij het keukenritueel. Toen bedacht ik nog een heel geschikt dessert, naar mij voorkwam,
nl. Jacobines. Jo zou wel wat moeite hebben om de papieren bekers klaar
te maken waarin dit moest worden opgediend ; maar Lucie, die heel handig
was in zulke dingen, zou haar ongetwijfeld wel helpen. Wat tenslotte de
wijn betreft, een gewone Bordeaux-wijn was wel iets voor Robespierre ; en
Torquemada zou waarschijnlijk niets drinken.
Muziek schrapte ik dit keer helemaal ; want deze gasten gaven ongetwijfeld
niets niemendal om kunst.
Wat hun politierapport betreft : hier is het. Voor Robespierre zal ik nogal
in bijzonderheden afdalen. Hij interesseert mij nl. geweldig ; want hij is in
elk opzicht een duplicaat van de man die thans in Europa bezig is overal
onrust te zaaien. Ik doel natuurlijk op Adolf Hitler. Als wij iets van
Robespierre gaan begrijpen, dan is er een kans dat wij een betere kijk krijgen op het gecompliceende karakter van die Duitse geweldenaar, die misdadige boef, die ieder ogenblik een ontzettende slachting kan ontketenen
en waarschijnlijk een vreselijk bloedbad zal aanrichten.
Een jongetje zat ineengedoken op een kleine houten koffer. Hij wachtte op
de diligence die hem naar Parijs moest brengen. Zijn naam was Maximilien
Robespierre, hoewel hij ook bekend stond als Maximilien de Robespierre,
de schrijfwijze waaraan zijn vader de voorkeur gaf. Die vader was een
uiterst merkwaardig persoon ; als hij in zijn leven niets ergers gedaan had
dan zich zelf een adellijke titel verschaffen waarop hij geen recht had (deze
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kwestie is nog altijd niet uitgemaakt) dan zou zijn zoon misschien niet zo'n
eigengereide vlerk geworden zijn, die dertig jaar later eindeloze jammer en
ellende over geheel Frankrijk zou brengen.
De Robespierre's stamden naar men zeide uit Ierland. Ik ben geneigd het
te geloven. Hun fanatisme was meer Lets dan Gallisch, want het was vermengd met een absoluut onvermogen om het geringste blijk van kleinering
ooit te vergeten ; ook misten zij elk gevoel voor humor. Zij waren hopeloos
ernstig; het leven voor hen was ernstig, zonder meer. En iemand die het
leven niet ernstig nam, had geen recht om te bestaan.
Arras is een afschuwelijk Frans nest. Het herinnert aan Noyon dat een
beetje zuiderlijker is gelegen. Picardie is op zijn best een sombere streek,
golvende velden zonder enige charme, verdeeld in ongelijke stukken door
holle wegen, iets waar tot idusver nog nooit een geschiedschrijver een verklaring van heeft kunnen geven. Voorts regent het altijd in Picardie. Geen
wonder dat zowel Robespierre als Johannes Calvijn uit deze streek afkomstig zijn. Blijde, gelukkige mensen worden hier niet geboren.
Maximilien's vader was een rechtsgeleerde, een afstammeling van een lange
reeks advocaten. Zijn moeder was de dochter van een plaatselijk brouwer.
Haar levensomstandigheden waren ongetwijfeld verbeterd toen zij met een
lid van de balie trouwde, maar achteraf was het toch weer de familie van
de brauwer die de zorg op zich moest nemen voor de kinderen van Robespierre Sr., then de moeder gestorven was en de vader verdwenen. Hij verdampte. Op een dag was hij er nog; de volgende dag was hij verdwenen.
Sommigen zeggen dat de dood van zijn vrouw hem zo aan had gegrepen,
dat hij het gezicht van zijn kinderen niet langer uit kon houden. Anderen
houden vol dat hij het gezicht van zijn crediteuren niet langer uit kon
houden. Wij wegen het niet precies. Soms duikt zijn naam nog op in brieven
die in Arras aankwamen uit een aantal Duitse stadjes. Tenslotte kreeg de
kleine Maximilien op een goeie dag definitief bericht dat zijn cher papa
overleden was.
Toen zowel vader als moeder van het toned verdwenen waren bleef er voor
de Carrauts (de brouwersfamilie van Maximiliens moeder) niets anders over
dan verder zo goed mogelijk voor de verweesde kinderen zorg te dragen.
Dat betekende heel wat extra uitgaven, en Franse families in de provincie
houden niets van extra uitgaven.
Maximilien had een broeder en twee zusters. Deze bewonderden hem zeer,
bleven hem trouw tot aan zijn dood toe en, voor zover een van zijn zusters
betreft, nog lang na zijn dood. De broer verloor zijn leven samen met
Maximilien. Een zuster overleefde hem nog lange tijd, als een droefgeestige
herinnering aan een groat revolutionnair tijdperk — een grote, hoekige
vrouw met een snor en een grate muts op, die nooit ergens heen ging, nooit
iemand opzocht, maar haar verdere levensdagen sleet in een kamer vol
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relekwieen uit de dagen toen haar broer nog de gevreesde dictator van geheel
Frankrijk was.
Er waren heel wat meer zulke sinistere vrouwen in het Frankrijk van de
dertiger en: veertiger jaren van de vorige eeuw. Zij waren de vroegere echtgenoten, zusters of verloofden van mannen, die gevallen waren in het verzet
tegen de overheersende klasse en in hun poging om het yolk aan de macht
te brengen. Maar het yolk had zich tegen hen gekeerd en hen verslagen.
Enkele vrouwen waren aan de volkswoede ontsnapt en hadden het gebeurde
overleefd, opgesloten in de gevangenis of ergens onderduikende in de kelder van een vriend. Toen het gevaar geweken was, waren zij teruggekeerd;
maar het leven had nu voor hen geen enkele betekenis meer. Zij waren
spoken, schimmen geworden. Persoonlijk heb ik enkele stok-oude mannen
en vrouwen gekend, die zich zulke gevallen nog goed herinnerden.
„Het was iets verschrikkelijks om mee kennis te maken", zo vertelden zij
mij, „deze levende aanklachten van menselijke razernij en dwaasheid. Bij
velen van hen nam de herinnering aan hun gevallen mannen en broeders
of verloofden de vorm aan van een soort persoonlijke godsdienst. Zij hadden het eindeloos over hun heilige Maximiliaan of hun gezegende Jean
Jacques. Zij zagen biddend uit naar de dag waarop zij weer met hen verenigd zouden worden. Telkens wanneer zij er op uitgingen om voor een
paar dubbeltjes brood of chicorij te kopen (want al hun bezittingen waren
geconfisceerd en van enig pensioen was natuurlijk geen sprake) namen
kindermeisj es de aan hun zorg toevertrouwde kleuters wat steviger bij de
hand en sleepten hen mee voordat zij besmet konden raken door de blik of
de aanraking van de zuster van zo'n monster. Maar soms, in de late avond,
zou er iemand bij hen aankloppen en onverwachts zou er dan een oude
man buiten voor de zorgvuldig gesloten huisdeur staan. Hij zou zich zelf
bekend maken als een vriend, misschien wel als een „collaborateur" van het
vroegere lid van het Comite van Publieke veiligheid. Hij was destijds ontkomen naar Amerika of Indie. Alle mogelijke avonturen had hij beleefd,
de meeste verre van aangenaam. Nu voelde hij dat het eind van zijn dagen
naderde. Nog een keen wilde hij spreken met iemand die verwant was met
„de edelste geest die ooit geleefd had". Dan zou hij in vrede kunnen
sterven. Hij bleef praten tot het daglicht weer aanbrak, en verliet hen dan
na te hebben neergeknield voor het portret van zijn held. Een paar uur later
zou de gendarmerie zijn lijk vinden hangen aan de balken van de een of
andere zolderkamer in een volkslogement. Ja, dat waren grimmige dagen.
Het waren verschrikkelijke dagen. Want de goden waren aan de boemel en
de levens van mensen waren de inzet waarom zij dobbelden."
-

Maximilien was een pienter kind. Wel was hij een eigenwijze kwibus en
ook een brave Hendrik. Daarom wilden de andere jongens niets van hem
307

PIONIERS DER VRIJHEID

weten. Op school was hij iedereen de baas en liet dat de anderen ook
duchtig merken. Door zijn Godvrezende tantes werd hij grootgebracht in
de vreze des Heren. Maar haar opvattingen van Christelijke deugden, waren
die van de gemiddelde Franse oude vrijsters. Het leven in dat sombere huis
in die grauwe straat van dat van-God-verlaten Arras moet verre van vrolijk
geweest zijn. Uit een soort zelfbehoud trok Maximilien zich terug in een
droom-kasteel van eigen constructie, een klein slot op een lage heuvel, van
waar men een ver uitzicht had op het gehele omliggende landschap. Daar
kon hij zich verheven gevoelen boven iedereen. Hij wist heel goed wat
men in het stadje zo al over hem vertelde dat hij een onecht kind was,
dat hij eigenlijk de oorzaak was waarom zijn rechtsgeleerde vader gedwongen was geweest zijn moeder, een vrouw uit het yolk, te huwen. Binnen
de muren van zijn eigen kleine particuliere vesting werd iedereen, die
zulke dingen ook maar durfde fluisteren, terstond in een diepe onderaardse
kerker gegooid, waar hij langzaam omkwam, terwijl de heer en meester van
het slot of en toe naar hem kwam zien door een klein kijkgat in de deur,
om zich te verlustigen in zijn doodsstrijd.
Eenmaal zou dit kleine kasteel werkelijkheid worden en groeien tot een
groot en echt kasteel ; en de bezitter zou een machtig man worden. Laat
dus ieder zijn geheime gedachten maar voor zich houden en zich voorbereiden op zijn toekomstige wereldse loopbaan!
Examens betekenden niets voor Robespierre. Hij was geboren om examen
te doen en om er door te komen ook. De staat had behoefte aan pientere
rechtsgeleerden; want het bestuur over Frankrijk was zo ingewikkeld geworden dat er voor iedere twintig gewone burgers de een of ander beambte
nodig was. Ook de Kerk had stoere, betrouwbare helpers nodig; wane
ketterij was wijd en zijd verbreid. Het was een nieuw soort ketterij, dat zich
niet bekommerde om godsdienst in de strikte betekenis van het woord en
dat daardoor des te moeilijker te bestrij den was.
Dit nieuwe geloof had de mens in plaats van God in het middelpunt
van het heelal gezet. Het ging zelfs zo ver om de goddelijkheid van de
mens te verkondigen. Dit moest onvermijdelijk tot een chaos leiden ; want
wanneer God afgezet was als heerser over Hemel en Aarde, en alle mensen
beschouwd werden als gelijken, dan was het gedaan met alle gezag, alle
autoriteit — ook met de autoriteit van de paus, van de bisschop en van de
dorpspastoor.
Maximilien brak zijn kleine hoofd echter nog niet over zulke dingen. Hij
volgde trouw zijn lessen, ging naar de mis en nam deel aan de Heilige
Communie. Aan de kleine Maximilien moest dus iedere mogelijke gelegenheid gegeven worden om te bereiken wat hij kon. Zo werd er onder meer
een beurs voor hem beschikbaar gesteld om te kunnen studeren aan het
College van Lodewijk-de-Grote in Parijs. Zijn schamele plunje werd zorg308
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vuldig in een kleine houten koffer gepakt. De tantes gaven hem haar zegen
mede. Men hees hem boven op een diligence en zo schommelde hij weg
naar de hoofdstad.
Robespierre vond zijn nieuwe school helemaal niet prettig. Hij was een
bleke, onaantrekkelijke jongen. Zijn manieren waren onhandig, lomp, provinciaals, zonder enige bekoorlijkheid. Maar wanneer het aankwam op het
maken van Latijnse opstellen, dan liet hij zonder enige moeite al zijn klassegenoten ver achter zich.
Eens op een dag zouden Louis en Mania-Anitoitnette het College bezoeken.
Robespierre werd als de knapste jongen van de school uitgekozen om een
welkomstgedicht te maken. Men gaf hem een keurig nieuw pak — echte
zijde, voor het eerst in zijn leven. Hij zou de held van de dag worden. De
anderen zouden links en rechts van hem neerknielen, terwijl hij hoogdravende verzen op zou zeggen — een gedicht in navolging van Virgilius en
Ovidius — en de aandacht van Hunne Majesteiten zou trekken door de
zwier en gratie van zijn woorden en zijn houding.
Helaas regende het die middag bakstenen. De Koninklijke stoet ondervond
dientengevolge vertraging. Toen deze eindelijk aankwam was de Koningin
helemaal van streek en niet in de stemming om te luisteren naar een kleine
jongen, die onbegrijpelijke hexameters opspoot. Zij zeide tot haar echtgenoot
dat ze die dag genoeg gedaan hadden. De Koning gaf zijn koetsier dui
bevel om door te rij den. Zo bleef de kleine jongenheer Robespierre in al
zijn statie alleen achter, nog altijd in de modder neerknielende, nog altijd
zijn doornatte manuscript in de handen houdende. Dat werd dus niet bepaald een dag van triomph. Hij was veeleer het voorwerp van spot en hoop
geweest.
Maximilien was helemaal geen jongen om het prettig te vinden te worden
uitgelachen. Nooit in zijn leven vergat hij deze vernedering. Dertien jaar
later kreeg hij de kans om deze rekening te vereffenen, toen hij eiste dat
Louis en zijn vrouw zouden sterven onder de guillotine, er met nadruk op
wijzende dat zij moesten sterven opdat Frankrijk zou kunnen leven!
Na verloop van tijd kreeg Maximilien de vereiste diploma's. De tantes bezochten de priester en de priester bezocht de bisschop. Ongetwijfeld
verdiende zo'n knap scholier en getrouw zoon van de Kerk de een of
andere officiele erkenning. De goede bisschop benoemde Maximilien dan
ook tot rechter in het Bisdom van Arras. Zo verscheen de kleine houten
koffer weer in het stadje waar hij vandaan gekomen was. Maar dit keel'
kwam zijn eigenaar terug als de bezitter van een groot aantal medailles en
prijzen, iemand met een gevestigde positie en een vast inkomen.
Hij sloot zich nu aan bij het gezelligheidsleven in het stadje, gaf meer geld
uit voor goede kleren, werd lid van de plaatselijke Kunstkring die, je
moogt het geloven of niet, de „Rosati" heette, en droeg op de jaarlijkse
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bijeenkomsten eigengemaakte gedichten voor. Deze brokjes poezie, waarvan
wij er nog een paar over hebben, zijn nogal bloeddorstig ; maar men zegt
dat de inwoners van Arras ze hem gaarne hoorden voordragen. Hij had zo'n
heerlijke stem!
Kort na zijn aanstelling trok Robespierre zich echter weer terug en bedankte
voor zijn functie. Dat kwam zo. In zijn hoedanigheid van lid van het
Gerechtshof zou het zijn plicht zijn geweest een man ter dood te veroordelen.
Maar de gedachte alleen al om een andermans bloed to storten was te veel
voor hem .Hij trok zich terug ! Want hij had de mensheid lief, zo lief, dat
hij slechts haar geluk wilde. Om haar gelukkig te maken moest hij haar in
de eerste plaats volmaakt maken. Dat betekende dat hij de mensheid moest
herscheppen volgens zijn eigen denkbeelden.
Gedurende de eerste tien jaren van zijn publieke leven trachtte Robespierre
dit doel te bereiken op vredelievende wij ze. Maar allengs begon hij er achter
te komen dat de meeste mensen zeer halsstarrig waren wanneer het er op
aan kwam hun ondeugden te vervangen door deugden. Dat kon hij niet dulden. Als zijn landgenoten niet wilden buigen, zou hij ze breken. Als hij een
doel voor ogen zag, stond hij voor niets. En voordat hem zelf zijn kaak afgeschoten werd, waren er meer mensen gestorven omdat hij hun naam gekrabbeld had onderaan een 3tukje papier dan gedurende de Regering van
Lodewijk XIV, XV en XVI.
Dat was een hele prestatie voor een obscuur rechtsgeleerde uit een kleine
provinciestad. Wat mij dan ook interesseert is de vraag naar de geestelijke en
emotionele ontwikkeling van deze wonderlijke man, die in spijt van al zijn
natuurlijke nadelen zijn stempel zou drukken op de geschiedenis niet alleen
van Frankrijk, maar ook van de gehele beschaafde wereld.
Ik geloof dat het Christian Friedrich Hebbel was, de Duitse tragedie-schrijver uit de eerste helft van de vorige eeuw, die ons verraste met die zonderlinge theorie dat iedere grote kunstenaar potentioneel ook een groot misdadiger was, en omgekeerd. Eerlijk gezegd heb ik mij in deze materie nooit
erg verdiept ; ook ben ik waarschijnlijk niet pienter genoeg om op deze vraag
het juiste antwoord te geven.
Hebbel is, evenals Spengler, een van die schrijvers die wij graag lezen,
omdat zij ons bijna altijd zo woedend maken dat wij geprikkeld worden tot
een klein beetje onafhankelijk nadenken. Bij gelegenheid zeg je dan tot je
zelf : „Hier schijnen ze toch wel iets te hebben gevonden waar wat in zit" !
en je verlaat de platgetreden weg van je eigen conventionele manier van
redeneren om uit te vinden tot welke nieuwe conclusies zo'n gedachtenspoor
wel mag leiden. Soms blijf je dan staan in een beklemmende eenzaamheid,
voor een hoge, onbeklimbare muur van. de reinste onzin. Maar soms ontdek
je ook een nauwe ravijn, waar je dan doorheen kunt kruipen, om dan onverwachts te genieten van een nieuwe, wij de uitblik. En deze gedachte, dat
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een creatief kunstenaar eigenlijk alleen maar een misdadiger is, die zijn
eigenlijke roeping heeft misgelopen, en dat de misdadiger een kunstenaar
is in de wijze waarop hij zijn onaangenan'ie roeping tracht te volgen — wei,
laat ons eens zien of daar wat in zit.
Volgens deze zelfde Hebbel zou dus Shakespeare, wanneer hij geen veiligheidsklep gevonden had in het schrijven van drama's over moordenaars, zelf
een struikrover geworden zijn en hij zou zijn leven aan de galg hebben geeindigd. Maar wat wilde deze misdadiger eigenlijk bewijzen toen hij ons
alles vertelde van de grote minnaars op 's werelds schouwtoneel?
Poe, Strindberg, Dostojevsky en Nietsche waren er verzot op om te schrijven over al die mensen, die het slachtoffer waren van wat wij heden ten
dage noemen een „abnormale psychologische ontwikkeling". In gewone
spreektaal waren zij echter zonder meer „losbollen" ; en terwijl dit een
veel minder aantrekkelijke diagnose is dan de keurige uitdrukking „abnormale psychologische ontwikkeling", ben ik er toch niet geheel zeker van
of het tenslotte de zaak waarom het gaat niet veel beter weergeeft.
Aan de andere kant moeten wij ook weer erkennen dat vele grote creatieve
artisten ongetwijfeld grensgevallen zijn geweest, met wie het zeer zeker
ongelukkig zou zijn afgelopen ware het niet voor de stralenkrans van hun
„artisticiteit", die hen er voor bewaarde om te worden opgehangen of opgesloten in de een of andere geschikte Schliisselburg of Bastille.
Die man Hitler, die (daar is nu vrijwel iedereen het over eens, behalve
misschien nog een paar Duitsers) een van 's werelds meest gevaarlijke misdadigers is geweest, began zijn loopbaan als een quasi-artist, een schilder en
architect. Hij miste echter zo volkomen elke artistieke bekwaamheid dat
iedere Kunstacademie hem afwees. Het is zeer wel mogelijk dat zijn onderdrukte artistieke neigingen daardoor de vorm aannamen van de een of
andere subtiele vorm van krankzinnigheid ; want teleurstelling en miskenning brengt kleinzielige mensen vaak tot verschrikkelijke dingen. En
laat ons vooral niet vergeten, dat miskenning gevaarlijk is wanneer het gepaard gaat met een gevoel van zedelijke volmaaktheid van de kant van de
pttient. Want zulke gevoelens maken het voor het slachtoffer onmogelijk
om het leven te aanvaarden zoals het is en brengen hem er toe al zijn
energie aan te wenden om de wereld te veranderen, zoals hij meent dat hij
moet zijn.
Robespierre was, voor zover ik kan zien, ook zo'n grensgeval. Hij zag zijn
weg duidelijk voor zich. Vanaf de dag dat hij naar Versaillees gezonden
was om de bevolking van zijn geboortestad te vertegenwoordigen, die de
koning gingen helpen tegen bankroet en chaos — vanaf de fatale dag dat
de kleine houten koffer wederom gepakt werd (maar thans met de kleren
die hij van plan was te dragen op de koninklijke zitting) — was hij er vast
van overtuigd dat de kans van zijn leven eindelijk gekomen was. Hij zou de
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geest van zijn medemensen kneden, zoals een beeldhouwer vorm en gedaante geeft aan een dode klomp klei, en Frankrijk zou glorierijk herrijzen
uit zijn tegenwoordige staat van verval; en een eenvoudige rechtsgeleerde
uit Arras zou haar redder zijn, een eenvoudige rechtsgeleerde zonder titel
of adel of rijkdom, maar sterk door zijn onomkoopbare deugden en de integriteit van zijn particuliere leven.
Toen ik de laatste keer in Duitsland was, hoorde ik soortgelijke verhalen
over de onomkoopbare deugden en de integriteit van het particuliere leven
van hun nieuwe profeet, Adolf Hitler. Iedereen vertelde mij wat een buitengewoon man hij was. „Hij drinkt niet, hij eet geen vlees, hij rookt niet, hij
heeft nog nooit een meisje gekust, hij besteedt al zijn tijd en al zijn energie
aan een enkel ideaal."
„Is hij dat zelf ?" vroeg ik eens, proberende grappig te zijn.
Helaas — revoluties zijn nu niet precies de beste tijd om grappig te zijn.
Mijn vrienden namen mij haastig mee en gaven mij ernstig in overweging
de eerste de beste trein terug naar Holland te nemen ; anders kon het mij
wel eens slecht gaan en zou ik wellicht gedood worden ! Ah zo .. .
Welnu : anderhalve eeuw geleden zou zulk een opmerking op een onbewaakt ogenblik gemaakt over „de Grote Onomkoopbare" van de Revolutie
ongetwijfeld een soortgelijke reactie hebben veroorzaakt; want de deugdzamen laten niet met zich zelf spotten.
Mirabeau, die in elk opzicht het tegenovergestelde van Robespierre was, een
aristocraat door geboorte, die in zijn leven alle aanlokkelijke vruchten geplukt en genoten had en die zijn medemensen kende van top tot teen en
weer terug, was slechts een keer onder het gehoor van Robespierre, en
somde toen in een enkele zinsnede alles op wat gezegd kon worden over
deze onaangename mens. „Deze ongunstig uitziende, kippige rechtsgeleerde
uit het kleine stadje in Picardie," zeide hij tot zijn boezemvrienden, „zal
het een heel eind brengen : hij gelooft werkelijk elk woord dat hij zegt! "
Robespierre bracht het inderdaad een heel eind. Ziehier een kort overzicht
van de laatste tien jaar van zijn leven. Ik moet wel beginnen met een paar
feiten te noemen, als achtergrond van dit leven, zodat je iets beter kunt
begrijpen hoe het mogelijk is geweest voor een man van zulke middelmatige
vermogens om het zo ver te brengen.
De toekomstige dictator van Frankrijk begon zijn loopbaan als een gematigd
man. Zoals de meeste Fransen uit dat revolutionnaire tijdperk (hier kan ik
niet genoeg de nadruk op leggen) was ook hij een overtuigd monarchist.
Pas na die eindeloze reeks van blunders en stommiteiten, waardoor de koning en zijn echtgenote hun getrouwe onderdanen volkomen van zich hadden
vervreemd, begon het woord „republiek" eindelijk hier en daar te worden
gefluisterd, als de enige mogelijkheid om uit de impasse te geraken en een
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einde te maken aan een situatie die volkomen onhoudbaar was geworden.
Maar ook toen was de schittering die de troon omgaf nog zo geweldig dat,
toen de uitgehongerde menigte eindelijk de paleistuinen van Versailles
binnenstormde en een delegatie van gewone burgers — slagers, naaisters,
viswijven en moordenaars van professie — naar Hunne Majesteiten zond
om hen te vertellen dat zij moesten verhuizen naar Parijs en daar „te midden van hun eigen medeburgers" moesten wonen, drie van deze afgezanten
prompt in zwijm vielen toen zij eindelijk van aangezicht tot aangezicht
tegenover de koning stonden.
Robespierre was het gedurende deze eerste jaren in het algemeen geheel
eens met de algemene opvattingen van zijn mede-leden van de Constituerende Vergadering. Frankrijk moest een wedergeboorte ondergaan.
Zeker, deugdzaamheid moest worden hersteld ; de rechten van het gewone
yolk moesten worden omschreven, en voortaan strikt geeerbiedigd. Maar
wee hem, die een vinger dorst op te heffen tegen de gewijde persoon van
de koning, de hoogste verpersoonlijking van de wet.
Dat was de eerste phase, gedurende welke onze held vaak het woord
voerde en zich een reputatie verwierf meer door zijn welsprekendheid dan
door de degelijkheid van zijn ideeen. Hij bleef gewoon een onder de duizend andere lichtsterren op wetgevend gebied, die evenals hij zelf naar
Versailles gekomen waren om het vaderland te redden en het een nieuwe
burgerlijke en financiele administratie te geven, die een klein beetje meer in
overeenstemming zou zijn met de moderne tijd.
Toen kwam de tweede phase. Dat was de periode waarin cie dikke, wat
fatsige, zij het beminnelijke en goedmoedige heerser van Frankrijk duidelijk
toonde een waardig lid van het geslacht Bourbon te zijn, daar hij even onbekwaam was iets nieuws te leren als iets ouds te vergeten. Dat was het tijdperk gedurende welke de troon en de hoge adel er omheen zich overgaven
aan het onhandige complot om hun vaderland te verraden en Frankrijk over
te leveren aan buitenlandse tyrannen, die gezworen hadden dat zij niet
zouden rusten voordat zij de wereld hadden verlost van die dubbele bedreiging van opstand en revolutie. Want tegen die tijd had het vreselijke
spook van de revolutie eindelijk het hoofd opgestoken en de rest van
Europa begreep het.
Revoluties zijn, zoals Egon Friedell zo juist heeft gezegd, alleen mogelijk
wanneer het leger niet langer betrouwbaar is ; en het leger wordt onbetrouwbaar wanneer het yolk (de eigen moeders en vaders en zusters van de
soldaten) volkomen uitgehongerd is.
Hoe het mogelijk was dat zo'n toestand zich heeft kunnen ontwikkelen in
Frankrijk, toch altijd het rijkste en meest vruchtbare land van Europa, is
weer een van die mysteries der geschiedenis. Zelfs heden ten dage, nu wij
alle feiten ter beschikking hebben, is het niet gemakkelijk een juiste diag313
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nose op te stellen. Toch waag ik het, al kan ik alleen maar brutaalweg raden
wat de oorzaak van al deze ellende geweest is.
Een koning is slechts een symbool ; en symbolen, die onbezielde voorwerpen zijn en alleen maar bestaan in de verbeelding van het yolk die ze
heeft gemaakt, zijn vaak de oorzaak van de grootste verwarring. Zij kunnen iedereen vier, vijf, zes honderd jaar lang bevredigen, en niemand
droomt er dan van een nieuw soort staatsbestuur te vragen; maar eindelijk
denkt ergens iemand dat hij een nieuw symbool gevonden heeft, dat meer
in overeenstemming is met de noden en behoeften van de tijd ; hij gaat er
met zijn buren over spreken, of wel hij schrij ft een klein pamflet erover en
vraagt zijn landgenoten : „Wat vind je van mijn suggestie ?"
Als hij zijn tijdgenoten te ver vooruit is, komt de politie hem halen en de
rechters zullen wis en zeker een streng oordeel over hem vellen misschien veroordelen ze hem wel ter dood. Maar als hij gematigd is in zijn
voorstellen, indien wat hij zegt geschikt is en zin heeft, dan kan hij er zeker
van zijn een willig gehoor te vinden ; en wanneer zij die verantwoordelijk
zijn voor de gang van zaken ten paleize hun yak verstaan, zullen zij zich
haasten die veranderingen aan te brengen die noodzakelijk zijn. Dit kunnen
zij echter alleen doen, wanneer zij de spelers volkomen in bedwang hebben.
Personen, die in dit opzicht deskundig zijn, hebben mij verteld dat geen
enkele werkelijke goede toneelspeler zich ooit volkomen zal identificeren
met zijn rol. Om werkelijk zo goed mogelijk te spelen moet hij altijd
buiten, en vooral boven, zijn rol blijven staan; want wanneer hij, als hij
b.v. het costuum van Hamlet draagt, het zover zou laten komen, dat hij
zelf een echte Hamlet werd, dan zouden de gevolgen verschrikkelijk wezen.
De beste Koningen en Keizers en Pausen en ook Presidenten der Verenigde
Staten van Noord-Amerika waren dan ook zij, die tevens goede toneelspelers
waren ; die er zich van bewust waren dat zij zich aan de regels van het
spel moesten houden, en dat er een groot verschil is tussen het leven van
alle-dag en het leven zoals het wordt voorgesteld op de planken. Daar zij
hun yak verstonden waren zij altij d bereid te luisteren naar het advies van
hun regisseurs, en zodoende werd de opvoering een succes.
Engeland is misschien het beste voorbeeld van wat er bereikt kan worden
als de leidende personen zich kunnen realiseren dat zij slechts comedianten
zijn die een masker dragen, en wier werk het is bepaalde symbolen te representeren in het grote schouwspel van de staatskunde ; dat er van hen
echter niet wordt verwacht dat zij bepaalde lijnen volgen die zij zelf hebben
uitgestippeld en een zelfbedachte rol gaan spelen. Dat is ongetwijfeld de
reden waarom de Britse kroon al die beroeringen en omwentelingen heeft
overleefd, welke practisch iedere andere kroon in Europa hebben omvergegooid.
Maar in het Frankrijk van de achttiende eeuw, evenals in het Rusland van
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de twintigste eeuw, maakten de arme stumpers die op het schouwtonecl
verschenen gekleed in de gewaden van de staat, de fatale fout om te denken
dat zij voor zich zelf moesten handelen. Zij begingen de fatale dwaling te
menen dat zij zelf, in plaats van de kroon die zij droegen, de scepter die zij
zwaaiden en de hermelijnen mantel die op hun schouders rustte, de bevolking interesseerden, en dat het voor hen persoonlijk was dat hun onderdanen eerbiedig hun bevende knieèn Bogen. Toen eindelijk een hoveling de
moed vonct om hun op hun dwaling te wijzen, natuurlijk op een hoogst
tactvolle wijze — en hun vertelde dat van hen alleen werd verwacht dat
zij zich tevreden zouden stellen met insignes en ornamenten, maar dat zij
het eigenlijke spel moesten overlaten aan hun eerste ministers en raadgevers, antwoordden zij : neen, dat zij er niet over dachten zo iets te doen.
Hun namen stonden immers met grote zwarte letters op het programma,
en zij stonden er op ook verder op te treden als de eigenlijke sterren van
de voorstelling.
Toen begon men hen vanaf de galerij uit te fluiten, rotte groente werd naar
het toneel gegooid en allerlei onbehoorlijke tonelen vonden plaats bij de
koninklijke ingang als de spelers huiswaarts gingen.
Had men in het oude koninkrijk Frankrijk niets van dat alles gemerkt ?
Integendeel. Bijna drie eeuwen lang was het dagelijks vrijwel het enige
onderwerp van gesprek geweest. De knapste koppen hadden er dag en
nacht over liggen nadenken en getracht een oplossing te vinden. Hele
bibliotheken werden gevuld met boeken en pamfletten vol voorstellen om
betreurenswaardige toestanden zo mogelijk te verbeteren. Al de beschikbare
kennis van de gehele geciviliseerde wereld, naar voren gebracht van uit
het nieuwe gezichtpunt — het gezichtspunt dat met nadruk was aangegeven
door Descartes, n.l. dat alleen zien is geloven werd bijeenverzameld in
de beroemde encyclopedie van Diderot en d'Alembert, Voltaire en Rousseau, en al die philosophen en pseudo-philosophen uit de tweede helft van
de achttiende eeuw.
Zelfs de geestelijkheid, die als regel weinig belang stelde in deze aangelegenheden, mengde zich in het debat en propageerde krachtig dat er veranderingen in het bestuur moesten worden aangebracht.
Gedurende de laatste anderhalve eeuw is het gewoonte geworden om de
koninklijke raadgevers verantwoordelijk te stellen voor de uiteindelijke ineenstorting van de monarchie.Men beschuldigde hen ervan dat zij er eigenlijk alleen maar op uit waren alles in eigen handen te houden, en niet
luisterden naar hen, die een middenweg zochten en een politiek van overeenstemming propageerden. Ongetwijfeld waren enkelen van Zijne Majesteits ministers al te veel met zich zelf bezig om een gunstig oor te kunnen
lenen aan enig voorstel dat afbreuk zou kunnen doen aan hun eigen priveleges. Maar anderen hadden toch wel heel duidelijk het handschrift op de
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muur gezien en begrepen dat, wanneer de grote massa zó geprikkeld werd
dat hun geduld volkomen uitgeput raakte, allerlei ongelukkige consequenties daarvan het gevolg zouden zijn j a, dat tenslotte de monarchie
daardoor te gronde zou gaan. Persoonlijk geloof ik dat zelfs in die tijd, zij
het dan ter elf der uur, het hun nog had kunnen gelukken alles tot een
goede oplossing te brengen, als zij alleen maar met de voornaamste mannelijke acteur te doen hadden gehad. Helaas had deze ster een vrouw, die
zich zelf een heel grote actrice vond, maar die niet meer was dan prima
donna in de denkbaar slechtste betekenis van het woord. En toen deze
Oostenrijkse prinses, die op de aanplakbiljetten vermeld stond onder de
naam Marie Antoinette, zich zelf opwierp tot middelpunt van een kliek
die weloverwogen en doelbewust iedere vernieuwing tegenhield, zich schuldig maakte aan ernstige laden van sabotage, waarbij zij zo ver ging dat
zij tenslotte de hulp van buitenlandse regisseuren en directeuren inriep
om de plaats in te nemen van de binnenlandse, toen inderdaad was alles
verloren.
Bij het volksoproer dat volgde, werd het oude Bourbon-theater volkomen
verwoest en al het mobilair werd op straat geworpen. Duizenden onschuldige mannen en vrouwen werden onder de voet gelopen en ter dood gebracht samen met enkele schuldigen, en de stutten en steunpilaren van de
koninklijke autoriteit werden in het openbaar op de markt verbrand, onder
een woeste uitbarsting van vreugde van het publiek.
Maar zodra dit alles afgelopen was, stond men voor de noodzaak nieuwe
steunpilaren en symbolen te bedenken ; men moest nieuwe acteurs vinden
om dit alles leven in te blazen en nieuwe regisseurs moesten worden aangewezen om hen te vertellen hoe zij dit doen moesten. Het onvermijdelijke
gevolg was dat kleine plattelands-directeuren zich naar Parijs haastten en
voorstelden dat aan hen en hun vrienden deze taak zou worden opgedragen,
waarvoor zij volgens hun eigen mening veel beter geschikt waren dan wie
ook van al die personnages die uit de hoofdstad kwamen. Ook mochten zij
toch zeker wel aanspraak maken op enige publieke erkenning en waardering
voor hun langdurige toewijding aan de zaak van de nieuwe orde en ook
van het nieuwe theater.
Het was gedurende deze periode dat Robespierre de rol speelde waardoor
hij in de herinnering van de mensen zou blijven voortleven ook nadat de
meeste van zijn mede-acteurs reeds lang in vergeetboek waren geraakt.
Hij begon zijn weg uit te stippelen — en wel zeer doelbewust
toen hij
nog slechts gewoon lid was van de Assemblee Constituante, die Frankrijk
een nieuwe en meer practische vorm van staatsbestuur moest geven. Heel
langzaam en heel voorzichtig ging hij verder. Hij had uitgerekend — en in
het uitrekenen van zulke details was hij ongelooflijk knap
dat hij om
zijn doel te bereiken eerst een instrument moest vinden met behulp waarvan
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hij zijn wil aan zijn tegenstanders zou kunnen opleggen. Zo'n instrument
nu was niet te vinden in de slaperige stad Versailles, waar de wacht van
het koninklijk paleis nog altijd heer en meester was. Ook kon hij Been
beroep doen op de Franse natie als geheel. Het land was te groot, en was
nog te veel verdeeld om als eenheid te kunnen optreden. Elke provincie
was eigenlijk de tegenstander van iedere andere provincie ; en er was
slechts een groep mensen, die door tucht en oefening gevormd kon worden
tot een hecht aaneengesloten oppositie-leger, gereed en in staat om hun
leider op zijn wenken te volgen en te gehoorzamen.
Deze groep mensen bestond uit de misdeelden en onterfden, die in de
achterbuurten van Parijs hun dagen van jammer en ellende sleten. Slecht
gehuisvest, slecht- gevoed, slecht gekleed, gedurende eeuwen vergeten en
verwaarloosd, die zich nu eindelijk van hun kracht bewust begonnen te
worden, wachtten deze ongelukkige mannen en vrouwen eigenlijk alleen
maar op iemand die zich aan hun hoofd wilde stellen en die hun de kans
wilde bieden om zich te wreken voor de eeuwen van onderdrukking en
mishandeling, die zij hadden moeten doorworstelen.
Lang voordat iemand pienter genoeg was om dat alles duidelijk in te zien,
had Robespierre begrepen dat deze slecht gedisciplineerde horden, mits behoorlijk geleid, uitstekende hulptroepen zouden vormen om een revolutie
te doen slagen, althans zijn soort van revolutie.
Om dit doel te bereiken werd Robespierre nu allereerst lid van de Gemeenteraad van Parijs. Aanvankelijk hield hij zich zelf heel bescheiden op de
achtergrond. Zijn tijd was nog niet gekomen. Eerst moest nog veel voorbereidend werk worden verricht; maar het is karakteristiek voor mensen
van zijn soort dat zij gewoonlijk in staat zijn stap voor stap verder te gaan
en hun tijd weten of te wachten, terwijl anderen, meer onstuimig en heftig
van aard, hals over kop voortrennen en zo hun kansen verspelen en zich
zelf in grote moeilijkheden brengen.
Met het oog op de toekomst had hij zich ook aangesloten bij een van de
meest radicale politieke organisaties, een soort van achttiende eeuwse Tammany Hall, de Club van de Jacobijnen geheten, omdat deze zijn bijeenkomsten hield in een klooster dat vroeger toebehoord had aan de Jacobijnen,
de naam die in Parijs van oudsher gegeven was aan de orde van de Dominicanen. Oorspronkelijk was dit een organisatie van weinig betekenis,
gesticht door een paar Bretonse leden van de Assemblee Constituante. Zij
vreesden (en niet ten onrechte) dat het gouvernement er op uit was om de
Assemblee maar te laten bijeenkomen en praten, en te laten praten en
bijeenkomen, totdat het yolk meer dan genoeg zou hebben gekregen van
deze eindeloze debatten ; dan zou het gouvernement tussenbeiden kunnen
komen en zeggen : „Zie je wel, op deze wijze bereiken wij nooit iets". Het
zou de redenaars naar huis kunnen sturen en zou dan weer een nieuw begin
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kunnen maken met de politiek van de sterke arm, die uiteindelijk zou leiden
tot herstel van de absolute monarchie uit vroeger tij den.
Deze sluwe Bretons waren dan ook tot de conclusie gekomen, dat de Assemblee Constituante nooit iets van betekenis zou kunnen bereiken voordat
het yolk van Frankrijk wakker geschud was en tot het inzicht was gekomen
wat er eigenlijk op het spel stond. Maar dit kon pas geschieden, wanneer
het Franse yolk, dat zo lange tijd geen directe stem had gehad in het bestuur van zijn eigen zaken, zo grondig herschoold zou zijn in de practische
politiek dat het reeel en rechtstreeks belang kon gaan stellen in het werk
van de Assemblee.
De Jacobijnen beoogden dus het Franse yolk een cursus in elementaire politiek te geven, en weldra had iedere stad en ieder dorp in Frankrijk zijn
eigen Jacobijnse club, waar vooraanstaande burgers met linkse neigingen
twee of drie keer per week bijeen kwamen (tenslotte zelfs iedere avond)
om te praten en te discussieren en heftige toespraken te houden en diners
bij te wonen, vol wijn en rhetorica, waarin alle kwalen van de dag en alle
rampzalige toestanden in het Franse koninkrijk uitvoerig 'besproken werden
onder een eindeloze stortvloed van hoogdravende, zij het ook middelmatige
welsprekendheid.
Er kan echter niet genoeg de nadruk op worden gelegd dat, terwij1 zij
grondig belangstelden in de gebeurtenissen van de dag, de Jacobijnen toch
geen ogenblik de behoefte in zich voelden opkomen om de monarchie op
zij te schuiven en deze te vervangen door een republiek. Zelfs zulke oprechte gematigden als Mirabeau en de Abbe Sieyes waren er trots op tot de
leden te behoren.
Toen kwam iemand op een dag op de gedachte de kracht van hun organisatie te versterken door het organiseren van een geregelde correspondentie
tussen de verschillende clubs. Dit gaf aan de meer radicale elementen de
kans om uit te vinden wie aan hun zij de stonden.
Inmiddels ontstonden er onder de overige leden van de Assemblee nog
meer politieke organisaties. Zo b.v. de Feuillants, vroegere Jacobijnen, die,
toen zij begrepen dat hun oude club meer en meer afdreef naar die extreme
beginselen waar zij het zelf toch niet mee eens konden zijn, een eigen
gulden-middenweg-genootschap hadden gevormd. Dit had eveneens zijn
hoofdkwartier in een vroeger klooster, dat van de Gisterciensers.
En dan waren er nog de Girondijnen, oorspronkelijk een klein aantal leden
uit het Gironde-district, de streek rondom Bordeaux, de vroegere woonplaats van de meest redelijke van alle burgers, de Sieur de Montaigne —
die ook al op ons lijstje van toekomstige Zaterdagavondgasten staat. Zij
voorzagen de mogelijkheid dat eens op een dag, tengevolge van de dubbelhartigheid van de Koningin en het gebrek aan kracht en inzicht bij de
koning, men voor de noodzakelijkheid zou komen te staan om de republiek
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in te stellen ; maar zij wilden dat het dan een republiek van gentlemen zou
zijn, van mensen van ontwikkeling en beschaving, mensen die de Romeinen
„goede burgers" plachten te noemen. Zij wilden niet vervallen in de fouten
van de oude Griekse democratieèn, die zonder uitzondering ontaard waren
in een heerschappij van het grauw.
De helderste koppen van de Assemblee schoven alien de een na de ander
op in de richting van de Girondijnen. Dit betekende dat zij zich terugtrokken uit de clubs van de Jacobijnen en de Feuillants. De Feuillants bewaarden tot het einde toe althans eens uiterlijke schijn van fatsoen. Maar
de Jacobijnen kwamen spoedig geheel en al onder invloed van de extremisten. Zij waren de Bolsjewisten van de grote Franse Revolutie, juist
zoals de Girondijnen en de Feuillants de Mensheviks waren. Benjamin
Franklin zou zich zeker op zijn gemak hebben gevoeld onder de Girondijnen, terwijl Sam Adams van Boston zeker een vurig aanhanger van de
Jacobijnen zou zijn geweest, iemand die hen tot steeds krachtiger inspanning zou hebben aangespoord om het land van zijn tyrannen te bevrijden.
Ziedaar de algemene situatie van het politieke leven in Frankrijk, terwijl
de Koning en de Koningin genoeglijk kaart speelden in Versailles. En
laat ons nu eens nagaan hoe Robespierre te werk ging om de leiding van
de zaken in handen te krijgen.
Ten einde dit te bereiken moest hij een rol spelen, een rol zo eenvoudig dat
iedereen hem te alien tijde kon zien en kon horen, hem kon toejuichen en
hem kon volgen. Hij streefde er dus naar zelf de belichaming te worden
van burgerdeugd. Dat zou hem de gelegenheid bieden om alien die zich
tegen hem verzetten aan te klagen als verrader; want het enige wat hij te
doen had was hen openlijk aan de kaak te stellen als mensen die deze
hoogst prijzenswaardige eigenschap ten enenmale misten.
Misschien had Hebbel tenslotte toch gelijk. Misschien is iedere grote
staatsman en iedere grote volksleider in zijn hart een kunstenaar. In het
geval van Robespierre bleek zijn genie als toneelspeler duidelijk op het
gebied van het drama. Want de Revolutie werd van toen of aan een tragedie; waarbij Maximilien de hoofdrol vervulde.
Robespierre's eerste grote kans kwam gedurende het debat over de buitenlandse politiek van het koninkrijk Frankrijk. Dit had plaats nadat de
Assemblee Constituante ontbonden was om plaats te maken voor de meer
practische Assemblee Legislative, die aan. Frankrijk een nieuw staatsbestuur
moest geven. De Girondijnen en de meer gematigde elementen voelden
in hun hart wel voor een buitenlandse oorlog. Een buitenlandse oorlog,
zo redeneerden zij, zou het hopeloos verdeelde Franse yolk tot een eenheid brengen en hen samensmeden tot een natie die bezield werd door
de gemeenschappelijke wil om te sterven of te overwinnen. Frankrijk moest
dus maar de oorlog verklaren aan alle tyrannen in Europa. Zij moest Naar
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bataillons laten oprukken om de zegeningen van Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap aan de gehele wereld te brengen.
De Jacobijnen waren heftige tegenstanders van dit plan. Zij wisten dat
ook het Hof hoopte op een oorlog. Immers, in geval van een overwinning
zouden de Oostenrijkse en Duitse legers korte metten maken met het gepeupel, dat nu de koninklijke kinderen wakker hield met zijn onbehoorlijk
lawaai onder de ramen van het paleis. Marie-Antoinette greep iedere gelegenheid aan om haar Oostenrijkse verwanten aan te sporen juist dat te
doen n.l. te mobiliseren, en op te rukken om haar te verdedigen en de
macht van de Revolutie te breken.
In de Assemblee Legislative hadden de meer radicale leden bijna allemaal Jacobijnen — er de voorkeur aan gegeven hun zitplaatsen in te nemen
heel hoog, vlak tegen de muur. Daarom werden zij de Montagnards genoemd, of kortweg de Montagne. De Feuillants verdwenen geleidelijk van
het toneel. Toen werd het tenslotte een worsteling tussen de gematigden
of wel de Vlakte, omdat zij hun zitplaatsen beneden innamen, en de Radicalen of de Montagne, die hoog boven op de galerijen zaten.
Na al die jaren van geduldig wachten voelde Robespierre zich eindelitk in
zijn element. Zijn oorspronkelijke verlegenheid had hij geheel afgelegd.
Eindelijk voelde hij zich zeker van zich zelf. Hij kon niet slechts spreken,
hij wist ook dat, wanneer hij vroeg een paar woorden te mogen spreken,
niet alleen het yolk van Parijs, maar dat van geheel Frankrijk naar hem zou
luisteren. En hij had een heleboel op zijn hart om te zeggen.
De koninklijke fa milie was reeds verhuisd van Versailles naar Parijs, waar
zij zich veiliger voelde te midden van haar getrouwe, liefhebbende onderdanen — zoals de Jacobijnen luide verkondigden van de daken, toen zij
de koning en de koningin met geweld meenamen naar het tochtige, oude
en ongemakkelijke paleis van de Tuilerieen, een residentie die sedert 75
jaar niet gebruikt was en bijna volledig beroofd was van al het meubilair.
Hier kampeerden Hunne Majesteiten veeleer dan dat zij er leefden.
En toen begingen de Koning en de Koningin een vreselijke fout — de fout
die hen uiteindelijk het leven zou kosten.
Marie-Antoinette had een vriend, de knappe, energieke, maar zeer overmoedige graaf Fersen, een jonge Zweed, die als adjudant van Rochambeau
een eervolle rol had gespeeld tij dens de Amerikaanse Revolutie, en die, na
een paar jaar in zijn geboorteland te hebben doorgebracht, naar Parijs was
teruggekeerd als speciale afgezant van de Koning van Zweden.
Fersen — de oprechtheid van zijn gevoelens strekt hem ongetwijfeld tot
eer — had diep medelijden met de arme koninklijke familie, die nu volkomen overgeleverd was aan de genade van het Parijse gepeupel, en die
niet beter behandeld werd dan heel gewone, alledaagse misdadigers. Hij
trof dus alle noodzakelijke voorbereidselen voor hun vlucht. Op een nacht
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wist hij hen buiten het paleis te smokkelen, stopte de gehele familie in een
reusachtig grote reiskoets, en bracht hen haastig weg naar de grens. Toen
het scheen dat zij volkomen veilig waren, dat er niets was wat hun vlucht
mogelijkerwijze nog zou kunnen verhinderen, liet hij hun aan hun eigerk
lot over. Hij had beter moeten weten ! Hij had ze niet uit zijn gezicht
moeten laten gaan voordat zij veilig en wel onder de bescherming waren
van de Oostenrijkse huzaren, die hen stonden op te wachten aan de andere
kant van het dorpje Varennes.
Maar wie zal hen redden die de goden willen verderven ? De Koningin, de
mooie Koningin, stond er op dat, zodra zij Straatsburg zouden hebben bereikt, haar mooie haar per se zou worden opgemaakt door haar eigen
favoriete kapper. Deze Figaro was dus de koninklijke familie verscheidene
dagen vooruit gezonden, zodat hij alles in gereedheid zou kunnen brengen
voor deze grote gebeurtenis.
Even een kleine persoonlijke herinnering. Op de morgen toen Koningin
Victoria van Spanje in Parijs aankwam na ontsnapt te zijn uit haar eigen
onrustige land, was ik op bezoek bij Jacques Worth, de beroemde Franse
couturier, wiens grootvader zo'n belangrijk aandeel had gehad in de glorie
van het tweede keizerrijk. Hij excuseerde zich een ogenblik toen hij aan de
telefoon werd geroepen. Op hetzelfde ogenblik dat hij de hoorn op de
haak legde, hief, hij beide handen met een gebaar van wanhoop ten hemel.
„Een hopeloos geval", zei hij, „zullen zij dan nooit iets leren? Dat was de
koningin van Spanje, die mij opbelde vanaf Meurice. Zij vroeg mij een van
mijn vendeuses zo spoedig mogelijk naar haar hotel te sturen, Hare Majesteit had een paar nieuwe gewaden nodig. Gisteren verloor zij haar koninkrijk. En het eerste waaraan zij denkt op het ogenblik dat zij goed en wel in
Parijs aankomt, is een paar nieuwe gewaden. Zullen zij dan nooit iets leren?"
1k antwoordde : „Waarschijnlijk niet", en hij antwoordde „Neen, nooit en
te nimmer".
Marie Antoinette geleek in dit opzicht als twee druppels water op de laatste
Spaanse koningin. Ook zij vluchtte voor haar leven en zij moet heel goed
hebben geweten, dat het haar laatste kans was. Maar zij dacht er blijkbaar
alleen aan dat haar haar moest worden opgemaakt door haar eigen kapper.
En deze kletsmajoor had natuurlijk zijn mond niet kunnen houden. Op elke
plaats waar hij stopte had hij, om zijn eigen belangrijkheid te onderstrepen,
er op gezinspeeld dat bepaalde hoge personnages, natuurlijk vrienden van
hem, hem op de voet zouden volgen : „Ja, als je alleen maar wist wie ze
waren, dan zou je er van op kijken".
Zijn toehoorders waren meer nieuwsgierig dan verrast. Geruchten over de
mogelijkheid van een vlucht van het koninklijk echtpaar deden al weken
Lang de ronde. Nu bleek dan toch dat er wel iets van al deze verhalen
waar was. Overal begonnen de goede Jacobijnen uit te zien naar een ge-
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heimzinnige reiskoets, die het koninklijk echtpaar naar de grenzen bracht.
De rest van Fersens mooie plan werd nu volkomen verknoeid door de
koning. Deze was een vreselijke gulzigaard (maar helemaal geen lekkerbek),
en daarom moest hij op bepaalde uren prompt zijn eten krijgen. Zo stond
hij er op dat er een ogenblik halt gehouden zou worden voor een vluchtig
maal; want het was al laat, en het was onmogelijk te zeggen wanneer zij
nogmaals de gelegenheid zouden krijgen om een lekker kippenboutje op te
peuzelen. De koninklijke wagen hield dus ergens halt. Het hele dorp werd
wakker door het lawaai van een vreemd ,gezelschap dat luid om voedsel
riep. Fen paar snuggere burgers knoopten de twee eindjes aan elkaar, vonden dat de z.g. Oostenrijkse baron een merkwaardige gelijkenis vertoonde
met de afbeelding van de koning op de geldstukken in hun zak. Zij begonnen vragen te stellen. Iemand luidde de kerkklok. De gehele omgeving,
bevreesd dat de Oostenrijkers gekomen waren om hen te vermoorden,
liep te wapen. En de volgende morgen vroeg was de koning, terwijI hij nog
steeds aan een kippenboutje uit zijn picnickmand peuzelde, al weer op de
terugweg naar zijn hoofdstad. En ook de koningin ! En ook de koninklijke
kinderen.
Het spreekt van zelf, dat iedere oprechte Fransman nu aan zijn buurman
vroeg of deze ellendige Oostenrijkse vrouw en haar stomme echtgenoot nog
Langer vertrouwd konden worden. Toen zij zich realiseerden hoe weinig
het had gescheeld of dit complot om te ontsnappen was gelukt, ontstond er
zo'n paniek en waren zij zo buiten zich zelf van woede over dit verraad van
de familie Capet (want iedereen sprak nu over Zijne Majesteit als over
Burger Capet, de oorspronkelijke naam van de dynastie), dat het lot towel
van de Koning als van de Koningin bezegeld was.
Frankrijk verklaarde de oorlog aan Oostenrijk. De Tuilerieen werden bestormd door het Parijse gepeupel, de Zwitserse lijfgarde werd neergesabeld
tot de laatste man en de Koning met de rode, revolutionnaire muts op,
werd naar de oude vesting, de Temple, gebracht, in het hartje van de stad,
waar hij opgesloten werd met de rest van zijn familie.
Het gepeupel bestormde nu het Parijse stadhuis. Men begon de hoofdstad te
regeren door middel van districtsraden. Generaal Lafayette werd verbannen
en moest voor zijn leven vluchten ; hij gaf zich over aan de Habsburgers
die met de spreekwoordelijke Oostenrijkse stommiteit hem als misdadiger
behandelden en jarenlang opgesloten hielden in een ongemakkelijke gevangenis, van waaruit hij telkens en telkens weer tevergeefs een beroep
deed op Amerika, om toch alsjeblieft iets voor hem te doen.
Als laatste strohalm, waaraan men zich nog vast zou kunnen klampen,
publiceerde de Hertog van Brunswijck — een dienstklopper van de oude
school, maar thans commandant van alle contra-revolutionnaire legers —
zijn beroemde manifest, waarin hij dreigde iedere Fransman op te hangen,
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die zich niet terstond aan zijn troepen overgaf. Dit was niet bepaald de
juiste manier om zich populair te maken bij de gevangenis-bewaarders van
Hunne Majesteiten. Waren zij zonder leiding geweest, dan zouden zij misschien gesidderd hebben voor dit Bonder-plakkaat van Zijne ,Hoogheid, en
de angst voor de Pruisische veteranen zou hen er misschien toe gebracht
hebben om zich vlug in westelijke richting terug te trekken. Maar hier ligt
nu juist de fout, die Oostenrijk en Pruisen maakten. De Revolutie had
eindelijk zijn leider gekregen. De Jacobijnen hadden eindelijk de Girondijnen op zij geschoven. De Jacobijnen hadden nu zelf het heft in handen
genomen en gingen met grote voortvarendheid en ook met grote handigheid
te werk, vooral als men bedenkt dat de meesten van hen heel jonge mensen
waren, in het begin van de dertiger jaren, met practisch geen enkele training
in toegepaste politiek.
1k merk dat ik bezig ben je een • vrij gedetailleerde beschrijving te geven
van deze phase van de grote Franse Revolutie. Maar wij behoren deze
dingen juist in onze dagen toch precies te kennen. Wij moeten leren volkomen op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingsgang. Want iets dergelijks vindt ook heden ten dage plaats 1), en wel vlak onder onze neus en
vlak voor onze ogen, al kunnen wij net doen of wij er niets van bemerken.
1k weet het antwoord, dat men gewoonlijk geeft : „Waarom zullen wij ons
hier dik over maken ? De geschiedenis herhaalt zich zelf nooit". Dit is
natuurlijk wel waar, maar dan toch tot zekere grens. Het soort mensen dat
in dagen van spanning en druk naar voren, of wilt ge liever : aan de oppervlakte, pleegt te komen om de situatie in handen te nemen, en tenslotte
te beheersen, lijkt toch elke keer weer merkwaardig veel op elkaar, zodat
wij bijna kunnen spreken van een echt revolutionnair type.
De Nazis zijn de Jacobijnen van vandaag ; en voor iedere Nazi-leider kan
ik je een Jacobijnse equivalent noemen. Hitler zelf is een getrouwe copie
van Robespierre. Als hij in de schoenen van de Fransman had gestaan,
zou hij precies hetzelfde gedaan hebben wat Robespierre deed. Ook hij zou

rustig op de achtergrond zijn tijd hebben afgewacht, terwij1 de anderen het
vuile werk opknapten dat een onvermijdelijk bestanddeel vormt van iedere
revolutionnaire uitbarsting gedurende het voorbereidende stadium.
Robespierre was veel te handig om zich opelijk te identificeren met enige
daad gedurende de eerste uitbarstingen van geweld. Maar achter de coulissen wakkerde hij de paniek aan die zich weldra over geheel Frankrijk
verspreidde, toen de (mislulae) vlucht van de koninklijke familie, de
organisatie van het leger der refugies in de Rijnstreek, de geruchten over
de activiteit van een vijfde colonne onder de achtergebleven adellijken, het
1

) Dit boek werd geschreven in 1942. Noot v. d. vert.

323

PIONIERS DER VRIJHEID

yolk er toe bracht onder ieder bed een spion te zoeken en in iedere muurkast een verrader.
Intussen werd de organisatie van een grootscheepse tegenaanval in de vorm
van rechtstreekse terreur (een bloedbad en executies op grote schaal) toevertrouwd aan een ander obscuur rechtsgeleerde, een zekere Georges
Jacques Danton. Evenals Robespierre had Danton begrepen, dat de Revolutie onmogelijk gewonnen kan worden zonder de steun van een gewapende
macht, en dat deze gewapende macht klaar stond in de achterbuurten van
Parijs. Maar overigens hadden deze twee leiders niets met elkaar gemeen.
Want Danton hield van zijn vrouwen, zijn eten, zijn wijn, en al die andere
dingen die het leven biedt aan een jonge man, wiens gezondheid onverwoestbaar, wiens eetlust onverzadigbaar was en die zich grondig bewust was
van zijn bekwaamheid om te heersen over zijn mede-burgers door middel
van zijn in het oog lopende eigenschappen als oproerkraaier.
Danton had een diepe minachting voor de ziekelijke Robespierre, die vele
uren per dag doorbracht met het omzwachtelen van zijn ontstoken benen
met flanellen windsels, die nooit op de club verscheen aleer zijn barbier de
laatste hand had gelegd aan zijn volgens de mode opgemaakte pruikenbol,
die zich nooit te buiten ging aan bedwelmende dranken, die uren zwoegde
over elke bladzij van zijn ellenlange speeches, over wie geen enkel verhaal
de ronde deed dat hem in verbinding bracht met een lid van de andere sexe,
en die overal waar hij zijn schreden heenrichtte zich hulde in een gewaad
van eigengerechtigde deugd. Er was geen greintje eigengerechtigheid aan
Danton. De deugd was in zijn ogen iets dat prachtig was voor zijn tantes
in het oude stadje Champagne. Wat hem betreft : het leven was ons geschonken om er met voile teugen van te genieten — en vervloekt zij de
ellendige phariseth, die je altijd weer bewust maakte van je eigen tekortkomingen.
Hoe dat zij, voor het ogenblik hadden deze twee elkander nodig. Zij verborgen dus zorgvuldig hun dolkmessen die zij eens op een dag in elkanders
rug hoopten te steken. En terwijl Robespierre, die de behendigste en voorzichtigste van de twee was, achter de coulissen ageerde, liet hij Danton_
naar voren stormen, om het getij van de nederlaag tegen te houden door
een reeks opzienbarende daden, die voor altiid zijn naam zullen verbinden
met enkelen van 's werelds meest succesvolle sluipmoordenaars, daargelaten
het feit dat hij er nooit persoonlijk behagen in schepte om zijn slachtoffers
de dood in te sturen. Hij hield te veel van het leven om anderen dezelfde
rechten te weigeren die hij voor zich zelf opeiste.
Dit is een vrij ernstige aanklacht en ik moet er ook wel aan toevoegen, dat
Danton in ieder geval een toegewij de patriot was en dat hij, evenals alle
goede Fransen, gebrek aan logica haatte. Het irriteerde hem wanneer hij zag
hoe andere Fransen weigerden gebruik te waken van de hun door God zelf
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geschonken macht van de itede om de problemen van staatsbestuur op te
lossen, welke — wanneer alles maar behoorlijk werd aangepakt — eigenlijk
niets verschilden van de eenvoudige problemen der wiskunde. (0, Rene
Descartes ! Hoe grondig hadt gij de weg voor dit alles klaar gemaakt.) Hij
voelde geen persoonlijke haat tegen de koning — die arme bonhomme, die
zo'n voortreffelijk slotenmaker had kunnen worden, zo'n voorbeeldig huisvader, maar die zo volkomen misplaatst was in de rol die hij gedwongen
was te spelen. Maar ja, wanneer deze brave citoyen Capet er op bleef
staan om bij de neus genomen te worden door zijn knappe, eerzuchtige
vrouw, dan was het aan hem, Jacques Danton, wel toevertrouwd om het
arme slachtoffer eens duidelijk te tonen hoe men zulke vrouwen moest behandelen.
Wat al die slappe en vergulde windbuilen betreft, die nog altijd droomden
van een Versailles dat uit zijn sluimering zou worden gewekt door de
elegante officieren van de Keizerlijke Oostenrijkse legers, met hen kon
men niets meer beginnen, evenmin als met de dynastic die zij zo trouw en
nutteloos hadden gediend. Dit alles moest verdwijnen en wel hoe eer hoe
beter.
Vroeg in de morgen van 2 September 1792 begonnen de alarmklokken van,
Parijs te luiden. Dit was het signaal voor de gangsters en de beroepsmoordenaars van de hoofdstad dat zij hun gang konden gaan, dat niets
hen meer tegen zou kunnen houden, en dat geen enkele vraag meer zou
worden gesteld. Vijf dagen later werd het parool doorgegeven, dat het genoeg was en dat deze met bloed-besmeurde patriotten nu beter deden naar
hun krotten terug te keren. zij hadden hun taak grondig verricht. De meeste
leiders van de monarchic en een groot aantal pleitbezorgers en voorstanders
van een constitutionele staatsvorm waren dood. Hun aantal zullen wij nooit
precies te weten komen, maar het moet ergens liggen tussen 1200 en 1500.
Hierna was de weg dus vrij. De Revolutie kon voort marcheren. De Jacobiinen, nu gekleed in de gewone dracht van werklieden (met lange slobberige pantalons, het omgekeerde van de strak-sluitende culottes of korte
brOeken van het oude regime) met hun ongekamde haren (behalve Robespierre, die zelfs het schavot netjes verzorgd besteeg) met een rode vrijheidsmuts en hun van bloed druipende sabels, hadden het heft volkomen in
handen.
Frankrijk lag aan hun voeten maar wiens voeten waren dat eigenlijk? De
Assemblee Legislative was ontbonden. De Nationale Conventie had zijn
plaats ingenomen en zich zelf uitgeroepen als de bron van alle gezag.
Maar wie zou nu de bron van alle gezag vormen in deze onhanteerbare
massa van ja-broeders, waarvan meer dan de helft nooit jets te maken had
gehad met de politick?
Aanvankelijk beheerste Danton de vergaderingen. Hij gebruikte zijn macht
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met zoveel virtuositeit, dat hij zich zelf veilig waande voor iedere aanval.
De Oostenrijkers en Pruisen, die nog slechts een paar maanden geleden het
land hadden bedreigd, waren op alle fronten teruggeworpen. Binnenkort
hoopte Frankrijk zich geheel te herstellen binnen haar natuurlijke grenzen,
welke, zoals de gehele wereld weet, gevormd werden door de Rijn in het
Oosten en de Maas in het Noorden.
Twee weken na het September-bloedbad werd de monarchie afgezet en
Frankrijk tot republiek uitgeroepen. De Christelijke tijdrekening werd afgeschaft als een nutteloos overblijfsel uit een voorbije periode. 22 September van het jaar 1792 werd de eerste dag van het eerste jaar van het
nieuwe tij dperk. In December begon het proces van de Koning. Hij werd
schuldig bevonden, en prompt gaxecuteerd in Januari van het jaar 1793.
Het was voor de eerste keer gedurende welhaast anderhalve eeuw dat zoiets
plaats greep, dat een gezalfde vorst op het schavot onthoofd werd. Europa
stond zo verstijfd van schrik dat Oostenrijk, Engeland, Pruisen, Holland en
Spanje inderdaad hun tegenstrijdige belangen lang genoeg vergaten om
gezamenlijk een campagne te beginnen tegen die monsters met hun lange
broeken, die het gewaagd hadden de handen te slaan aan de afstammeling
van de Heilige Lodewijk en die hem op ruwe wijze ten hemel hadden verwezen.
Wederom hoorde Frankrijk zich openlijk aanklagen als de vijand van de
mensheid ; en afgezanten van de Kerk begonnen een weg te vinden naar
Bretagne en de Vendee, waar enkele eenvoudige burgers nog altijd aan
God geloofden en in de Goddelijke rechten van hun meesters om hen kaal
te plunderen in de naam van het gezag. Deze arme bewoners van de Vendee
begonnen in het Noorden een opstand. Generaal Dumouriez, die, als hij
de moed had gehad om regelrecht naar Parijs op te trekken, zonder veel
moeite alle Jacobijnen af had kunnen zetten (de meerderheid van het
franse yolk verafschuwde in zijn hart de wettelijke moord op hun Koning),
maar die de morele kracht miste om deze kloeke stap te wagen, verkocht
zich zelf aan Oostenrijk. In de straten van Parijs heerste weer een ware
paniekstemming. Wederom was de tijd gekomen om de terreur los te laten.
Op 9 Maart 1793 werd een revolutionnair tribunaal ingesteld in Parijs. Dit
gerechtshof bekommerde zich niet om getuigen of om advocaten, en zijn
gevoel voor rechtvaardigheid werd niet getemperd door genade. Het stelde
in vrijheid of het veroordeelde ter dood; gewoonlijk het laatste. En een
maand later kwam aan het hoofd van Frankrijk practisch een dictator te
staan. Aanvankelijk was er nog een Comite voor Publieke Veiligheid,
samengesteld uit negen mensen, kort daarna vermeerderd tot twaalf, die de
leiding van de staatszaken in handen nam.
Zowel Danton als Robespierre behoorden tot zijn leden. Van dat ogenblik
af aan had de minderheid de macht in handen. Parijs regeerde over Frank326
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rijk, en Parijs op zijn beurt werd weer beheerst door de meest misdadige
elementen van zijn cosmopolitische bevolking, de gelukzoekers, de gedegenereerden, de schijnbaar bezielde maar hopeloos onpractische fantasten,
de theoretici, die het leven alleen kenden van de bladzij den van hun pamfletten, de koppelaars met hun vrolijke nasleep, de afvallige aristocraten en
de priesters die hun pij hadden afgelegd. Iedereen, die meende dat hij zelf
een groot denker was, maar die door de onverschilligheid van zijn medemensen veroordeeld was tot jarenlange arbeid in de riolen van de samenleving, iedereen die een grief had tegen de mensheid, wien het leven niet
behandeld had, zoals hij wist dat hij behandeld had moeten worden, al deze
physiek, moreel en geestelijk ontspoorden zagen nu eindelijk hun kans komen om boven te liggen en het gezag in handen te nemen. „Allons, enfants
de la patrie ! " De grote dag van hun wraak was aangebroken en in zijn
eenzame kamer, zorgvuldig beschut tegen alle tocht (want zijn gezondheid
liet wederom veel te wensen over) zat de kleine rechtsgeleerde uit Arras, de
deugdzame Citoyen Maximilien Robespierre, die in zijn klamme handen
thans het lot van Frankrijk hield.
Er bestaan verschillende afbeeldingen, getekend door tijdgenoten, die Maximilien laten zien zoals hij er toentertijd uitzag. Het is een gezicht om
kippevel van te krijgen. Er is in Duitsland juist heden ten dage een wezen
die een belangrijke rol begint te spelen als een van Hitler's rechterhanden ;
want hij is het hoofd van de Nazi-Geheime-Politie. zijn naam is Himmler.
Oorspronkelijk was hij schoolmeester. Hij heeft het meest afzichtelijke, het
meest terugstotende, meest wrede gezicht dat ik ooit bij enig menselijk
wezen heb gezien. Welnu, hij is het evenbeeld van Robespierre, diezelfde
stijve lippen, diezelfde sneer van eigengereide superioriteit, diezelfde „heili,ger-dan-ieder-ander"-houding in zijn schouders, die hem schijnen voort te
stuwen naar een of ander geheim doel.
Toch is er niets geheimzinnigs aan de rol die hij van plan is te spelen. Hij
wordt voortgestuwd precies zoals ieder ander van dit type, zonder onderscheid, steeds werd voortgestuwd door louter zelfzucht. Hij heeft nooit een
andere God gekend behalve zijn eigen ik. Wanneer zulke geestelijke misbaksels op het toneel verschijnen dan is er slechts een ding waarop wij kunnen
hopen : dat een of andere Charlotte Corday de een of andere dag op zal
,staan en een keukenmes in hun hart zal steken, zoals dat brave meisje uit
ale provincie deed in het geval van die onmogelijke Marat. Maar mensen
van Charlotte's moed en vastberadenheid zijn zeldzaam. Ook krijgt niet elk
van hen de gelegenheid die zij kreeg. En wanneer zij falen in hun ondernemen (zoals een arme, zwakzinnige drommel wat later faalde in zijn
poging om Robespierre het leven te benemen) dan gebruiken degenen die
zij als hun slachtoffers hadden uitgezocht de gelegenheid om zichzelf uit
-
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te roepen als martelaren en heiligen. En dan — moge God ons alien genadig zijn!
En nu aan het werk, mijn beste vrienden, en laat ons zien hoe wij al diegenen, die tussen ons zelf en de hoogste macht staan, uit de weg kunnen
ruimen. Op de 2e Juli 1793 veroorzaakte de Commune een rustverstoring
in de Conventie (die nog altijd bestond, ofachoon hij alle invloed verloren
had) en dwong de verschrikte leden van dat hoogste college een en dertig
Girondijnen te arresteren, aldus een eind makende aan elke invloed die de
gematigden tot dusver nog hadden kunnen uitoefenen over hun medeleden.
In Juli van hetzelfde jaar vermoordde Charlotte Corday Dr Marat, de
Dr Goebbels van de Franse Terreur, ook hij een mankpoot, ook hij bezield
van de diepste haat en verachting voor al zijn medemensen.
Blijkbaar was geen enkele oprechte patriot nog langer veilig voor het gekuip van de buitenlandse vijand. Het ogenblik was gekomen voor het Comite
van Publieke Veiligheid om de mouwen op te stropen en te tonen dat de
Revolutie van plan was schoon schip te houden.
In Augustus van dat jaar werd het gehele Franse yolk gemobiliseerd. Aan
een mathematisch genie, genaamd Carnot, werd de taak opgedragen het leger
te organiseren en het onmisbare geld bijeen te brengen in een Staat die zo
volkomen bankroet was, dat de francs zelfs het papier niet meer waard waren
waarop zij waren gedrukt ; om de lonen en priizen van alle levensmiddelen
te stabiliseren, om orde to scheppen in de chaos en om onder de hand ook
nog een moderne, gecentraliseerde natie op te bouwen op de ruines van een
hopeloos versleten feodale staat, waarin iedere provincie, ieder dorpje, iedere
stad een half onafhankelijke eenheid was geweest, met zijn eigen belastingsysteem, zijn eigen dialect, zijn eigen kaste-systeem, zijn eigen zeden en gewoonten, zijn eigen serie wetten.
Terwijl aldus de onvermoeide Carnot de practische kant van het leven verzorgde, kon Robespierre eindelijk zich geheel wij den aan de taak om aan de
Revolutie die idiele wending te geven waardoor het zou veranderen in het
grootste zedelijk experiment van alle eeuwen, waarbij vergeleken het Chris-tendom er uit zou zien als een amateur-poging van een Joods profeet, die niet
precies geweten had hoe hij de situatie meester moest worden.
Allereerst was het nu nodig de bewoners van de Vendee, die op een dwaalspoor waren gebracht en die nog altijd de bataijons van de Republiek bestreden, waarbij zij beelden van hun heiligen mee ten aanval voerden, een
flinke les te geven. Tussen October en December van dat jaar werden zij
vrijwel volkomen uitgeroeid. Een revolutionaire rechtbank werd in Nantes
opgericht. Dit veroordeelde meer dan 15000 personen ter dood. Dat was een
te groot aantal om neer te schieten of op te hangen, want de failliete Republiek kon niet zo veel lood of stroppen opbrengen. De slachtoffers werden
dus op grote schuiten geladen, welke men vervolgens liet zinken, om hen
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aldus te laten verdrinken. Wanneer hun verwanten maar ver genoeg stroomafwaarts liepen konden zij de lijken uit het water vissen en deze een ChristeEike begrafenis geven. De Republiek had het te druk met andere zaken om
daarop te letten.
In October werd Marie-Antoinette voor haar rechters gebracht ; na een van
de meest smadelijke processen in de geschiedenis, waarbij een ernstige poging
werd gedaan om haar kleine zoon te dwingen zijn moeder aan te klagen
wegens ongeoorloofde sexuele omgang met haar eigen kind, werd zij ter
dood veroordeeld. De details van executie, de onuitsprekelijke gruwel van
haar laatste uren op aarde waren ongetwijfeld een prettig onderwerp van
gesprek aan tafel van de familie Duplay, waar de deugdzame Maximilien
leefde wanneer hij in de stad was, en waar hij zelfs menselijk genoeg werd
om de hand van de oudste dochter te vragen voor een deugdzaam huwelijk,
Eleonore, wier standvastige trouw aan haar held zo groot was dat zij wel
had kunnen dienen als model voor Beethovens heldin in zijn Fidelio.
Hoe dat zij, de zaken maakten goede vorderingen. De Koningin was nu uit
de weg geruimd, en binnen twee jaar zou ook haar kleine zoon van het
toneel verdwijnen, waarschijnlijk ten gevolge van de verwaarlozing die hij
onderging in het huis van een dronken schoenmaker.
Op de laatste dag van October in het jaar 1793 werden een en twintig
Girondijnen, oude vijanden van de Jacobijnen, onthoofd. Daarna groeide de
lijst van veroordeelden met afschuwelijke snelheid aan.
Robespierre was een hoogst methodisch persoon. Hij liet in zijn leven nooit
iets aan het toeval over. Alles moest behoorlijk worden geregistreerd en
gecatalogiseerd. Hij maakte dankbaar gebruik van kleine notitie-boekjes, en
in deze notitie-boekjes schreef hij in zijn onduidelijke handschrift de namen
op van alien die verdacht konden worden van anti-burgerlijke gevoelens.
Het was helemaal niet noodzakelijk dat zij hadden meegedaan aan een daad
van verraad. Een verdenking, dat men verdacht was, was voldoende om
iemand recht te geven op een toegangsbewijs tot de Elysese Velden. De
doodstraf was nu een publieke vermakelijkheid geworden. De mensen werden niet langer onthoofd. Zij werden „onderdrukt" door dat wonderlijke
nieuwe stukje machine, dat uitgevonden was door de geniale Dr Guillotin.
Deze God-vrezende leraar in het Jezukten-College te Bordeaux, die de
slachtoffers van de revolutionnacire rechtvaandigheid de folteningen wade
besparen van die vreselijke ogenblikken wanneer de beul hun hoofden in
de juiste houding op het blok plaatste, had enkele middeleeuwse onthoofdingsmachines als model genomen en had deze onhandige spullen zo verbeterd, dat de operatie uitgevoerd kon worden in precies drie manipulaties.
In minder dan anderhalve minuut van het moment of waarop het slachtoffer op de plank werd gelegd, stond hij voor zijn Schepper.
Deze nieuwigheid, tussen twee haakjes, gaf aanleiding tot een van de meest
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merkwaardige conflicten op de arbeidsmarkt van die tijd. In Frankrijk was
bet beroep van beul altijd beschouwd als een eervol ambacht. De betrekking
ging steeds over van vader op zoon, zodat verscheidene van de oudste families van beulen er zich op konden beroemen dat zij reeds meer dan Brie
teuwen in het ambacht waren, zonder ooit een font te hebben gemaakt of
aanleiding te hebben gegeven tot klachten. Maar nu bevonden zij zich in
dezelfde wanhopige positie als de wevers in Engeland enkele jaren later,
toen de stoom een einde dreigde te maken aan de eeuwen-oude handweefgetouwen. Het was niet langer nodig een jarenlange leertijd door te maken
om het yak onder de knie te krijgen, om precies te weten hoe de bij1 gezwaaid moest worden of de dodelijke strop vast geknoopt moest worden.
Iedere gek kon leren een handvat om te halen ; en honderden jaren opeengestapelde vaardigheid werden opeens nutteloos. Daar kwam nog bij het
verlies van die prettige oude extraatjes, zo en zoveel voor twintig voet touw,
zoveel voor het scherpen van de bijl, enz. ; al die aardige karweitjes, die zo
dierbaar waren voor de harten van alle brave Fransen hadden opeens afgedaan. En daar men de guillotine gemakkelijk van stad tot stad kon verplaatsen, werd de plaatselijke arbeidsmarkt bedreigd met een niet onaanzienlijke
toename van de werkloosheid ; want een man kon nu het werk doen dat
vroeger verdeeld was over een dozijn.
je kunt het geloven of niet, maar in tal van steden leidde de invoering van
dit instrument van barmhartigheid tot een openlijke opstand. Men kende
toen nog niet het posten bij het staken; maar je kunt je gemakkelijk een
groep leden van een vakvereniging voorstellen, die voor het schavot een
openbare bijeenkomst houden, terwij1 plakkaten omhoog worden geheven
met de aanklacht : „Het gouvernement ontneemt de georganiseerde beulen
een behoorlijke broodwinning."
Ja, dat waren dagen ! Want (nu stand het Koninkrijk van de Deu,
verwezenlijkt te worden, en Maximilien Robespierre zou zijn profeet en
hogepriester zijn. De revolutionnaire gerechtshoven, die thans in elk deel van
Frankrijk waren opgericht, moesten hun taak naar behoren vervullen. Alle
sentimentele dromers, die nog altij d vasthielden aan een constitutionele
monarchic en de Souvereiniteit van het denkende deel van de natie, moesten
maar met hun leven boeten voor hun noodlottige opvattingen.
"Toen eenmaal het fundament gelegd was voor het nieuwe Sion en de gezalfden van de Heer verwij derd waren, moest men met de Heer zelf toch ook
wet iets doen. Hij werd toen ook maar afgeschaft, samen met Zijn Kerk ;
en Zijn plaats werd ingenomen door een merkwaardig nieuw geloof, nl. de
zgn. Godsdienst van de Rede.
Deze Godsdienst van de Rede (niet precies wat Descartes bedoeld had met
dat woord) was reeds lange tijd een van de speciale hobbys geweest van een
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van de meest vooraanstaande kletskousen van de grote Revolutie. Een van
de energiekste profeten van dit nieuwe geloof was die surrogaat-Duitsebaron, die zichzelf Anacharsis Cloots noemde (zijn doopnaam was eigenlijk
Jean Baptiste) en wiens visitekaartje aan de gehele wereld mededeelde, dat
hij de officièle zegsman van het menselijk geslacht was. Dit merkwaardige
individu had zijn weg naar Parijs gevonden in het begin van de Revolutie,
toen alle goedwillende heethoofden uit de gehele wereld zich naar de Franse
hoofdstad haastten, om toch vooral niet te ontbreken wanneer de Godheid
van de Rede aankwam. En ook toen deze nieuwe Godheid zich aan hen
geopenbaard had als een Godin van zeer twijfelachtige antecedenten, bekoelde hun enthousiasme niet (het arme meisje, dat de rol van de Godin
van de Rede speelde bij gelegenheid van haar eerste openbare verering, had
voor deze heiligschennis bijna met haar leven betaald, want het was een
koude, winterachtige dag, toen zij danste voor het hoogaltaar ; de Notre
Dame, waar deze plechtigheid plaats vond, was zo koud als het graf en de
Godin, die slechts gekleed was in een dun gewaad van kaasdoek, moest zo
lang stilstaan, dat zij een hevige longontsteking opliep, die haar aan de rand
van het graf bracht).
In deze zotte comedie schepten echter alle idioten, die er vast van overtuigd
waren dat de nieuwe mensheid nu eindelijk voor de dag zou komen, een
groat vermaak, en zij begonnen onder luid hoera de gehele wereld onderste
boven te keren door een serie handelingen zo volkomen absurd, dat wij ons
verbaasd afvragen hoe overigens toch niet onintelligente mensen, zoals onze
eigen Tom Paine, dat alles ooit ernstig op hebben kunnen nemen, en hoe
Dr Schiller, de bekende Duitse dramaturg, bereid kon worden gevonden
om het ereburgerschap (gesteld op naam van de Citoyen Siller) te aanvaarden
van een natie, die zo klaarblijkelijk elk besef van de realiteit van het leven
verloren had.
Maar wij moeten niet vergeten dat al deze absurditeiten volkomen pasten
in het systeem om het uiterst conventionele Franse yolk los te maken van
zijn uiterst conventionele verleden ; en daarom waren ook zulke evenwichtige
en koele leiders als Danton (een van de werkelijk evenwichtige mannen uit
deze krankzinnige periode) bereid om de andere kant op te kijken toen de
gehele waanzinnige bende zijn uiterste best deed om alles wat nog maar enig
verband hield met de regering van wijlen Citoyen Louis Capet in discrediet
te brengen.
Dit gevoel van geamuseerde onverschilligheid werd echter helemaal niet
gedeeld door hem, die Carlyle noemde „de zee-groene onomkoopbare" ;
want Robespierre, die aan chronische constipatie leed, bezat ook de ongezonde bleekheid van al zulke patienten, ofschoon deze nooit, voor zover wij
weten, overging van wit op groen. Ook dit is een interessante aangelegenheid, waarvoor ik graag je belangstelling vraag.
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Robespierre was, in spijt van zijn ongevoeligheid voor alle menselijk lijden,
in zijn hart toch een zeer godsdienstig iemand, en omdat hij in pijnlijke mate
elk gevoel voor het stoffelijke miste, kon hij maar helemaal niet begrijpen,
waarom al deze zotternij van de Clootses en hun volgelingen zo veel vermaak schonk aan Danton en zijn vrienden. Hij walgde van al dat gegoochel
met de eeuwige waarheden en hij kwam tot de conclusie dat ter wille van de
heilige zaak van de ware deugd dit alles hoe eer hoe beter tot een eind
moest komen. En dus begon hij, terwij1 hij uiterlijk jegens zijn collega's in
de Conventie en het Comite van Publieke Veiligheid een schijn van hartelijkheid ophield, wederom druk te krabbelen in zijn kleine notitie-boekjes.
Robespierre had zo langzamerhand begrepen van hoeveel waarde het element van de verrassing was. Hij wachtte dus rustig zijn tijd af, terwijl hij
zijn vallen uitzette. In het voorjaar van het volgen,de jaar, 1794, liet hij ze
dichtklappen.
VOOr zij eigenlijk wisten wat er gebeurde, waren alle radicale elementen
van de Commune — Cloots en zijn vrienden en, het ergste van alles, ook
Danton en zijn aanhangers opgesloten in de gevangenis. Vandaar werden
zij doorgezonden naar het schavot met zo'n onbehoorlijke haast, dat de
meesten van hen reeds dood waren voor zij goed en wel begrepen wat er
eigenlijk aan de hand was. Uitgezonderd Danton die, aangezien hij een geboren acteur was, zijn proces en executie had weten om te vormen tot een
daad van zo'n sublieme dramatische spanning, dat zelfs Robespierre enkele
momenten van ongerustheid moet hebben ondervonden. Maar deze duurden
niet erg lang. De overtuiging, dat hij gehandeld had op de enig mogelijke
wijze waarop een deugdzaam burger moest handelen, troostte hem spoedig
over het verlies van al zijn vroegere klasgenoten, vrienden en collega's, die
hij nu zo brutaal uit de wereld had geholpen.
Overigens was er veel te veel te doen om je tijd te verknoeien met particuliere gevoeligheden. Allereerst moest het volk van Frankrijk geholpen worden om de weg terug te vinden naar de Waarheid. Dat was overigens gemakkelijk genoeg. Een resolutie werd voorgelegd aan de Conventie, waarbij
dit doorluchtige lichaam verklaarde dat hij het bestaan van een Opperwezen
erkende. De resolutie werd aangenomen en God werd opnieuw geinstalleerd
op zijn hemelse troon.
Om dit blijde feit goed onder de aandacht van het gehele yolk te brengen
werd 8 Juni aangewezen als de dag van het officièle feest ter ere van het
Opperwezen. Dit was waarschijnlijk de gelukkigste dag in het leven van
Maximilien Robespierre. Evenals die andere historische figuur, die in zo
vele opzichten op hem gelijkt (Adolf Hitler) was ook Maximilien dol op
grootscheepse publieke vertoningen, als bewijsstukken van zijn bekwaamheid
als artist. Vele verhalen en beschrijvingen zijn tot ons gekomen van dit
edele fete de l'Etre Supreme. Wij moeten daarbij niet vergeten, dat deze
.
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verslagen niet geschreven werden door mensen die Robespierre's vrienden
waren, maar door burgers die niets zo zeer verlangden als zijn spoedig ontslag, opdat zij zelf de kans zouden krijgen nog een beetje langer te leven.
Er klinkt echter in alle verhalen over deze merkwaaraige gebeurtenis een
toon door van oprechte verwondering en verbazing, dat iemand, die nog
niet geheel van zijn verstand beroofd was, zich zelf zo openlijk als een volslagen gek kon aanstellen. Dit betekent dat Robespierre in zijn eigen ogen
op zijn best moet zijn geweest. Hij had met de grootste zorg elk detail van
de vertoning verzorgd. Want het was een vertoning in de letterlijke betekenis van het woord — een geweldige openlucht-opvoering met een erestoet
van kleine meisjes in witte kleren en met bloemen in het haar, die prachtige
liederen zongen, terwijl de gehele Conventie gedwongen was in of ficieel
tenue aanwezig te zijn. Toen iedereen volkomen uitgeput was en zich gereed
maakte om huiswaarts te wren, kwam er tenslotte nog een ellenlange toespraak van de grote Maximilien zelf en de onthulling van een gigantisch
gipsen beeld, dat de Triomph van het Geloof over het Ongeloof moest
voorstellen.
Dit deel van de voorstelling werd echter niet bepaald een succes ; want er
was iets niet in orde met de mechaniek waardoor het uiterlijk omhulsel, dat
het kwaad voorstelde, in stukken moest vallen bij de aanraking van de fakkel
van Robespierre, waarbij dan het innerlijk omhulsel bloot gelegd zou worden, dat verondersteld werd de Deugd voor te stellen. Maar iets hierbij ging
verkeerd. Het uiterlijk omhulsel viel niet in stukken, zoals het had moeten
doers. De fakkel zette het geheel niet op de juiste wijze in brand, en het
gevolg was dat de Deugd pikzwart werd van alle rook. De gehele opvoering
ontaardde in een grap van zulke gigantische proporties, dat alleen de angst
voor die kleine notitieboekjes, die de hogepriester van deze opvoering naar
men wist in zijn binnenzak droeg, de toeschouwers er van weerhield in een
bulderend hoongelach uit te barsten.
Zelfs Robespierre in zijn blinde zelfverzekerdheid moest wel opmerken,
dat ditmaal zijn optreden niet zo heel erg geslaagd was ; maar het was voor
hem alleen een bewiis dat het Franse yolk nog meer ontaard was dan hij tot
dusver had gedacht en dat dus nog drastischer methoden gebruikt moesten
worden om het tot inkeer te brengen.
Een voortreffelijke manier om concrete resultaten te bereiken op het gebied
van de terreur was om burgers in de gevangenis te werpen zonder hen zelfs
de mogelijkheid te bieden zich zelf te verdedigen. Het spaart ook tijd uit.
En men kon vervolgens de methode van de lopende band gebruiken om hen
naar het schavot te sturen
tien per dag, wat dan nog wel een beetje opgevoerd kon worden tot twintig per dag, tot dertig, veertig, vijftig, zestig
per dag — met een mooi totaal van vier of vijf honderd in de maand.
Maar, zoals iedere ingenieur wel weet, kan ook een lopende band bij ge334
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legenheid wel eens weigeren behoorlijk te functionneren. Op dezelfde dag
waarop de Republiek een arm meisje, dat niet goed bij haar verstand was,
ter dood bracht, omdat men haar in Robespierre's straat had zien rondwandelen met een keukenmes bij zich, op diezelfde dag gebeurde het dat een
man die een hele reputatie als grappenmaker te verliezen had, in de Conventie opstond en informeerde (natuurlijk uiterst beleefd informeerde) in
welk opzicht eigenlijk de president van het Comite van de Publieke Veiligheld iets te maken had met die zaak van de Moeder Gods.
Die vraag was natuurlijk absurd en had nooit gesteld moeten worden. De
Moeder Gods, waarop hier gedoeld werd, was een half krankzinnige oude
keukenmeid, die ergens op een zolderkamertje woonde en zich geleidelijk
had omringd met een groep toegewijde aanbidsters, die vast geloofden in
haar Goddelijke zending, haar de Moeder Gods noemden en met haar baden
voor de wederkomst van de Zoon. Alles wat de politie kon berichten omtrent het bestaan van deze organisatie van volgelingen van de Moeder Gods,
was helemaal niet erg belangrijk. Onder gewone omstandigheden zou
niemand zich druk hebben gemaakt over dat persoonsbewijs, dat Robespierre
als hoofd van het district waarin beiden toevallig woonden voor de oude
vrouw getekend had. Zulke documenten, die alleen garandeerden dat de
bezitter een goed patriot was, behoorden tot de dagelijkse uitrusting van
iedere burger van het rijk van de Terreur. Zij waren even onpersoonlijk als
rijbewijzen voor een automobiel. Het enige wat Robespierre dan ook interesseerde was er achter te komen, hoe dat volkomen onschuldige document ooit
in handen had kunnen komen van die lawaaiige, alcoholische Gasconier, die
thans in de Conventie allerlei lastige vragen stelde over de deugdzame
leider en de Moeder Gods. Hij begreep heel goed dat dit alleen gedaan werd,
om hem belachelijk, ja onmogelijk te maken maar wat en wie zat achter
deze manoeuvre?
In de hoop hieromtrent spoedig meer klaarheid te krijgen begon Robespierre
maar vast met het lot van de Moeder Gods te bezegelen. Zij en al haar
volgelingen, een bonte verzameling van schoonmaaksters en wasvrouwen,
een arme ex-priester die zijn verstand verloren had toen hij een troep medegeestelijken voor zijn ogen zag vermoorden, en een dozijn anderen van
dezelfde soort, werden haastig ter dood veroordeeld, en zonder verwiji onthoofd. Een paar maanden vroeger zou zulk een drastische maatregel voldoende zijn geweest om aan alle praatjes een einde te maken. Maar niet
dit keer!
Want thans hoorde de Deugdzame, overal waar hij maar rondging, half
onderdrukte fluisterstemmen, vergezeld van een veelzeggend gegiechel :
„Kijk, daar gaat de vriend van de Moeder Gods! "
Onder zulke omstandigheden zou het beste zijn geweest om enkele weken
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van het toneel te verdwijnen. Het yolk van Parijs is kort van memorie en na
zijn terugkomst zou iedereen de zaak wel zijn vergeten.
Een ander goed idee was natuurlijk om dagelijks uit wandelen te gaan met
je verloofde, met de snoezige Eleonore Duplay, om al die stemmen die
aanduidden dat de grote man misschien wel een beetje vreemd optrad jegens
de andere sexe, tot zwijgen te brengen. Een andere manier om aan al dat
gepraat een einde te maken was de volgende. Na terugkeer van een korte
vacantie moet je iedere gelegenheid aangrijpen om te tonen dat je een volmaakt gentleman bent. Zelfs wanneer je een vrouw afwijst die met een door
tranen verstikte stem pleit voor het leven van haar echtgenoot, moet je dat
doen met een vertoon van waardige gereserveerdheid. Alle echte aristocraten
waren sedert lang uitgeroeid. En hun elegante manieren waren blijkbaar met
hen verdwenen. Dat is de reden waarom de gemiddelde man van het yolk
het zo heenlijk vindt in contact te kw-nen met een of fiaieel person die hem
herinnert aan de goede, oude tijd, toen de koning nog op zijn troon zat en
een diepe buiging maakte voor elke dienstmeid die hij in de gangen van
zijn paleis tegenkwam.
Nog een belangrijk punt, om in een dergelijke situatie goed aan te denken,
is het volgende : teken dit vooral goed in je agenda aan. Nu meer dan ooit
moet je angstvallige zorg besteden aan je uiterlijk, je optreden. Gedurende deze laatste jaren heeft iedereen zijn oudste kleren gedragen, heeft
zijn haar laten groeien, hij heeft met opzet nagelaten zijn nagels schoon te
maken, omdat hij niet wilde dat zijn buren hem aan zouden geven als verdacht van aristocratische neigingen daar hij zijn tanden en nagels twee maal
per dag schoonmaakt. Sla nu over tot het andere uiterste ; want mensen
geven daar nu juist bijzonder veel om ten gevolge van deze jaren van gewilde democratische flodderigheid.
Om deze nieuwe burgerlijke regeling nu absoluut permanent te maken,
zodat het werk, dat gedurende zo vele moeitevolle jaren eindelijk tot stana
is gekomen, met geen mogelijkheid ooit meer ongedaan kan worden gemaakt, moet in de eerste plaats de Conventie worden afgeschaft en aan het
Comite van Publieke Veiligheid moet veel groter macht worden verleend
dan het tot dusver bezat. Dit moet natuurlijk heel handig geregeld worden.
Vooral niet rechtstreeks gaan dreigen ! Geen verdere inval in de vergadering
van de Conventie met gewapende handlangers, die dreigen de leden overhoop te steken in hun zetels. Neen, veeleer een zorgvuldig gegoochel met
namen, doorspekt met hatelijke toespelingen en gefluisterde aanwijzingen:
Natuurlijk, als ook bewezen zou worden, zoals mij op geloofwaardige
wijze werd verteld, dat mijnheer die en die zulke en zulke gevoelens koestert
omtrent mijn nieuwe wet over dit of dat onderwerp, dan zou ik mij zeer
tot mijn spijt wel genoodzaakt zien , en hier moet je dan je stem laten
zakken tot een zacht gefluister en moet je je hand op veelbetekenende wijze
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in je binnenzak steken waar je, zoals iedereen weet, je aantekenboekje hebt,
met die „bepaalde namen". En wanneer je niet zelf rechtstreeks de hand
kunt leggen op een man die je vijand is, bereik hem dan op indirecte wijze
door middel van de een of andere vrouw die hij bemint en die je je genoodmaar beEindig die
zaakt ziet in hechtenis te nemen, althans in het geval
dreigende volzin vooral niet. Het is inderdaad van het hoogste belang om
een zin nooit of te maken ; want dan zullen je toehoorders zich met verwondering afvragen wat of je eigenlijk wel Wilde zeggen, terwij1 de spanning hun
zenuwgestel kapot maakt en zij gereed staan voor iedere stomme daad en
zich zo bloot geven als een blindeman, die zich verdedigt tegen een troep
wolven met geen andere wapens dan de blote vuist. Het is een onfeilbaar
systeem om aldus te werk te gaan ; ik kan je verzekeren dat het bedrijfszeker
is. Althans tot de fatale morgen waarop men je in bed overrompelt.
Een van je collega's in de Conventie, waanzinnig van angst door het lot van
zijn geliefde, die werd opgesloten als onderpand voor het goede gedrag van
haar minnaar, is zo wanhopig geworden dat hij in staat kan worden geacht
je te doden. Sta dan op in de vergadering en verklaar plechtig dat hij
„buiten de wet" geplaatst is, voordat hij enige tegenmaatregelen kan nemen.
Sla dan met je bijziende ogen een zorgvuldige blik in je aantekenboekje en
merk op een onheilspellende toon op dat er nog wel een paar anderen zijn
die je misschien ter bestemder tijd voor de rechters zult moeten roepen. Je
hebt dat al meer gedaan en dat had steeds een goede uitwerking. Maar dew
keer heb je de zaak blijkbaar niet helemaal meer in handen. Er volgt een
plotselinge opschudding, men zwaait op oude klassieke wijze met messen,
geroep van : „Weg met de tyran !" wekt herinnering op aan de Iden van
Maart. Hierop reageer je natuurlijk met een hernieuwde handbeweging in
de richting van je kleine aantekenboekje.
En dan — en niemand zal ooit precies kunnen vertellen hoe het gebeurde —
zul je opeens vernemen dat jij zelf „buiten de wet" bent geplaatst.- De soldaten van de Conventie hebben het gewapende rapaille op de galerij reeds
ontwapend en jij zelf en je trouwe broeder Augustin en al je merest vertrouwde medeleden van het Comite van Publieke Veiligheid, zijn al geboeid
en overgeleverd op genade en ongenade aan de Conventie en aan die man,
wiens geliefde hem voortdurend kleine papiertj es stuurt met dat enkele
woord : „Lafaard".
Gedurende enkele ogenblikken althans is hij geen lafaard geweest ; maar
dan verlamt de angst voor alles wat hij heeft durven doen, de angst die alle
mensen in Frankrijk voelen voor de naam van de Grote Onomkoopbare,
wederom al zijn pogingen. De bewoners van de achterbuurten hebben gehoord wat er gebeurd is met hun Held, hun Heilige. Reeds luidt de alarmklok. Zij Brij pen hun pieken en stormen naar het gebouw waar hun geliefde
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leider gevangen zit. Zij bevrij den hem en dragen hem en zijn vrienden in
triomph naar het stadhuis ! Wat nu ?
De samenzweerders van de Conventie begrijpen nu eindelijk ten voile wat
er op het spel staat. Het gaat om het leven van Robespierre of om hun eigen
leven. Hun soldaten worden dus in alle haast gemobiliseerd. Het Comite
voor Publieke Veiligheid geeft aan de Generaal, die aan het hoofd van de
troepen van de Commune staat, orders om op te rukken en hen te bevrij den.
De dappere generaal verzamelt zijn mannen, trekt zijn zwaard en valt van
zijn paard. Het is een geval van delirium tremens, en de ex-brouwer, thans
bekend als de Koning van de Faubourgs, de man die Louis Capet naar de
guillotine had gevoerd en die de Koning verhinderd had een kort afscheidswoord te spreken door bevel te geven dat de trommels een roffel moesten
slaan, is nu uitgerangeerd en moet zijn roes uitslapen, op de grond van een
kroeg vlak in de buurt.
Nu begint het ook nog te regenen ; het begint te stortregenen, zoals het
slechts zelden in Parijs heeft gestortregend, hetzij voor, hetzij na die vreselijke nacht van de 9e Thermidor (27 Juli voor de rest van de wereld). De
Fransen houden er niet van om nat te worden. De soldaten van de Commune zijn ook Fransen. Zij besluiten dus rustig thuis te blijven en de bevrijding van hun geliefde leider de volgende morgen ter hand te nemen.
Maar wanneer de volgende morgen komt, is de Nationale Garde van de
Conventie er het eerst bij. Zij bestormen het stadhuis en veroveren het.
Enkelen van Robespierre's volgelingen proberen uit het raam te springen
en breken daarbij hun nek. Een van hen, een kreupele, in een duwwagen,
wordt de trap afgesmeten en leeft juist nog lang genoeg om aan de beul
het moeilijke probleem voor te leggen hoe hij de bochel van deze ongelukkige onder het mes van de guillotine kan krijgen. Wat hardhandig ingrijpen
is onvermijdelijk om de zaak tot een goed einde te brengen ; wel snijdt het
mes daarbij een deel van de schouders af. Wat tenslotte de Deugdzame
betreft, die geen mens ooit ter dood heeft veroordeeld tenzij hij daartoe
gedwongen wend door de noodzakelijkheid om het Frame yolk te hersch eppen naar zijn eigen beeld, hij ligt nu op een tafel met zijn hoofd op een
houten munitie-doos, zijn onderkaak verbrijzeld door een kogel die op heel
korte afstand is afgevuurd door een van de soldaten van de Conventie.
Bijna stikkende in bloed, en af en toe tanden uitspuwende, zal hij daar op
die tafel blijven liggen tot 's morgens vroeg, het betreurende dat hij niet
in staat was zijn handtekening af te maken onder het decreet dat al zijn
vijanden zou hebben vernietigd. Dit document ligt nog altijd op de tafel
in de hoek. Het is een oproep aan het yolk van Parijs om goede moed te
houden, „hoed, Patriotten ! , straks komt de Vrijheid ; wacht verdere orders
af" getekend : Ro
Want op dat moment werd het fatale pistoolschot afgevuurd, en de rest van
.
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de naam werd nooit afgemaakt. Een paar bloedfluimen onderaan de blado
zijde zijn de stille getuigen van wat er die vreselijke nacht is geschied.
Het slot van deze afschuwelijke tragedie is _jets wat wij liefst zo snel mogelijk zouden willen vergeten : een man gemarteld en gekweld tot het uiterste
— omringd door mensen die hem zo volkomen en bitter haten, dat zij de
spot met hem drijven, grappen maken over zijn doodsstijd. „Ja, ja, keurige
fat, zo zag je er niet uit, toen je mijn Vader en mijn Moeder naar de guillotine zond," en : „Geloof je dat het mijn vrouw ook zo'n pijn deed als het
jou zal doen, wanneer ze straks je hoofd of zullen hakken ?" En meer zulke
luimige boert van een onafgebroken stroom van leden van de Nationale
Garde, wier vredig bestaan de terneergevelde man op de tafel voor altijd
had geruineerd, terwijI hij zijn eigen droom van deugdzaamheid nastreefde.
Maar van dit alles kan Robespierre zich niet veel hebben herinnerd.
schien herkende hij nog wel vaag een paar bekende gezichten achter een
tafel in het gerechtshof.
„Is dit de Man Robespierre ?"
„Hij is het."
„Neem hem mee en breng hem ter dood."
En dan, steeds vager, rijen en rijen van vensters gevuld met mannen en
vrouwen en kinderen die woest riepen en schreeuwden, want zij wisten nu
dat zij zouden blijven leven en dat hun vrienden en verwanten in honderd
gevangenissen ook veilig waren, en dat heel Frankrijk nu gered was. Zo
gaat hij dus verder, het monster, die kleine kerel die daar op de bodem van
de eerste wagen ligt. Zie je hem wel ? Men zegt dat hij probeerde zich zelf
to doden. Laat eens zien of hij ons nog kan horen.
„Robespierre, jij monster, jij zwijn jij smerige noon van een hond — wij
hopen dat je tot in alle eeuwigheid zult branden in de hel. Kijk, hij kan zijn
ogen nog bewegen — hij leeft dus nog; kom, nog een keer, en nu allemaal
tegelijk ! Robespieeeeerre ! jij gemeen stuk " Want het meest beschaafde yolk van onze planeet kan zinken tot een ontzettende diepte van
grofheid en gemeenheid, als het eenmaal wakker geschud is.
Daarop wordt alles weer donker. Sterke handen die hem ruw optillen uit
die bekende wagen (dezelfde wagen die de meeste van je oude vrienden
naar het schavot heeft gebracht) waarin je je laatste rit op aarde hebt volbracht. Een oceaan van gezichten gaapt je aan, en schreeuwt woorden die
je niet langer kunt verstaan. Maar wat zij betekenen is volkomen duidelijk.
Twee andere handen pakken je schouders beet, duwen je neer op een plank,
die druipt van het bloed van hen die je zijn voorgegaan. En dan een
schreeuw van onmenselijke pijn, uitgestoten door je mond of wat daar van
is overgebleven. De beul heeft het verband weggerukt, dat je boven- en
onderkaak nog bijeenhield. Je kunt de gezichten niet langer zien, je hoort
alleen een orkaan van beestachtige vreugde, wanneer de beul het handvat
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gaat ornhalen die de machine van rechtvaardigheid in werking zal stellen.
De menigte gilt het uit : „Dam gaat hij " en daar ging je. Je hoofd met de
nu niet meer in bedwang gehouden ogen, die woest been en weer rollen,
valt in de mand.
„De volgende."
Je hoofd is niet langer alleen. Het heeft gezelschap.
„De volgende."
Het heeft nog meer gezelschap.
„De volgende."
Wanneer het negentiende hoofd in de mand rolt, wordt deze overvol.
„Neem deze weg," zegt Monsieur Sanson Sr. tot Monsieur Sanson Jr., „en
breng een lege. Wij krijgen er nog een heleboel, morgenochtend vroeg."
Hierin had die trouwe dienaar van de Republiek volkomen gelijk. De volgende dag kwamen er nog een vijftigtal vrienden van de Onomkoopbare
aan de beurt, de daaropvolgende dag dertig ; en zo ging het door, tot ieder,
die maar op een of andere wijze te maken had gehad met de Man van de
Deugd, uit de weg was geruimd.
Toen ging Frankrijk eindelijk uitrusten, zei „Zoef, zoef" en „la., la.", al naar
de maatschappelijke standing van de sprekers, en ging ergens picnic houden.
De bossen zagen er heerlijker dan ooit uit. De meisjes en vrouwen konden
weer lachen. Het gras was zo groen als het nog nooit geweest was. De koude
kip smaakte lekkerder dan ooit. De wijn smaakte zelfs nog beter dan vroeger.
God zat weer in zijn hemel, of tenminste bijna. En wat er over was van
Maximilien lag in een bed van ongebluste kalk, het hoofd netjes tussen
zijn benen geplaatst ; want aldus luidde het voorschrift van zijn eigen
Comite voor Publieke Veiligheid : „Het hoofd van alien die gedood zijn
door de wil van het yolk moet geplaatst worden tussen de benen voor de
ongebluste kalk erover wordt uitgestort en het graf wordt gesloten.
Vaarwel, Citoyen Robespierre, ik ben niet erg vriendelijk voor je geweest.
1k vraag me of of je het me na zult houden als ik je aanstaande Zaterdag
ontmoet ?
-

En nu een paar woorden over onze tweede gast van de volgende Zaterdag,
Tomas de Torquemada.
Vroeger was er een merkwaardig, oud boek in het archief te Middelburg.
Heb je dat nooit gezien ? Het was min of meer een pronkstuk en de officiële
personen plachten het te voorschijn te halen als er voorname bezoekers
kwamen. Het was een verslag — een soort van particuliere kroniek —
bijgehouden door een van de schrijvers van het gerechtshof van onze goede
stad Middelburg gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw. Deze
persoon moet veel weg hebben gehad van een sadist. Maar dan iemand met
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een brok humor in zijn overigens verachtelijke ziel, plus een uitgesproken
teken-talent.
Deze oude gek, waarschijnlijk een geestelijke of een schrijver, had een dagboek bijgehouden waarin hij alles placht aan te tekenen van enig belang in
verband met de executies die gedurende zijn leven in Middelburg hadden
plaats gevonden. Daar hij een hoge ouderdom bereikte, had hij er niet minder dan zestig meegemaakt van allerlei soort, vanaf gewoon ophangen tot aan
het gecompliceerde procede bij sluipmoord en hoogverraad.
Ik herinner mij deze afbeeldingen levendig, vooral vanwege een bijzondere
trek, die je ook op kunt merken op die middeleeuwse tekeningen, die ons
de mensen laten zien op weg naar het schavot of op het ogenblik dat zij
worden onthoofd, of dat hun de buik wordt opengesneden. Ik doel op de
klaarblijkelijke onverschilligheid, of moet ik zeggen : de vanzelfsprekendheid
waarmee deze slachtoffers van het Recht (of van het Onrecht) hun lot aanvaardden. Vrienden van mij, die de vuurpelotons hebben gezien van de
grote en goede Generaal Franco, die Spanje's vrijheidshelden en intellectuelen wegmaaiden, vertellen mij dat diezelfde geest van „Vooruit maar"
ook nog leeft in het moderne Spanje. De gedoemde man of vrouw rookt
zijn laatste cigaret, gooit het weg en zegt : „Vooruit maar", om dan dood
neer te vallen zonder enig verder commentaar. Ik veronderstel dat de algemene levensphilosophie in de Middeleeuwen, — en ook later nog — verantwoordelijk is voor deze stoIcijnse manier om de dood tegemoet te treden.
In deze wereld te blijven was alles te zamen genomen niet het voornaamste.
Onze planeet is slechts een voorportaal voor die hemel of hel waar wij,
naar men ons vertelt, de eeuwigheid door zullen brengen. En aangezien men
toch op de een of andere dag moet sterven, hetzij langzaam onder hevige
pijnen in eigen bed of vlug op het schavot, waarom zouden wij ons dan al
te veel van streek laten brengen door het kleine ongemak verbonden aan een
gewelddadige dood door de bijl van de beul?
Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het geloof in de een of ander Goddelijke vergelding, die destijds nog deel uitmaakte van ieders geestelijke
bagage, wel iets te maken moet hebben gehad met de uiterlijke onverschilligheid die bijna alle patienten aan de dag legden. Men hakte hun handen
af en zij stonden belangstellend te kijken naar hun polsen waar het bloed
uitspoot (onze Middelburgse artist was een wonderbaarlijk tekenaar van
stromen bloed, die spoten uit hand of hals of been van de arme slachtoffers,
hij wist blijkbaar een heleboel af van de wetten van de mechanica, want zijn
krommen waren bijna altijd keurig in orde.)
De moordenaars en struikrovers sneed men vaak de ingewanden open,
maar zij ondergingen dat even vanzelfsprekend als een patient in een modern
hospitaal de een of andere buikoperatie met een eenvoudig verdovingsmid341
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del. Hij ziet alles, maar voelt niets. En dit is misschien het juiste antwoord op
de vraag die ik zo juist aan me zelf heb gesteld.
De mensen nit die voorbije tij den namen zulke gebeurtenissen als geradbraakt te worden op de pijnbank als iets onvermijdelijks aan, in dezelfde
gemoedsstemming waarin wij mensen van de twintigste eeuw onze operaties
als iets onvermijdelijks ondergaan. Het is nu eenmaal onvermijdelijk dif
deze dingen vergezeld gaan van een zekere mate van tijdelijk ongemak.
Maar dat duurt niet langer dan een dag, en het eind is dat wij er veel beter
aan toe zijn.
Het was dan ook met een zekere verbazing dat ik de laatste drie aantekeningen van onze kroniekschrijver bestudeerde, die betrekking hadden op de
jaren 1506, 1509 en 1511. Zij verhalen ons van terechtstellingen waarbij
de veroordeelde levend verbrand werd; maar in plaats van onbewogen te
midden van de vlammen te staan en een laatste gebed te prevelen, schudden deze ketters woedend hun vuisten tegen een paar ambtenaren, die er bij
stonden. En in de verte kon men een zekere mate van onrust opmerken
onder de toeschouwers, die op alle andere tekeningen even rustig waren als
het publiek in een bioscoop en kennelijk van de voorstelling op dezelfde
wijze genoten als het filmpubliek, dat met belangstelling kijkt naar een rolprent uit een van de landen waar een hevige burgeroorlog woedt.
Het onderschrift van de oude monnik was volkomen onleesbaar voor mij ;
maar mijn goede vriend de archivaris, die deze hanepoten en hieroglyphen
met hetzelfde gemak leest waarmee Jimmy mijn manuscript ontcijfert, vertaalde de regels voor mij en zo vernam ik, dat het onbetamelijke gedrag van
het gepeupel bij deze gelegenheid een gevolg was van wrok over het feit dat
de executies gehouden werden op verzoek van de Spaanse Inquisitie.
Zoals je je zult herinneren, doodde de Kerk zelf nooit iemand. Zij verklaarde iemand alleen schuldig en liet dan de verdere pijnlijke details over
aan de wereldlijke macht. Zo lang dat alles geschiedde door de plaatselijke
magistraat kon de bevolking er geen ernstig bezwaar tegen hebben. Maar
toen het woord „Inquisitie" rondgefluisterd werd gewoonlijk in verband
met de naam van Spanje toen kwamen onmiskenbare tekenen van ongenoegen, ja zelfs bedreigingen van openlijke opstand, aan de dag.
Wij vergeten gewoonlijk hoe kort geleden het is, dat de laatste van deze
executies plaats vonden. In Spanje werd de Inquisitie als een instrument van
macht over de gedachten van de mensen pas afgeschaft in het jaar 1834.
De pijnbank werd daar bij de rechtbanken nog gebruikt tot 1816, als een
middel om bekentenissen te ontlokken aan verdachte gevangenen en om het
geheugen van weerbarstige getuigen op te frissen; en in Mexico floreerde
de Inquisitie nog tot op de tijd van onze eigen president Madison; en zelfs
later nog kwamen uitingen van inquisitoriale geloofsvervolgingen voor in
enkele van de vroegere Spaanse kolonies. Maar in Noord-Europa zijn de
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volkeren, ofschoon zij in menig opzicht precies even wreed waren als hun
Zuidelijke Buren, altijd afkerig geweest van het gebruik van lichamelijk geweld om zuiver geestelijke resultaten te bereiken.
Zeker, ik weet wel, dat ook Calvijn van pijnbank en brandstapel gebruik
maakte tegen een zeer geleerd en gerespecteerd wetenschappelijk persoon,
die met hem van gevoelen verschilde betreffende de ware natuur van de
Drie-eenheid. En gedurende de eerste jaren van de opstand van de Lage
Landen tegen Spanje ging het grauw zich soms te buiten aan een uitbarsting
van lynch-woede ; en een paar dozijnen priesters werden opgeofferd aan hun
wraakzucht. Maar over het algemeen werd zo iets toch met kracht onderdrukt, omdat een groot gedeelte van de bevolking daar een diepe afkeer
van had.
Geschiedschrijvers vermelden dat de Reformatie in Zweden plaats vond
zonder dat een enkel mensenleven verloren ging. De andere landen van
Noord-Europa kunnen niet zo'n blank register overleggen, maar ook bij hen
was de toestand toch onvergelijkelijk veel beter dan in het Zuiden. De
meeste volken hebben geen bezwaar tegen de een of andere instantie die een
strenge controle uitoefent; zoals ook wij in Amerika ons neerleggen bij
Commissies van het Congres en ambtelijke pottenkijkers, die willen nasporen
wat onze schoolmeesters eigenlijk wel geloven, opdat niet onverwachts Carl
Marx te voorschijn kome uit de inktpot van het Hoofd van een school, of
men opeens de onderwijzeressen op bezemstelen (gemaakt in Moskou) zou
zien rij den door de heldere nachtlucht (gemaakt in Pittsburgh). Als zulke
commissies nu maar niet al te dom te werk gaan of zich zo onhebbelijk gedragen dat zij al te veel in de kijker lopen, bekommert niemand zich veel
om hen ; zo bekommerde de bevolking van de Lage Landen zich ook niet
erg veel om de Inquisitie zolang deze samengesteld was uit personen uit hun
eigen land. Maar toen de leiding ervan werd toevertrouwd aan buitenlanders,
grotendeels Spanjaarden, toen was Leiden in last ; en dat is begrijpelijk genoeg, want in Spanje, anders dan in de meeste andere landen, waren godsdienstmoeilijkheden doorweven met rasmoeilijkheden. Overal waar dat gebeurt heeft de duivel de hand in het spel!
Gedurende de achtste eeuw was Spanje onder de voet gelopen door le
Mohammedanen, en meer dan zes honderd jaar lang hadden de Spanjaarden
al hun energie verbruikt om deze buitenlandse indringers te verdrijven. Eindelijk slaagden zij hierin, maar toen zagen zij zich geplaatst voor een nieuw
probleem dat niet in een handomdraaien kon worden opgelost.
Het is vaak gebeurd dat, wanneer een ras overwonnen was door een ander,
het tenslotte het overwinnende ras was dat van een cultureel standpunt uit
gezien de verliezende partij was. De meeste moderne geschiedschrijvers
schijnen het er wel over eens te zijn, dat de Moren in vrijwel ieder opzicht
de meerderen waren van hun Christelijke meesters. Zij waren betere geleer344
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den, betere doctoren, betere kooplieden _en zeevaarders. Zij wisten heel wat
meer of van irrigatie en de cultuur van boom- en veldvruchten dan de
Spanjaarden ooit zelf konden bedenken. Zij bouwden betere huizen, die veer
beter geschikt waren voor het klimaat van Iberiè, geloofden aan persoonlijke
reinheid en een groot aantal andere deugden, die voor hun Christelijke
vijanden niet zonder meer aanvaardbaar waren.
De Moren waren echter geen engelen. Zij hadden hun voile aandeel in alle
menselijke tekortkomingen. Evenals andere woestijnrassen waren zij ongeneeslijk gehecht aan eigen stain. Iedere sheik was de vijand van iedere andere
sheik ; en tengevolge van een eindeloze serie burger-oorlogen ging het
Spaanse Kalifaat eindelijk de weg van alle Morenrijken. Granada viel in het
jaar 1492, en daarna behoorde Spanje weer alleen aan de Spanjaarden, die
sindsdien onafgebroken hun best hebben gedaan om de Moorse bloementuinen weer te herscheppen in de wildernissen die er geweest waren voor de
aankomst der zwarte Moslems, en om ieder welvarende stad weer om te
vormen tot die opeenhoping van verwaarloosde krotten, beheerst door prachtige en met rijkdom overladen kathedralen, die zo typisch zijn voor het
moderne Iberische landschap.
Hier lag het begin van een tragedie. Spanje heeft zijn best gedaan om dit te
bewijzen. Allereerst was daar het economische aspect van het geval. De gemiddelde Spanjaard voelde, na vijf eeuwen verbruikt te hebben met militaire
operaties, geen enkele neiging om terug te keren tot een meer vreedzame
levenswijze. Hij vond het heerlijk om flink aan de weg te timmeren ; maar
hij had een afkeer van elke methode om rijkdommen op te stapelen, die op
de een of 'andere wijze verbonden waren met persoonlijke inspanning of
arbeid in een bureau. Dat is de reden waarom zovele Spanjaarden conquistadores werden, een prachtig Spaans woord, dat wij het best kunnen vertalen
door „piraat" of „struikrover".
Nu was het uiteraard onmogelijk voor alle Spanjaarden om deel te nemen
aan trans-atlantische veroveringstochten. De meesten van hen waren wel genoodzaakt om thuis te blijven. Deze ongelukkigen verkondigden weldra
luide, dat zij geen behoorlijke kans kregen om in hun levensonderhoud te
voorzien dat dit de schuld was van de afstammelingen van hun vroegere
veroveraars, die onder hen waren blijven woven als bekeerde Christenen,
maar die niettegenstaande het feit dat zij de Mis trouw bezochten, genoeg
overgehouden hadden van hun oude Moorse karakter om bereid te zijn in
het zweet huns aanschijns hun brood te verdienen.
Voor ons in het moderne Amerika is het heel gemakkelijk om te vragen
„Wanneer deze mensen inzagen hoe het kwam, dat hun buren van Moorse
afstamming in staat waren hen zo de loef af te steken in het spel van de
broodwinning, waarom volgden zij dan niet hun voorbeeld ? Waarom trokken zij hun jassen niet uit, stroopten zij hun mouwen niet op en gingen
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zij niet aan het werk ?" Zeker, dat zou de logische manier geweest zijn om
deze problemen op te lossen. Maar de gemiddelde Spanjaard, evenals ieder
ander menselijk wezen, was er niet op uit am logisch te zijn. Eens een
Spaans edelman, altijd een Spaans edelman ! Zelfs wanneer je rond moest
!open met je tenen door je schoenen en moest leven op droog brood en af
en toe een glas zure wijn, dan was het toch beneden je waardigheid om je
handen te bevuilen door arbeid.
Er bleef dus geen andere keus over dan te trachten je meester te maken van
de rijkdom van je Moorse medeburgers ; en de vlugste en meest profijtelijke
manier om hun ondergang te bewerkstelligen was natuurlijk om deze arme
Morisco's aan te ldagen wegens ketterij.
Dat is de reden waarom de Spaanse Inquisitie zo'n algemeen verbreide
populariteit genoot, en door de meeste Spanjaarden beschouwd werd als
de instelling bij uitstek, die hun land (en dus henzelf) kon redden van
bankroet. Want van dat ogenblik af was niemand met ook maar een druppel
vreemd bloed in zijn aderen, hoe rijk of machtig ook, veilig voor een aanklacht wegens tekort aan die Limpieza — die zuiverheid van bloed, die voor
de laatste oorlog als een dreigend zwaard hing boven het hoofd van iedere
niet-AriEr in Duitsland. Aileen reeds het vermoeden dat men een Joodse of
Moorse grootvader of grootmoeder had, was genoeg om het arme slachtoffer
in aanraking te brengen met de beambten van de Inquisitie. Pijnbank en
langdurige gevangenschap zorgden voor de rest, en bij de volgende auto-dafe
(die bloedige „geloofsdaden", waarbij menigmaal tegen de vijftig slachtoffers verbrand werden tot glorie van God) werd wederom een nest van.
Morisco-families weggevaagd, terwijl hun eigendommen geconfisceerd werden ten bate van de Cliristelijke gemeenschap.
Daar deze bloedige vervolgingen zich niet beperkten tot de onderdanen van
de Spaanse kroon, maar herhaaldelijk ook bona fide-vreemdelingen er de dood
door vonden, sleurde de Inquisitie het land spoedig in een reeks moeilijkheden met bijna iedere natie van Noord-Europa. Dit leidde tot allerlei buitenlandse complicaties, tot het verlies van steeds meer kolonies ; en uiteindelijk
werd deze gang van zaken een der hoofdoorzaken van Spanje's ondergang.
Het is voor tijdgenoten van zulke grote gebeurtenissen meestal erg moeilijk
nm een duidelijk inzicht te krijgen in wat er eigenlijk gebeurt. Maar hier was
het anders. De algemene afschuw van alle vreemde volkeren tegen de
Spaanse Inquisitie, de hardnekkige weigering van de Hollanders om deze
instelling in eigen land toe te laten, de paniek die zich van geheel Engeland meester maakte, toen gefluisterd werd dat Koningin Mary na haar
huwelijk met Koning Philips toestemming zou verlenen dat de Inquisitie
van haar echtgenoot ook op Britse bodem werd gevestigd, deze algemene
uitbarsting van ontzetting toont ons duidelijk, dat onze over-over-grootTaders wel heel duidelijk begrepen wat de Spaanse Inquisitie eigenlijk
346

ROBESPIERRE EN TORQUEMADA

betekende. Deze betekende het einde van al die Bingen waarvoor zo wel de
Engelsen als de Hollanders gedurende vele, vele jaren bitter gevochten
hadden. Het betekende de terugkeer van die ongelukkige kant van de
Middeleeuwen, waarvan deze volkeren juist trachtten zich voor goed te
bevrijden. En ofschoon zij het waarschijnlijk over duizend andere onderwerpen met elkander oneens waren, zo waren zij het toch roerend eens over
dit ene punt : dat het beter was te sterven dan zich te buigen onder deze
vreemde overheersing.
En thans zal ik onze tweede Bast van aanstaande Zaterdag bij je introduceren.
Tomis de Torquemada werd geboren in Castilie, de meest Spaanse van alle
Spaanse provincies. Hij aanschouwde het levenslicht in het jaar 1420.
En nu iets heel eigenaardigs. Zijn tijdgenoten doelen er herhaaldeijk op, dat
hij Joods bloed in zijn aderen moet hebben gehad ; en latere onderzoekingen in de archieven schijnen wel aan te tonen, dat dat waar was. Op
zich zelf was dat helemaal niet zo vreemd. Gedurende meer dan zevenhonderd jaar was het Moorse Spanje een toevluchtsoord geweest voor Joden,
en het was vol van Joodse afstammelingen. Maar dat de Groot-Inquisiteur,
wiens naam spreekwoordelijk is geworden voor fanatisme en wreedheid en
vervolging, ook Joodse voorouders moet hebben gehad, zal voor velen toch
wel een verrassing zijn.
Toch is het helemaal niet zo vreemd als op het eerste gezicht wel lijkt.
Immers, juist velen van de grootste Jodenvervolgers uit de geschiedenis zijn
minstens half of kwart Joods geweest. En dat is ook heel begrijpelijk. Deze
arme mensen moesten iets onderdrukken. Nu zij zich eenmaal geschaard
hadden in de rijen van hun Christelijke mede-burgers voelden zij zich wel
verplicht om hun trouw aan het nieuwe geloof duidelijk te tonen door een
overmaat van godsdienstijver, welke niemand zou hebben verwacht van
mensen, die als Christenen geboren waren.
Precies hetzelfde gebeurde in de jaren voor de oorlog in Duitsland, waar
vele van Hitlers meest beruchte en medogenloze beulen verdacht worden
van gebrek aan /impieza, en van tekort aan ras-zuiverheid. zij waren dus wel
gedwongen hun puur en onvervalst Nazisme te bewijzen door aan hun gevoelens op een meer overdreven wijze uiting te geven dan de onbesproken
leden van het Herrenvolk — de blonde Teutonen en Hunnen, die de
willige slaven werden van die Slavisch-Duitse halfbloed, die zij hadden
aangenomen als hun meester en leider.
De jonge Tomas de Torquemada was een zeer begaafd persoon. Hij was
een meeslepend spreker en een heel harde werker. Zodra hij zijn studien
beeindigd had, werd hij benoemd tot biechtvader van de Infante Isabella,
die na verloop van tijd zou trouwen met haar Ferdinand en Koningin van
.
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het Verenigde Spanje zou worden. De invloed, die hij gedurende die jaren
kreeg over zijn koninklijke meesteres, was zo groot, dat deze stand hield
tot aan het einde van zijn leven en hem voortdurend beschermde, hoe fel
hij ook aangevallen werd zowel door de geestelijkheid als door de leken.
Vooral door de geestelijkheid. Torquemada was zo vol heilige godsdienstijver, dat hij probeerde een beter Christen te zijn dan de Paus zelf — en dat
is iets wat de Kerk nooit heeft geduld.
In de tijd dat Torquemada aan de macht kwam was Spanje nog niet de
sterk gecentraliseerde staat, die het wat later werd, toen de Habsburgers
met hun vrekkige zielen het land in hun macht kregen. Het gezag van de
Koning over de provincies, die nog pas kort tevoren hun eigen souverein
hadden gehad, bestond alleen in naam. Bijna iedere edelman met een
kasteel of een varkenshok waarover zijn vlag woei, durfde de Koninklijke
Majesteit van de Koning te trotseren. Wat geld betreft, dat was er helemaal
niet. Zelfs niet de paar duizend dollars die nodig waren om de Italiaanse
avonturier in de zadel te helpen, die gezworen had dat hij door pal west
te varen Indie en Japan in minder dan 3 weken zou bereiken en iedereen
rijk zou maken.
Torquemada, die de siutatie veel beter begreep dan de meeste andere koninklijke raadgevers, meende dat hij wist hoe dit probleem opgelost zou
kunnen worden. Men moest hem benoemen tot Groot-Inquisiteur, en de
eenheid zou spoedig tot stand worden gebracht, terwijl de dukaten bij
millioenen zouden beginnen te vloeien in de koninklijke schatkist.
Is er ooit een koninklijke familie geweest die een aanbod geweigerd heeft
om rijk te worden ten koste van haar onderdanen ? Ja, er zijn zeker zulke
historische curiositeiten geweest, maar niet gedurende de 15e en 16e eeuw,
toen een goddelijke prerogatief gewoonlijk werd opgevat als een zeer
wereldlijke vrijbrief om te plunderen.
En zo, na enig gepingel met de Pauselijke Stoel, kreeg hij vergunning om
aan de gang te gaan. Ook toen nog koesterde de Paus ernstige twij fel aan
de juistheid van de opzet. Vroegere ervaring had wel geleerd hoeveel schade
zulk een particulier ondernemen op het gebied van ketterjagerij kon doen
aan de goede naam van de Kerk, en hoe moeilijk het was om de Dominicanen, — de honden van den Heer — weer terug te roepen wanneer zij
eenmaal waren losgelaten en niet meer in bedwang gehouden konden worden. Maar Spanje was een van de meest toegewijde kinderen van de Heilige
Stoel en had dus wel recht op een paar bijzondere gunsten.
In 1481 begon de Spaanse Inquisitie, gereorganiseerd volgens de plannen
van de Torquemada, te functionneren. Allereerst streek zij neer op Sevilla,
dat een van de centra was geweest van de oude Moorse cultuur en dus
beschouwd werd als een broeinest van rasonzuiverheden en ketterijen. In
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het midden van de dertiende eeuw was het definitief veroverd door de
Spanjaarden, en bijna een half millioen Moslems waren gevlucht ; er waren
echter nog genoeg achter gebleven om een „probleem" te vormen, aangenomen dat men zo'n probleem zocht.
Dat was nu precies wat Torquemada deed. Er lag veel goud opgestapeld in
die oude Moorse woningen, en hij was van plan dit in zijn bezit te krijgen.
Wederom verlieten alien, die ontsnappen konden, de stad en zij verlieten
haar in grote haast. De anderen werden gedwongen zich te onderwerpen
aan een uiterst zorgvuldig onderzoek betreffende bun orthodoxie. De statistieken betreffende Torquemada's activiteit gedurende de vijftien jaar,
waarin hij het ambt van Groot-Inquisiteur bekleedde, zijn uiterst tegenstrijdig. In het jaar 1792, bijna drie eeuwen na zijn dood, publiceerde een
secretaris van het Heilige Bureau (welke wonderlijke instellingen hebben
de naam „heilig" gedragen) enige getallen betreffende dit onderwerp,
welke naar hij verzekerde, gebaseerd waren op officiele aantekeningen in
de archieven. Hij komt tot een totaal van tienduizend personen verbrand
en zevenduizend anderen verbrand „in effigie"; want van hen die er nog
in konden slagen te ontsnappen werd een afbeelding verbrand ; ook zij
verloren al hun bezittingen. Maar dat was nog nit alles. Zeven en negentig
duizend andere verdachten werden geprest om hun dwalingen te belijden
en werden weer opgenomen in de kudde. Dat leverde een gemiddelde van
ongeveer zesduizend veroordelingen per jaar of twintig per dag (Ion- en
Feestdagen niet meegerekend). Als Robespierre of en toe een hoger dagelijks gemiddelde heeft bereikt, dan kon hij dit record toch slechts gedurende
enkele maanden handhaven (toen de Terreur zijn hoogetepunt bereikt had),
terwijl Torquemada dit handhaafde gedurende voile vijftien jaar.
Het angstgeschreeuw, aangeheven door de slachtoffers van deze drastische
zuivering steeg niet alleen op ten hemel, maar bereikte ook Rome. Daar
veroorzaakte het heel wat consternatie en men was bevreesd dat zulk een
overmaat van godsdienstijver tenslotte wet eens zou kunnen werken als een
soon boomerang. Het zou zijn eigen doeleinden kunnen vernietigen. Een
voorzichtige nota werd naar Spanje gezonden om het hof aan te sporen
in deze zijn invloed te laten gelden en de Groot-Inquisiteur binnen redelijke grenzen te houden.
Het hof was geneigd hieraan gevolg te geven. Het had fondsen nodig voor
een nieuwe ooriog tegen de laatste Moslems in het Zuiden ; maar de
Koninklijke schatkist, die eigenlijk boordevol had moeten zijn met goud,
was even leeg als vroeger. Hoffelijke navraag werd gedaan en men vernam
dat de uitgaven die nodig waren voor de instandhouding van het „Heilige
Bureau" even hoog waren als de inkomsten. Dit excuus was even oud als
de heuvels van Arragon ; het Hof verklaarde dan ook dat het helemaal
niet tevreden gesteld was. Ongelukkigerwijs vond Koning Ferdinand het
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uiterst moeilijk om met al te veel energie op te treden tegen de man die
zijn eigen zielverzorger was, en na enig heen en weergepraat werd Torquemada op zijn post gehandhaafd.
Enkele van Torquemada's hebzuchtige ondergeschikten verging het niet zo
goed. Zij hadden niet slechts alien geplunderd die onzuiver bloed hadden,
maar heel dikwijls hadden zij ook rasechte „Ariers" opgesloten bij de
gevangenen die op transport waren gesteld naar Sevilla, waar het kasteel van
Triana vernuftiger en geraffineerder mogelijkheden bood om hen tot bekentenis te brengen en de schuilplaatsen van hun schatten op te sporen.
Deze prelaten werden nu gedwongen tot terugbetaling. Maar overigens
bleef alles zoals het geweest was, behalve dat de Groot-Inquisiteur van
Spanje zich nooit meer buiten zijn paleis waagde zonder een lijfwacht van
tweehonderd soldaten te voet en veertig te paard. Voorts nam zijn ijver
om zijn medemensen te zuiveren alleen nog maar toe.
Het verdwijnen van de laatste onafhankelijke Moorse staten van Spaanse
bodem gaf aan Torquemada zijn mooiste kans. Hij wendde zich tot Hunne
Majesteiten en vroeg verlof om de Joden even goed als de Moren te verdrijven.
Hunne Majesteiten aarzelden. Het is waar dat zij bankroet waren. Zij waren
geld schuldig aan iedereen binnen en buiten hun gezichtskring. Nu dreigde
deze man hen te beroven van hun voornaamste bron van inkomsten. Zij
stelden een compromis vc>or. Waarom zou men de Joden niet rustig toestaan te blijven, op voorwaarde dat zij jaarlijks zo en zoveel millioen in
de Koninklijke schatkist stortten ? Torquemada zag hier een prachtkans om
meer vrijheid van handelen te krijgen.
„Moge God ons alien genadig zijn", zo riep hij uit met dreigend gebaar.
„Moge God ons genadig zijn ! — Judas verried zijn meester voor dertig
zilverlingen. Is Uwe Majesteit van plan om Uw Heiland te verkopen voor
tienduizend maal dat bedrag ?"
Toen de Groot-Inquisiteur op deze wijze sprak, konden Hunne Majesteiten
slechts een ding doen. Zij gaven toe en drie maanden na de val van
Granada zagen alle Joden in Spanje zich voor de keuze geplaatst om of
te worden gedood of het land te verlaten met verlies van al hun bezittingen.
Een paar maanden later volgde een nieuw edict : Geen enkele Christen mocht
iets te doen hebben met de Joden ; geen enkele Christen mocht ooit in
gesprek met een Jood gezien worden. Een Christin, die betrapt werd bij het
uitreiken van voedsel aan een uitgehongerd Joods kind, moest haar misdaad
op het schavot boeteni Het fatale resultaat was, dat tussen de een en anderhalf millioen Joodse families Spanje verlieten. Zij mochten niets meenemen
behalve de kleren die zij op hun rug droegen. Maar toen slechts een deel
van hen de bestialiteiten van hun bewakers aan boord van de schepen, die
hen ter ballingschap voerden, overleefd had, kwam men tot de ontdekking
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dat zij onbewust Spanje beroofd hadden van het enige artikel dat het boven
alles nodig had.
Waar ik op doel zijn hun hersens. Want deze knappe Hebreeuwse hersenen
begonnen nu te werken niet alleen om enig fundament van financiele zekerheid voor hun bezitters terug te vinden, maar ook om zoveel mogelijk
schade te berokkenen aan hun vroegere kwelgeesten. En de landen van
Noord-Europa zijn het tastbaar bewijs van de onberekenbare voordelen,
welke dit soort van immigratie bezorgde aan naties die verstandig genoeg
waren om deze ongelukkige slachtoffers van ras- en godsdienst-onverdraagzaamheid binnen hun grenzen welkom te heten.
Soms hadden de nieuw-aangekomenen wel enige tijd nodig om zich aan
te passen aan de nieuwe omgeving. Maar zodra dat bereikt was, werden
deze refugies creditposten van onberekenbare waarde. Hun internationale
handelsrelaties waren van grote betekenis voor hun geadopteerde vaderland.
Hun handelstalent, hun aanleg en instinctief gevoel voor bepaalde commerciele transacties die tot dusver onbekend waren in Noord-Europa, waar de
koopman nog al te zeer geneigd was om vast te houden aan de beperkte
opvattingen van de Middeleeuwen in plaats van zijn kapitaal te riskeren in
speculaties op de lange baan, dit alles hielp mee om Londen en Amsterdam
centra van het Nieuwe Kapitalisme te maken.
Hun talent voor het stellen van de juiste diagnose, een soort intelligent
raden, plaatste de Joden in de frontgelederen van de grote doktoren.
Daartegenover stond weer het bekrompen en onverdraagzaam conservatisme
van velen van hun geestelijke leiders, en de hardnekkigheid waarmede
velen van deze refugies altijd maar weer enkele stenen van hun voorvaderlijke treurmuur meesleepten waarheen zij ook gingen. En dan tenslotte hun
niet te onderdrukken hang om te argumenteren, wat altijd weer tot conflicten leidde, zelfs in eigen kring, waarbij de ruzie vaak zo hoog liep, dat
Christelijke autoriteiten tussenbeide moesten komen, anders zouden deze
twisten steeds weer uitlopen op moord en doodslag onder de ster van David.
Inmiddels beschouwden de goyim zulke incidenten alleen maar als zuiver
„lokale gebeurtenissen" in de ghetto's, waarin deze ongelukkige mensen
bleven samenhokken, lang nadat zij permissie hadden gekregen om zich te
vestigen waar zij maar wilden. En zo veel mogelijk hielden de Kerk en de
Christelijke autoriteiten er zich afzijdig van om tussenbeiden te komen in
die heftige twisten, waarvan zij de oorzaak toch nimmer konden begrijpen;
terwijl het drukke gedisputeer, waaraan de schriftgeleerden zich bij zulke
gelegenheden overgaven, hen alleen maar irriteerde en hun een gevoel van
superioriteit gaf over dit ras, dat blijkbaar nooit in staat was om dingen
met rust te laten. Zij stelden voornamelijk belang in de financiele bijdragen
welke de vluchtelingen leverden aan de welvaart van hun nieuwe Vaderland ; en deze waren zó groot, dat in een ongelofelijk korte tijd alle naties,
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die wijs genoeg geweest waren om hun portalen te openen voor deze
ongelukkige zwervers en uitgewekenen voor ras-vervolging, zulke vorderingen maakten op het gebied van internationale handel, dat zij in staat
waren de macht te vernietigen die tot dusver een strikt monopolie had gehandhaafd op de schatten van Indie en Amerika.
'Wanneer we dit alles uit deze gezichtshoek bekijken, zijn we bijna geneigd
Torquemada te begroeten en te vereren als een van de stichters van de
Republiek der Verenigde Nederlanden. Hij leefde niet lang genoeg om
zelfs het begin te zien van de grote worsteling waardoor de Lage Landen
hun vrijheid zouden veroveren ; maar meer dan iemand anders had hij de
naam van Spanjaard spreekwoordelijk gemaakt voor alles wat gehaat en
verachtelijk was in de ogen van de vrije volkeren uit het Noorden. Al wat
volgde was slechts het logische resultaat van de politiek van onderdrukking
die hij had ingezet.
Indien je er belang in stelt, kan ik je nog mededelen, dat Torquemada
stierf in het jaar 1498, nog altijd Groot-Inquisiteur van de Spaanse kroongebieden. De laatste keer dat hij zich in het publiek vertoonde was in het
jaar 1497. Hij begat zich toen naar het hof van Hunne Majesteiten om zijn
deelneming te betuigen bij de dood van hun noon, de infante Don Juan.
Hij bleef daar tot na de begrafenis. Hunne Majesteiten waren diep geroerd
en erkentelijk. Zij waren er zich niet van bewust, dat zij gastvrijheid boden
aan de man, die bovenal verantwoordelijk was voor de uiteindelijke ondergang van hun rijk.
Zo hadden wij dus deze twee onaantrekkelijke gasten uitgeriodigd ; maar
noch Frits, noch ik zagen naar hun komst met bijzonder veel genoegen uit.
Wij troostten ons door elkaar eindeloos voor te houden dat wij alleen maar
onze plicht deden. Het was niet voldoende om alleen de aardige mensen
uit het verleden te ontmoeten. Wij moesten ook de onaardige wat nader
leren kennen. Want wij zouden de ware Pioniers van de Vrijheid pas goed
kunnen herkennen als wij ook met hun tegenvoeters contact hadden gehad.
Ik wil hier terstond openhartig aan toe voegen, dat wij niet in het minst
teleurgesteld werden. Robespierre, towel als Torquemada overtroffen onze
ergste verwachtingen. Het is waar, zij gedroegen zich niet zoals die twee
treurige overblij fselen van het Concilie van Nicaea. Integendeel, zij waren zó
correct in alles wat zij zeiden en deden, dat zij elke spontaneiteit misten.
Beiden verschenen op hetzelfde ogenblik, precies drie minuten na zevenen,
naar ik vermoed om aldus een behoorlijk entree te maken. Toen verontschuldigden beiden zich omdat zij enkele minuten te laat waren en vertelden ons hoe gelukkig zij waren dat zij waren uitgenodigd. Daarna gingen
zij zitten, staarden in het vuur en spraken geen woord. Maar dat duurde
niet lang, want ik bemerkte weldra dat Torquemada tekenen van rusteloos352
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heid vertoonde. Hij keek links en rechts en onderzocht zelfs de donkere
plek achter de trap, alsof hij vreesde dat de een of ander ongeziene vijand
hem daar zat te bespieden. Toen pakte hij de zware pook op — een heel
oude, misschien nog wel uit de Gothische tijd — die Frits gevonden had in
de winkel van Bal te Middelburg en gekocht had omdat het zo'n prachtig
stukje ijzerwerk was. Daarop leek hij een beetje meer op zijn gemak en
een paar minuten later begon hij in het vuur te poken.
Op het ogenblik waarop hij dat deed werden Frits en ik ons bewust van
een verandering die in de kamer plaats greep. 1k kan het niet nader beschrijven, want er gebeurde eigenlijk helemaal niets. De muren vielen niet
op ons neer, het plafond bleef op zijn plaats. Maar het kwam ons beiden
voor alsof de vuurplaat plotseling vol was geworden met kleine figuurtjes,
heel kleine mannen en vrouwen, die hulpeloos hun armen hemelwaarts
hieven, wier lichamen ineenkrompen in doodsangst, die zwijgend om genade smeekten, welke zij wisten dat zij nimmer zouden verkrijgen. Hun
verwrongen gelaatstrekken waren vreselijk om aan te zien en hun haar, dat
recht overeind ging staan, vonkenspattend, maakte dit gehele schrikbeeld
nog veel benauwender.
Terzelfder tijd begonnen aan de balken boven ons hoofd kreupele lichamen
van een groot aantal mannen en vrouwen, en zelfs van een paar kleine
kinderen, langzaam heen en weer te zwaaien in de tocht, veroorzaakt door
het openen van de deur die van de keuken toegang gaf tot de eetkamer ;
want Jo kwam juist binnen met de soepborden. Zij ook bleef op eens stokstiif stilstaan, schreeuwde : „Grote genade ! " en liet al het aardewerk op
de grond vallen met een hevige slag, die maakte dat Frits en ik van onze
stoelen als door de bliksem getroffen opsprongen. Blijkbaar waren we dus
niet aan het dromen geweest. Ook Jo had gezien, wat wij hadden gezien.
Het beloofde inderdaad een gezellige avond te worden.
Jo kwam terug met een nieuwe stapel borden. We gingen aan tafel zitten
en de soep werd opgediend. Geen woord werd gesproken. Vervolgens, tijdens het hoofdgerecht, stak Robespierre plotseling zijn hand in de binnenzak van zijn jas, een kledingstuk van goede stof en keurige snit, in de mode
van een honderdvijftig jaar geleden, gemaakt van blauw en wit gestreepte
zijde en blijkbaar met veel zorg vervaardigd, ..Goede genade," zei ik tot me
zelf, „hij is van plan onze namen op te tekenen in dat vervloekte kleine
boekje". Maar in plaats daarvan haalde hij een enveloppe te voorschijn
welke hij mij aanbood.
„Ik ben U en Uw vriend niet nader bekend" zeide hij, zijn woorden met
grote nauwkeurigheid afbijtende. „Ik dacht dus dat het U wel zou interesseren iets meer van mij of te weten. Deze enveloppe bevat een paar uitknipsels. Daarin vindt U zo concreet mogelijk mijn mening weergegeven
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betreffende de verbetering van de levensomstandigheden der arbeiders in
de textielfabrieken te Lyon."
Ik dankte hem met veel omhaal van woorden en verzekerde hem, dat towel
Frits als ik met groot genoegen deze documenten zouden bestuderen, zodra
wij daar mar de tijd voor konden vinden. Hij antwoordde : „O, 't is Diets
bijzonders, hoor. Het is alles al een beetje uit de tijd; maar iedere staatsman behoort in de eerste plaats zijn aandacht te schenken aan de lichamelijke welstand van het yolk dat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Een deugdzame ziel kan nooit leven in een lichaam dat niet behoorlijk gevoed wordt.
Mag ik U vragen om nog een sinaasappel ? U neemt me zeker niet kwalijk,
dat ik nogal vrijmoedig eet van deze sinaasappels, die gij zo gastvrij voor
ons hebt klaar gezet. Het sap is uitstekend voor mijn gezondheid ; ik ben
altijd nog invalide en moet met veel zorg uitzoeken wat ik eet en drink."
Ik bekeek hem nauwkeurig en merkte die dodelijke bleekheid op, die Carlyle er toe had gebracht om hem te beschrijven als de „zee-groene". Ik
verzekerde hem dat er nog een mand vol sinaasappels klaar stond in onze
kelder, waar het koel was ; want de laatste herfstdagen waren, in tegenstelling met de voorafgaande week, buitengewoon warm geweest.
„Ja", antwoordde hij, „bijna zo warm als Juli".
Ik dacht aan de 27e Juli van het jaar 1794 en huiverde wederom. Hij
merkte dat blijkbaar niet op. Misschien ook dacht hij aan iets anders. Hij
verviel weer in een van zijn dromerijen, slechts of en toe iets etende en
bijna helemaal niets drinkende ; totdat hij opeens weer naar zijn binnenzak
greep, en inderdaad een van die kleine notitieboekjes te voorschijn haalde,
op het gezicht waarvan al zijn tijdgenoten plachten te verbleken en probeerden zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken. Hij keek ons glimlachend aan. „Ik vind deze kleine aantekenboekjes buitengewoon practisch",
verklaarde hij met een zelfgenoegzame glimlach, alsof hij ons de een of
andere diepzinnige nieuwe waarheid verkondigde. „Ik durf niet altijd op
mijn geheugen te vertrouwen. En dus mask ik er een regel van alles op te
tekenen, wat ik wil onthouden, en om dat terstond te doen. Al die kleine
details hebben de noodlottige gewoonte om uit ons geheugen weg te glippen. En het leven bestaat tenslotte uit al zulke details."
„Ja, natuurlijk, ongetwijfeld", antwoordden Frits en ik gezamenlijk met
een zucht van verlichting.
Aan de andere kant van de tafel weerklonk een brommend geluid. „Ik
ben het daar helemaal niet mee eens" — het was Torquemada die zo sprak.
heb nooit een hulpmiddel nodig gehad om mijn geheugen op te frissen.
Ik vergat nooit een gezicht of een zaak, die in verband stond met iets waar
ik mij mee bezig hield".
Wij dachten er geen ogenblik aan nader te informeren wat dat wel voor
een zaak mocht zijn ,geweest. Wij wisten het drommels goed. Enkele van
355

Robespierre had voor zichzelf een kleine guillotine gernaakt

356

ROBESPIERRE EN TORQUEMADA

onze eigen voorouders waren gevallen als slachtoffers van het sterke geheugen van de ambtenaren van de Inquisitie.
Daarna werd het weer stil, terwij1 Jo een nieuw gerecht opdiende. Robespierre had al zijn sinaasappelen verorberd. Ik zeide dus aan Jo dat zij Hein
moest vragen of te dalen in de kelder en de andere mand boven te brengen.
„Ha, ha, ge hebt hier dus een kelder?" vroeg Torquemada.
„Meer dan een," antwoordde Frits.
„Zijn zij oud?"
„Ongeveer vijf eeuwen," zei Frits.
„Mag ik er misschien eens een blik in slaan ?"
„Met alle genoegen, maar de trap is nogal stijl, en de kelders zijn vrees ik,
nogal donker en vochtig".
„0, ik kan de weg wel vinden in donkere kelders en vochtigheid heeft nog
nooit iemand enig kwaad gedaan. Voorts is het zeer bevorderlijk voor
nuttige overleggingen." Hij grinnekte terwijl hij dat zeide en liet ons een
rij tanden zien, die verrot waren. Toen nam hij de kandelaar, die Hein
hem aanreikte, en verdween in de donkere holte van de open keldertrap.
Tien minuten later kwam de Groot-Inquisiteur terug. „Die kelders vind ik
prachtig", zei hij tot ons, net als een toekomstig huurder, die zo juist een
huis geinspecteerd heeft, dat precies overeen komt met zijn smaak. „Met
een zorgvuldige indeling zouden deze kelders ongeveer veertig mensen kunnen bevatten."
„Maar veertig mensen in die kleine kelder zouden zeker stikken", protesteerde Frits.
„Co nee, helemaal niet. Een paar zwakkeren zouden het misschien een beetje
moeilijk vinden om er adem te halen, en misschien zouden zij ook niet zo
heel lang blijven leven, maar wat hindert dat ? Vroeger of later moeten zij
Loch sterven. En ik heb gehoord dat dit een gemakkelijke dood is."
„Waarschijnlijk gemakkelijker dan enkele andere vormen," vuurde Frits
naar hem terug.
„Wat was dat, wat U daar opmerkte?" vroeg Torquemada, terwijI hij een
heel onaangename blik naar Frits wierp.
„0 helemaal niets," antwoordde Frits. „Wilt U nog een beetje van het
dessert hebben ?"
„Nee, dank U wel, ik eet nooit alleen om te, eten. En nu wilt U mij misschien wel een paar minuten verontschuldigen". En hij trok zich terug naar
zijn stoel voor het haardvuur. Daar haalde hij een klein in leer gebonden
boekje uit zijn zak, begon te leven en schonk ons vender geen aandacht.
Wij hadden nu dus alleen met de andere gast te doen ; maar deze had thans
jets anders gevonden dat zijn belangstelling trok. Voor de eerste keer gedurende deze eindeloze avond bemerkten wij een zwakke glimlach op zijn
gezicht. Wij konden niet terstond zien wat hij bezig was te doen ; maar wij
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stelden geen vragen en hielden onze opmerkingen voor ons. Spoedig kwamen
wij het te weten. Met twee flessen wijn, beiden practisch geheel gevuld, en
ons broodmes had Robespierre een kleine guillotine geconstrueerd. En toen,
de een na de andere, pakte hij de sinaasappelen, die Hein zo juist had
binnengebracht, plaatste deze onder het valmes, schudde een van de flessen
totdat het mes op de sinaasappel viel, rolde deze daarna wat heen en weer,
en begon alles op nieuw. Eindelijk nam hij een wijnglas, drapeerde een
servet daar omheen, plaatste de sinaasappel boven op het servet en stak vier
of vijf lucifers boven op de sinaasappel, zodat het er uit zag als een kroon.
„En nu ga ik op zoek naar Louis Capet," zei hij, met verheugde blik.
„Arme, dikke, oude Louis ! Weet U, hij was eigenlijk helemaal geen
slechte kerel. Maar hij begreep nooit de diepere betekenis van het woord
Deugd, en daarom moest hij verdwijnen. Ik zal U tonen hoe."
Maar voor hij Louis' hoofd afgehakt had, begonnen de kaarsen te flikkeren ; een ogenblik later gingen zij uit. Ik telde de slagen van de klok.
Het waren er slechts tien.
Zodra Jo de lamp had binnengebracht, werd er buiten op de deur geklopt.
Wij verwachtten die avond geen verdere bezoekers. Maar wie schetst onze
vreugde toen wij Erasmus zagen binnenkomen.
„Wij hebben U vanavond gemist," zei Frits. „Was U ziek ?"
„Wel neen," antwoordde hij, „maar ik had er wel een voorgevoel van wat
er vanavond zou gebeuren, en ik dacht dat ik U misschien een kleine dienst
zou kunnen bewijzen. U hebt waarschijnlijk wel gemerkt hoe. Ik trof een
regeling om U van Uw beide gasten te bevrij den twee uur vOOrdat het hun
tijd was om te gaan. En nu — als die voortreffelijke Johanna nog een klein
beetje eten voor mij op kan dienen, dan heel graag. Ik ben verbazend
hongerig; en misschien wilt gij wel met mij aanzitten."
„Doctor," zei Frits, „hooggeeerde en geliefde doctor, ik heb een gevoel dat
ik nooit meer enig eten zal kunnen nuttigen."
„Ik begrijp het," zei Erasmus, terwijl hij hoorde hoe Jo de biefstuk, die
zij altijd in reserve hield, in de braadpan liet vallen (want in Holland
braden wij altijd onze biefstuk), „het moet verschrikkelijk geweest zijn."
Wij antwoordden beiden dat het veel erger geweest was dan iemand ooit
had kunnen vermoeden.
„Ja", antwoordde Erasmus, terwijI hij een sneetje brood nam en dat ging
smeren. „Die twee mensen, die ons zo juist verlaten hebben, hielden zo veel
van zich zelf, dat zij nooit konden houden van . ."
„Iemand anders" vulde Frits aan.
„Helaas, het was nog veel erger."
„Hoe kan het nog erger zijn."
„Omdat zij zich zelf zo zeer lief hadden, dat zij nooit in staat waren om
God lief te hebben."
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oei !" zei Frits toen hij de volgende dag voor de lunch binnen kwam.
„Ja, het was vrij griezelig, naar ik hoor," antwoordde Jimmie.
„Erger nog ! Het was de afgrijselijkste ondervinding die ik ooit heb opgedaan."
„Nou," liet Jimmie hem weten, „het was jouw eigen schuld, nietwaar ?"
„Dat weet ik, maar dat doet er niets aan af."
„En een volgende keer zal je het natuurlijk weer doen."
„Neeeeee! " riepen we beiden uit. „Aan ons zal het niet liggen."
,,Maar de hele geschiedenis is vol van zulke mensen," protesteerde James.
„Dat schijnt het enige soort mensen geweest te zijn, dat ooit de top van de
ladder heeft bereikt."
„Laten wij dan maar liever aan de voet blijven staan," zei Frits, terwij1 hij
mij aankeek, „of wij zullen nooit meer iemand willen ontmoeten."
Ik stemde toe, maar voegde daarbij dat ik thans iemand op het oog had,
die ons weer met het mensenras zou kunnen verzoenen.
„Wie?" informeerde Frits.
„De Boeddha," deelde ik hem mee.
„Die oude heilige ! Hij was wel zachtmoedig, maar niet wat je noemt onderhoudend, is het wel ?" zei Jimmie.
„Nee," antwoordde ik, „maar hij was zo echt menselijk en zo buitengewoon fatsoenlijk. Wij zullen hem nodig hebben om die beroerde nasmaak
in onze mond van gisterenavond weg te nemen."
„Dat zou ik ook zeggen," antwoordde Frits. „Ik heb al zwarte koffie geprobeerd, maar dat heeft me niet bijster geholpen."
Die avond werd de naam van de Boeddha geplaatst onder de oude, trouwe
leeuw van het stadhuis.
Aangezien ik erg moe was, stelde ik mijn overpeinzingen omtrent de mogelijke samenstelling van het menu uit tot de volgende middag. Doch Kaatje,
ons tweede dienstmeisje, bracht mij vroeg in de morgen een grote vreemd
uitziende enveloppe. „Dit vond ik in de hal, onder de deur," kondigde zij
aan. „Ik weet niet, wie het daar achtergelaten heeft; maar ik ben er zeker
van dat het niet de postbode is geweest."
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1k opende het document. Het bevatte een plaatje en- er stond jets gekrabbeld
onder een vrolijke compositie van bloemen en fruit. 1k kon het niet lezen.
1k wist juist genoeg om te beseffen dat het Sanskrit was.
1k nam het dus mee naar onze geliefde oude dominee, een geweldig gekerd man. Hij vertaalde het voor mij. Het volgende stond erop geschreven :
„De Boeddha is U ten zeerste erkentelijk voor Uw zeer vriendelijke en
„hoffelijke uitnodiging. Hij zou het zichzelf tot een eer rekenen deze te
„aanvaarden. Tot zijn spijt is hij echter vijf en zeventig jaar geleden ver„trokken voor een meditatie van een eeuw en zal derhalve niet aanwezig
.,kunnen zijn.”
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HOOFDSTUK XI

De Heilige Franciscus, H. C. Andersen
en Mozart komen
maar zij komen niet alleen

I

k probeerde Frits intercommunaal op te bellen, maar hij was reeds
weg uit Amsterdam om familie in Zalt-Bommel op te zoeken en zou niet
voor laat in de avond terug zijn. Ik moest derhalve onze volgende gasten wel
uitkiezen zonder hem te raadplegen. Er waren drie mensen, die ik altijd
graag had willen ontmoeten — St. Franciscus, Mozart en Hans Christian
Andersen. Hen nodigde ik nu dus uit. zij hadden weliswaar in verschillende tijdperken van de geschiedenis geleefd en een van hen was een
prediker geweest, de ander een musicus en de derde een verteller van verhaaltjes. Maar zij hadden zoveel met elkander gemeen, dat ik er van overtuigd was dat zij elkaar zouden begrijpen en waarderen. Want om maar
een ding te noemen : zij hielden alien van het leven, zij waren alien vol
zorg geweest voor kinderen en dieren, en elk van hen begreep wat levensvreugde betekent. Hier volgt de brief, die ik de volgende middag laat per
extra bestelling aan Frits zond.
Francesco Bernardone werd in het jaar 1181 of 1182 geboren in het stadje
Assisi. Assisi ligt in Umbrie en Umbrie is een heuvelachtige streek ten
noorden van Rome en ten oosten van Florence. Geografisch vormt het een
deel van de Apennijnen die de geologische ruggegraat van Italie vormen en
zich helemaal uitstrekken van de Po-vlakte in het noorden tot aan de punt
en de hiel van de laars in het zuiden.
Heuvelachtige landen — of beter, streken met lage, glooiende heuvels —
schijnen een uitstekende invloed te hebben op de ontwikkeling van de
dichterlijke kant van de menselijke natuur. Misschien zal eens een historicus ons een opgave verschaffen van 's werelds schrale opbrengst aan genien,
gekatalogiseerd volgens hun geografische afkomst. Ik denk dat dan wel uit
zal komen dat lage, glooiende heuvels, zoals wij die kennen in Connecticut
en in Engeland en in Zuid- en Midden-Duitsland en in Noord-Italie, de
ideale broedplaatsen zijn voor mensen met dichterlijke neigingen.
De vader van de kleine Francesco (in het vervolg kan ik hem beter gewoon
Frans noemen) bezat een kleermakerij ; hij was waarschijnlijk de beste
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kleermaker van de stad en derhalve een man van aanzien. Frans dacht
hem in de zaak op te volgen. Dat kwam prachtig uit, want zoonlief gat
meer om wereldlijke genoegens dan om de wetenschap, en hoewel hij kon
lezen en schrijven, was hij toch niet dol op boeken en haatte hij de school.
Hetgeen allemaal niets bewijst, behalve dat hij een volkomen normale
jongen was uit de twaalfde, de twintigste of de twintig duizendste eeuw.
Assisi was niet bepaald een wereldstad ; maar in het j aar 1181 gaf een
aantal *van tweeduizend inwoners een overbevolkt dorp het recht zich een
stad te noemen. Verder bezat het wallen en torens en al die verdere attributen van een heuse stad, inclusief een zelfstandige buitenlandse politiek
waar het zijn naburen betrof. Bij tijd en wijle moest deze buitenlandse
politiek, gelijk alle buitenlandse politiek, groot of klein, onderstreept
worden door wat machtsvertoon. Een dergelijk voorval had juist plaats gevonden toen Frans hersteld was van een ernstige ziekte. Ik neem aan, dat
ik wel uit zou kunnen vinden waar al dat gedoe om ging; maar dat is
dunkt mij de moeite' niet waard. In de Middeleeuwen stonden dergelijke
botsingen tussen stadjes en zelfs dorpen gelijk met onze moderne voetbalwedstrijden. Als regel waren zij even gevaarlijk wat het uiteindelijke resultaat betreft een paar verstuikte enkels en ontwrichte schouderbladen en,
in het uiterste geval, een mep op de wang van een der spelers die zich zover vergat, dat hij zijn toevlucht nam tot persoonlijke gewelddadigheid.
Ware hij slechts met een gebroken neus thuis gekomen, het zou Frans niet
hebben kunnen schelen; doch zijn recente ziekte had hem dermate uitgeput,
dat hij reeds naar het ouderlijke huis moest terugkeren toen hij pas een
paar dagen op het oorlogspad was geweest. De lieveling van de stad te
zijn was wel heel aardig, maar misschien, zo begon hij te vermoeden, was
dat toch niet precies de rol die God wilde dat hij zou spelen.
Plotseling was de „oorlog" voorbij. De jonge vrijwilligers haastten zich
terug naar Assisi. Daar werd een groot feest gehouden. Men drong er bij
Frans op aan te komen. Op deze wijze hoopten zijn sterkere vrienden hem
zijn laatste teleurstelling te doen vergeten. Hij werd tot hun koning gekroond en zij begaven zich op weg om de stad wakker te schudden door
een fakkel-optocht. Maar Frans trok er rustig tussen uit en toen men hem
tenslotte vond was hij als in trance. Toen hij van dit bezoek aan verre en
onbekende streken terugkeerde, bestond de oude Frans Bernardone niet
meer. Broeder Frans had zijn plaats ingenomen, en in het vervolg zou hij
als de armste onder de armen door het leven gaan tot hij, ongeveer vier en
twintig jaar later, in zijn armen-graf zou of dagen, zijn lichaam lang voor
zijn tijd uitgeteerd door een leven van inspanning en gebrek, terwijl zijri
ziel voort bligt leven in een ieder van ons die zijn geloof meer stelt in de
jubelende wijsheid van de „goddelijke dwaas" dan in de leer van de o, zo
geletterde doctor in de theologie.
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Het is na zovele eeuwen niet gemakkelijk zich een helder beeld te vormen
van wat Frans Bernardone wilde bereiken, wat hij eigenlijk geloofde en
wat voor indruk hij op zijn tijdgenoten maakte. In lange tijd hebben wij
niemand bezeten als hij en het zou ook een bijna bovenmenselijke moed
vergen in ons tijdperk van practische daden de rol van een Frans te spelen.
Thoreau komt er aan onze zijde van de oceaan nog het dichtste bij. Tolstoy
heeft in de laatste jaren van zijn leven het hoofdstuk over de prive-armoede
uit het Franciscaner programma nagevolgd, of getracht na te volgen. Maar
Thorbeau schoot in een van de meest essentièle hoedanigheden van Frans'
karakter te kort. Hij was en bleef een eerlijke Yankee met een hang naar
daden. Hij gaf niet om een beroep zoals zijn neven van State Street dat uitoefenden; doch in zijn houten hutje moest orde en netheid heersen. Ook
al kostte het hem slechts een honderd dollar per jaar om in zijn onderhoud
te voorzien, hij zou die honderd dollars verdienen in het tweet zijns aanschijns — geen enkele Waldeniet zou hem er een verwijt van kunnen
maken dat hij zijn kruidenier niet op tijd betaalde of de man die hem het
potlood voor zijn Eversharp verkocht. Wat Tolstoy betreft, zijn afdaling
ter elfder ure in de hel van ellende was ongeveer even belangrijk als de
voetwassing, die de Oostenrijkse Keizers elk jaar plachten te doen, wanneer
een tiental oude Weense mannen en vrouwen, na goed afgeschrobd te zijn,
voor hen werden geleid, opdat Zijne Majesteit, door deze handeling van
nederigheid (waarbij hij hun voeten met een natte handdoek aan raakte)
uitdrukking zou kunnen geven aan waarlijk Christelijke geest.
Laat mij derhalve een ogenblik nagaan, hoe ik je duidelijk kan maken, wat
de goede Heilige voor mij betekent.
St. Franciscus was geen maatschappelijk werker, zoals we die thans hebben
leren kennen. Stellig viel er niets in hem te ontdekken van de moderne
evangelist, hoewel hij voor veel grotere menigten predikte dan wie ook
maar voor en na hem. Hij was niet bijzonder geinteresseerd in een literaire
oproep tot vroomheid, hoewel hij de dichter was van enkele van de meest
geestelijke liederen van alle tijden, Hij was er niet op uit een nieuwe beweging in het leven te roepen en school te maken. Er waren echter zoveel
mensen die hem wilden volgen, dat zij wel in de een of andere organisatie
ondergebracht moesten worden ; doch Franciscus was niet erg geschikt voor
dat soort werk en hij moest dat dus overlaten aan anderen met grotere persoonlijke eerzucht en betere hoedanigheden om iets ten uitvoer te brengen.
Evenmin was hij een groot diplomaat, hoewel hij eens iets deed wat niemand anders had gedaan, en het nog overleefde ook. Hij ging in hoogst
eigen persoon naar het Heilige Land en bezocht de Sultan teneinde deze
hogelijk verbaasde (en hogelijk geamuseerde) ongelovige mede te delen, dat

hij het helemaal bij het verkeerde eind had en dat hij er beter aan deed
van mening te veranderen voor het te laat was en derhalve zijn bezoeker
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toe moest staan hem te dopen en zich daarmee te bekeren tot het Christelijke Geloof.
Stel je eens voor dat er vandaag iemand naar Berchtesgaden zou gaan, om
Hitler te vertellen dat hij vast en zeker in de hel zal belanden en beter deed
Duitsland meteen een democratische grondwet te geven op straffe van
eeuwig-durende marteling ! Maar probeer je dan ook eens in te denken,
dat iemand in onze dagen het instrument, dat bij een operatie aan een van
zijn benen gebruikt moet worden (en dan nog zonder verdovingsmiddel)
zegent en het vergiffenis schenkt voor de marteling die het zal veroorzaken.,
En toch wordt juist dat van St. Franciscus in zijn latere dagen verteld.
Zeker, ik weet dat we altijd enige „geexalteerde" lieden in ons midden
hebben gehad, dat wij dikwijls over hen in de kranten lezen (met foto en
al) en dat deze altijd en eeuwig merkwaardige nieuwe ideologieen bedenken, volgens welke de wereld gered kan worden door het eten van
hooi of door het bestaan van de materie te ontkennen of door stokstijf vol
te houden dat cholera-microben vernietigd en gebroken benen geheeld
kunnen worden door de een of andere geestelijke goochelarij. Doch om het
verschil tussen deze hoogst twijfelachtige prof eten en de kleine broeder van
ieder levend wezen te begrijpen, behoeven wij ons slechts of te vragen hoe
Franciscus erop gereageerd zou hebben, wanneer dergelijke lieden tot hem
gekomen waren met het verzoek tot zijn broederschap toegelaten te mogen
worden. Hij zou dan onmiddellijk gevoeld hebben dat geen gemeenschappelijke band hen ooit te samen zou kunnen binden en hij zou hen hebben
verzocht heen te gaan. Want ondanks zijn zachtmoedigheid was Franciscus
een uitstekend psycholoog. Onbewust natuurlijk, maar wat begreep hij zijn
medemensen goed en wat kon hij vlijmscherp tot in de meest verborgen
plekken van hun ziel doordringen en hoe kon hij daar dan een weinig licht
brengen, dat onuitblusbaar doorgloeide zo lang zij leefden!
Hoe ik dit zo precies weet? Omdat ik zelf vele jaren van mijn 'even met
juist zo'n persoon heb doorgebracht ; en wat er ook maar voor goeds in mij
moge zijn innerlijk goed, niet alleen maar goed aan de oppervlakte
(want ik ben niet bepaald stom en kan vele rollen spelen) — doch wat er
ook maar in mijn hart leeft dat ik eens aan de Almachtige God voor kan
leggen als excuus voor al die jaren die ik op Zijn Aarde heb doorgebracht — dat alles ontving ik van die ene man. En zo nadrukkelijk heeft hij
mij zijn wensen kenbaar gemaakt, dat ik nooit of te nimmer zijn vertrouwen
zal schenden door zijn naam te noemen. Onder vele andere gaven verschafte hij mij de sleutel tot de enige heilige die de Hervorming heeft overleefd, toen het al zijn collega's, met uitzondering natuurlijk van de goede
Sint Nicolaas, zeer slecht verging in handen van de Protestanten. Doch
Sint Nicolaas leeft alleen nog voort in de herinnering van kinderen ; en
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kinderen hebben nooit veel belang gesteld in revoluties, behalve dan als
excuus voor het uitvinden van enige nieuwe spelletjes.
Hoewel ik mij natuurlijk kan vergissen, geloof ik toch dat Franciscus heden
ten dage nog populairder is onder Protestanten dan onder Katholieken.
Tenminste, ik meen dat wij Protestanten hem een beetje beter begrijpen.
Wij aanvaarden hem als een typisch voorbeeld van de middeleeuwse mentaliteit en kunnen derhalve aan veel voorbij gaan wat ons anders met afschuw zou vervullen zijn redeloze aanvaarding van ongemak en vervuiling en al die andere bezoekingen die zo gemakkelijk vermeden en zelfs
uitgebannen kunnen worden door het gebruik van alleen maar een beetje
zeep en gezond verstand. En wij behoeven onze hersenen niet te pijnigen
met de vraag of hij inderdaad aan die stigmata in zijn handen en voeten
leed na zijn bezoek itan de berg Alverno of dat het misschien hallucinaties
waren van een man die uitgeput was door jaren vasten en slapeloze nachten
doorgebracht in gebed. Wij dragen dit probleem over aan het departement
voor psycho-pathologic en denken er verder niet over na, daar wij zo langzamerhand wel hebben geleerd, dat het even nutteloos en dwaas is om te
debatteren over vragen betreffende de zuiverheid van geloof als om onze
kleinkinderen te betrekken in een bespreking over het al of niet waar zijn
van een dierbaar sprookje.
Tenslotte : wij hebben ook geen verklaringen van bovennatuurlijke genade
van node voor het beeld dat wij ons van deze heilige hebben gemaakt. Hij
bestond. Hij leefde zoals hij leefde. Dat is voor ons voldoende.
Wat er verder van de orde werd die zijn naam droeg (die, aangezien het
een menselijke organisatie was met menselijke noden en aspiraties, niet
heel lang waarlijk Franciscaans in zijn diepste wezen kon blijven) is voor
ons van geen bijzonder belang. Tegenwoordig is het alleen een orde als
vela andere, en onze zegen heeft ze. Mocht het zijn werkelijke invloedssfeer vergeten — een geestelijk sfeer — dat zullen wij het bestrij den ; zolang het binnen deze sfeer blij ft, zullen wij het naar vermogen voorthelpen
en bemoedigen in zijn werk onder de armen en onterfden. Maar wij eisen
ons deal in de grote Franciscaanse erfenis op. Wij willen het gezelschap
genieten van deze kleine, gebaarde man, die er niet bepaald aantrekkelijk
uitzag en meestal geen al te goede gezondheid genoot. Wij wensen of en toe
met hem te kunnen spreken, wanneer wij, op een of andere verrukkelijke
zomeravond, door de velden lopen waar hij onder een eenzame boom
neerzit in stille beschouwing van deze goede aarde. En wanneer onze
kinderen dan later vragen stellen over die merkwaardig uitziende man, met
zijn sandalen en zijn versleten bruine pij, die hen zo vriendelijk toelachte
dat zij hun verlegenheid vergaten en gedwongen werden terug te lachen,
dan zullen wij zeggen, „Dat, mijn lieve kinderen, is iemand die je nooit
moet vergeten ; want hij plukte bloemen voor de kleine Jezus toen hij net
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zo oud was als jullie en die hem toen al die mooie verhalen vertelde, welke
hij later aan ons heeft nagelaten."
Geen van onze drie gasten voor de volgende Zaterdag zou ooit uitgenodigd
zijn om naar Hollywood te komen. Twee van hen misten te enen male alle
uiterlijke glans ; en men kan niet verwachten dat de camera, beinvloed als
deze is door het bespreek-bureau, onthullen zal wat voor het menselijk oog
verborgen is. Wel zou hij zekere hoedanigheden naar voren kunnen
brengen, die al te licht belemmerend zouden kunnen werken op de beginselen van gedegen zaken-doen. En hoewel de derde gast fijne zij den
gewaden aanbad en er veel behagen in schepte zich in de gunst van schone
vrouwen te koesteren, zo was deze toch veel te onafhankelijk om orders op te
volgen van wie ook, behalve van zijns gelijken ; en binnen zijn eigen
arbeidsveld had hij geen gelijken.
Laat mij nu eerst je geheugen wat opfrissen over de persoon die de Denen
„Ho Say Andersen" noemden, terwijl zij hem niet kennen bij die naam die
bij ons westerlingen zo'n bekende klank heeft gekregen — Hans Christian
Andersen.
Van Jezus worth verteld dat Hij in een stal is geboren en als kind placht ik
Hem daarom te benijden. Welk een verrukkelijke plaats om in geboren te
worden ! De geur van pas gemaaid hoof en het vreedzame gezelschap van
zacht-ogige koeien en bij tijd en wijle een onderzoekende geit die in en
uit komt lopen en aan het houten handvat van een spade of hark knabbelt.
En het zachte licht dat door een hoog raampje, juist onder het dak, naar
binnen valt.
Ik herinner mij nog goed de kamer, waarin ik het levenslicht had aanschouwd, vol stoffige meubelen en onromantische portretten van onromantische voorouders. En steeds weer vergeleek ik dit met de stal van het
Kind van Bethlehem, waarover mijn grootmoeder mij verteld had en een
van mijn ooms mij een boek met plaatjes gegeven had. Altijd weer speet
het mij in stilte dat ook ik niet in een stal was geboren, waar ik de geur
van de aarde zou hebben opgesnoven in plaats van die van de vochtige
thee-blaren, waarmee in die antediluviaanse tijden de vloeren van alle
Hollandse kamers minstens twee maal per week werden geveegd.
Doch wat te zeggen van dat* pathetische huisje in het slaperige Deense
stadje Odense op het eiland Fyn, waar Hans Christian zijn eerste onzekere
geluidjes uitte ? Een kamer om een vader in te herbergen
een schoen-

lapper — en een moeder plus een hele troep kinderen. Zo'n hopeloze
armoede, dat in plaats van een laken een overgebleven stuk goed, dat kort
tevoren gebruikt was om de doodkist van een edelman te bedekken, als
beddelaken dienst moest doen.
De grote gebeurtenis (groot voor ons) vond plaats op 2 April 1805. Elf
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jaren later gaven de zwakke longer van de schoenmaker de hopeloze strijd
op. De moeder bleef alleen achter. Haar lasten waren te zwaar en zij zocht
en vond troost, en tenslotte vergetelheid, in die flessen schnapps waaraan
zij het geld spendeerde dat goedhartige buren haar van tijd tot tijd toestopten ter ondersteuning van het gezin.
Maar de goddelijke vonk, die in de ziel van die kleine jongen sluimerde,
kon niet worden gedoofd; want elkeen die door de goede God is aangeraakt zal zijn taak vervullen, ondanks alle hindernissen en smaad. Temidden van deze wanhopige armoede was hij steeds bezig kleine poppentheaters in elkaar te zetten, waarin hij de stukken van Shakespeare wilde
opvoeren, en die van zijn beroemde landgenoot Ludvig Holberg, niet ten
onrechte bekend als de Skandinavische Moliere.
Op zeer jeugdige leeftijd deed zich voor hem de noodzaak al gevoelen zijn
eigen brood te verdienen. Het lag in de bedoeling Hans Christian bij een
kleermaker in de leer te doen ; want de wereld zou wel altijd kleermakers
nodig hebben en het was een beroep even goed als ierler ander. Maar de
jongen weigerde. Hij wilde opera-zanger worden — niets minder dan dat,
opera-zanger ! Odense lachte. De Denen lachen nog al gauw, niet alleen
om hun buren, maar om de wereld in het algemeen. Zij vormen een klein
yolk en dit kan hun manier zijn om zich tegen hun vijanden te beschermen;
en ieder land, dat rustig zijn eigen gangetje gaat en zich vreedzaam met
zijn eigen zaken bezig houdt, heeft nu eenmaal gauw een groot aantal vijanden.
Toen het kind inderdaad naar de nationale hoofdstad liep om zichzelf en
zijn ambities aan de toneeldeur van het Koninklijke Theater aan te bieden,
werd dat meer dan een grap. Hij werd voor een krankzinnige gehouden.
Weliswaar een gevaarloze dwaas, maar toch een die men niet geheel alleen
zijn gang moet laten gaan. Hij trok zich terug op een zolderkamertje. Hij
leed honger, maar bleef doorgaan met zingen totdat zijn stem veranderde.
Toen moest ook hij gaan inzien dat een loopbaan op de planken voor hem
niet was weggelegd.
Hij besloot derhalve zijn geluk te beproeven met het andere eind van zijn
potsierlijke lichaam en zijn voeten uit te laten drukken wat zijn stembanden
weigerden te doen.
Als danser bleek Hans Christian echter een nog groter mislukking te zijn
dan als tenor. Er scheen geen andere uitweg meer over dan de kleermakerstafel. Kopenhagen was echter vooral in die dagen nog een klein stadje;
en een jongen met het merkwaardig uiterlijk en de zonderlinge ambities
van Andersen werd gauw genoeg een soort openbare vermakelijkheid.
Koning Frederik VI, die toen waarschijnlijk de helft van zijn trouwe Kopenhagenaars persoonlijk kende, vatte belangstelling voor hem op. Hij zond de
knaap naar school, opdat 114 nog zoiets als een opleiding zou krijgen.
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Wijdde hij zich nu nauwgezet aan zijn studies en leerde hij zijn „amo,
amas, amat" ? Verre van dat. Hij werd de wanhoop van zijn leraren, besteedde slechts zeer geringe aandacht aan zijn lessen en verknoeide zijn tijd
met het schrijven van een zeer slechte roman, die de hoogst geheimzinnige
titel van „De Geest bij Palnatoke's Graf", droeg.
In 1829 was Andersen weer terug in Kopenhagen, nog steeds bijna verhongerd doch zo nu en dan een stevig maal genietend in het huis van een
hem goedgezinde, rijke koopman, een zekere Jonas Collin (de namen van
dergelijke zeldzame weldoeners behoorden bewaard te blijven), die vanaf
Andersen's eerste verschijnen in de hoofdstad altijd „iets in die jongen had
gezien". Zijn hele verdere leven bleef Collin zijn vriend, ondanks enkele
van Hans Christian's ergerlijke gewoonten en irriterende karaktertrekken, en
hij zou de dag beleven waarop de wereld moest erkennen dat hij het bij het
rechte eind had gehad. Er zat heel wat meer in deze zoon van een tuberculeuze Odense-se schoenmaker en diens dronken echtgenote dan iemand
ooit had verwacht. Want na nog een paar vrij waardeloze romans en een
heleboel persoonlijke poppenkasterijen, waarbij hij zich vaak als een dwaas
aanstelde, slaagde Hans Christian er tenslotte in een kleine som gelds uit een
rijke patroon te persen, die hem in staat stelde wat meer van deze wereld
te gaan zien en omtrent zijn medemensen te leren.
Deze studiebeurs was belachelijk klein. Maar op de een of andere wijze
leverden deze paar honderd thalers een grotere winst op dan de millioenen
die wij tegenwoordig verspillen aan al die eerzucht zonder talent, die een
bijproduct schijnt te zijn van iedere goed-georganiseerde democratie. Want
kort na zijn terugkeer van zijn zwerftochten (die hem helemaal tot Rome
hadden gevoerd) verscheen er een dun boekje, dat een verzameling sprookjes
bevatte. In het begin bleef het volkomen onopgemerkt. Later begonnen hier
en daar enkele mensen elkaar te vragen : „Heb jij al gelezen van de Ganzenhoedster en het Lelijke Jonge Eendje en over de Koning die zonder broek
uit wandelen ging ?" Spoedig was het boek in ieders handen en plotseling
hoorde heel Europa van Denemarken, omdat Denemarken het meest zeldzame literaire genie had voortgebracht — een man die in staat was „echte
sprookjes" te vertellen.
De rest van zijn ongelooflijke loopbaan is een ieder bekend. Zijn eigen
landgenoten bleven zich vrolijk maken over hun „beroemde" pad. Kleine
volken zijn nooit erg vriendelijk tegenover hun grote mannen en H. C.
Andersen kreeg zijn deel van de spotternijen uit de cafe's. Gelukkig bezat
Andersen nog een vleugje zelfvoldaanheid, die hem ervoor behoedde zijn
werkelijke toestand onder ogen te zien. Hij aanvaardde deze openbare spottemijen, zoals hij ook zijn eigen genie aanvaardde en al de eerbewijzen die
nu over hem werden uitgestort. Hij was bijvoorbeeld zeer verheugd en innig
dankbaar, doch niet bij zonder verbaasd, toen aan het eind van zijn bezoek aan
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Engeland, in het jaar 1847, niemand minder dan Charles Dickens in hoogst
eigen persoon hem vaarwel kwam zeggen. Hij nam deel aan de „Kaffeeklatsch" van een eindeloos aantal Duitse vorstjes en luisterde naar de lof
van hun slonzige vrouwen en aanvaardde hun ridderorden en medailles, maar
het verbaasde hem in het geheel niet dat hem dit alles overkwam. Zijn leven
lang heeft hij geloofd in Sinterklaas. Wat hinderde het als de goede Sint
misschien een beetje laat verscheen?
Zo bracht Andersen de rest van zijn leven door terwijl hij tevreden zijn
lange porceleinen pijp rookte, verschrikt door iedere nieuwe uitvinding die
de vreedzame wereld, zoals hij die gekend en als kind bemired had, in
opschudding bracht; hij schreef romans die hij zelf veel waardevoller achtte
dan al die sprokjes van hem, en was steeds en overal van harte welkom in
al die allergezelligste huizen van die meest charmante en beschaafde aller
steden. Wat mij betreft had hij zo door kunnen gaan tot hij honderd was,
maar helaas viel hij, toen hij pas zeven-en-zestig was, uit zijn bed, bezeerde
zich vrij ernstig en stierf drie jaar later zonder ooit zijn gezondheid te
hebben herkregen.
In deze wereld bestaan twee soorten van zogenaamde „eenvoudige lieden"
Er zijn mensen die eenvoudig zijn omdat zij innerlijk volkomen ongecompliceerd zijn. Zij worden eenvoudig geboren en blijven zo tot het eind
hunner dagen, terwijl zij hun eenvoudige taak op eenvoudige wijze vervullen
(mits zij ook eerlijk, sober en bereid tot werken zijn) en zich de achting en
niet zelden de toegenegenheid van hun medemensen verwerven, omdat zij
uitstekende bedienden of vissers zijn of deel uitmaken van de levende have
van een bank. Doch er bestaan ook mensen die eenvoudig lijken, omdat zij
zó hopeloos gecompliceerd zijn dat dit de enige wijze is waarop de rest van
ons ooit kan hopen hen te begrijpen. Dat zijn de mannen en vrouwen, die
bovenal in staat zijn de wereld uit zijn dikdoenerigheid en cliche-bestaan te
halen en dat te doen met veel betere resultaten dan de grote veroveraars die
rijken vernietigen en stichten.
Zowel Sint Franciscus als Sint Hans Christian behoorden tot deze laatste
groep. Zij verschilden te enen male in Iran hooding ten opzithtie van het
leven, maar gelukkig heeft de Lieve Heer alle mogelijke soorten menseri
van node om zijn wonderen tot stand te brengen. In dit geval gebruikte
Hij deze twee uitersten voor eenzelfde doel. De een liet ons door zijn handelingen en de ander door zijn woorden een denkbeeldige wereld na, die
slechts de geestelijke weerspiegeling vormde van het bestaan dat zij wenselijk achtten voor hun medemensen om het ware geluk te verkrijgen.
St. Franciscus predikte voor de vogels en de dieren van het veld, omdat aanvankelijk niemand anders belangstelling had voor wat hij te zeggen had en
ieder gehoor beter was dan helemaal geen. Tot eindelijk de grote massa, een
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weinig beschaamd over deze stand van zaken, tot de conclusie kwam dat ook
zij er beter aan deden te komen luisteren en een Blimp op te vangen van
de waarheid, zoals deze door die merkwaardige profeet gezien werd.
Hans Christian Andersen, geboren in en onder het materialisme van de
negentiende eeuw en steeds zuchtende onder de ellende die hij in zijn jeugd
had doorgemaakt, schiep een rijk der verbeelding waarin diezelfde dieren
van het veld, die eertijds de vrienden van St. Franciscus waren, de rol vervulden van menselijke wezens en zich met al de begerigheid en handigheid,
al de bevalligheid en teerhartigheid van echte menselijke wezens gedroegen
en toch stevig binnen de grenzen van het koninkrijk der dieren bleven.
Dit alles leidt tot een prachtige zedelijke les, die ik je misschien eens, wanneer ik over veel vrije tijd beschik, zal trachten uit te leggen. Maar vandaag
nog niet, want daar is nog onze derde gast, en ook van hem houd ik heel
veel en het zal zeer moeilijk zijn mij slechts met een paar regels van hem of
te maken.
Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus waren de doopnamen waarmede de nakomeling van „Herr Kapellmeister" Leopold Mozart werd opgetekend, toen de gelukkige vader de geboorte van zijn eerste en enige zoon
kwam aangeven. Doch de jongen maakte nooit gebruik van de namen
Joannes of Chrysostomus. Hij vertaalde het griekse Theophilus in het latijnse
Amadeus (liever dan het enigszins zwaarwichtige Teutoonse Gottlieb te gebruiken) en naderhand, voor het gemak en met een oogje op de geldlade,
veritalianiseerde hij gewoonlijk alles in Wolfgango Amadeo, evenals hij
later zijn kwartet zou opdragen aan zijn geliefde Giuseppe Haydn, hoewel
de buren die grote en goede man kenden als Josef of Pepi. Maar op het
einde van de achttiende eeuw was zoiets geen pose. Het was louter en alleen
een kwestie van noodzaak.
Het Wenen van de tweede helft der achttiende eeuw geleek aan grote trekken op het New York van enkele jaren her of op het Londen uit de zeventiger jaren der vorige eeuw. Het inheemse talent werd geacht al die kwaliteiten van virtuositeit te ontberen die het geboorterecht vormden van iedere
willekeurige „bambino" van over de Alpen, en zelfs wanneer het talent van
eigen bodem duizendmaal schitterender en beter bleek te zijn dan de geimporteerde Italiaanse soort, dan deed men er toch beter aan Heinrich Schmidt
te laten zingen onder de naam van Enrico Manescalco en werd toch die
brave Johann Muller onveranderlijk op de programma's aangekondigd als
Giovanni Mugnaio. Het was bespottelijk, doch in deze tijd van rococo-schijn
was er weinig dat werkelijk zin had, en ook „Erzbischoffliche Hofkapelmeisters" moesten leven.
Toen deze nu dus tot zijn grote en blij de verrassing bemerkte dat zijn geliefde vrouw (Maria Anna Pertl, uit het nabijgelegen meren-gebied) hem
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een noon had geschonken, die het harpsichord kon bespelen lang voordat hij
praten kon en die alleraardigste menuetjes componeerde terwiji hij nog in
de luiers rondliep (in die tijd plachten jongens die tot op hun derde jaar
te dragen ; meisjes waren gemakkelijker) stelde hij vast dat het geluk ten
langen leste bij hem had aangeklopt en dat het nu aan hem lag deze schitterende gelegenheid naar zijn beste vermogen uit te buiten. Toen de kleine
Wolfgang dus de zes lentes bereikt had en zijn zuster elf jaar oud was, nam
Papa beiden mee op reis. Aangekondigd als Nannerl en Wolfer', werden
Maria Anna en Wolfgang Amadeus van het ene Duitse hofje naar het andere
gesleept en vervolgens weer naar een ander ; en weer verder, slaperig en
vermoeid, naar nog een andere stad, hoewel zij bij tijd en wijle ziek werden
en gedurende een paar weken voor herstel rust mochten nemen op een paar
gehuurde kamers. De oude Leopold Mozart had de armoede reeds te lang
aan den lijve gevoeld om deze onverwachte kans om een paar duizend ducaten extra te verdienen niet met beide handen aan te grijpen; doch diep in
zijn hart was hij een vriendelijk en goed mens die zijn kinderen innig
liefhad en die, ook al schoot hij weleens tekort in vaderlijke zorgzaamheid,
veel te gewiekst was om zijn gansjes, die zulke aardige gouden eieren legden, te willen vermoorden.
Nannerl, een lieftallig Oostenrijks meisje, was vrij brutaal en heel knap van
uiterlijk ; maar Wolfer! vormde de eigenlijke attractie van Leopold's troep
uitvoerende harpsichordisten. Hij bleef volkomen anbedorven in een tijd
toen de meeste mensen slechts konden stamelen en stotteren wanneer zij zich
tegenover de een of andere „Durchlauchtigste Gnaden" bevonden, ook al
was dat dan de vervelendste zanik en pummel die men zich maar denken
kan. Jaren na zijn bezoek aan een of ander hof of hofje, van de machtige
Hofburg in Weenen tot het half-vervallen Schloss Pfurzheim in Buchswinkel
an der Lahn, werden er nog verhalen verteld over dit aanminnige kind, dat
het zichzelf gemakkelijk had gemaakt op de brede schoot van dat bastion
der vrouwelijke rechtschapenheid Maria Theresia, en de oude dragonder
ronduit te kennen had gegeven : „Ik mag je wel. Jij bent heel aardig."
Deze episode werd altijd weer gevolgd door een verhaal hoe het jongetje
op de ingelegde vloer van SchOnbrunn was uitgegleden en op het punt stond
in huilen uit te barsten, toen een van de keizerlijke prinsessen, dezelfde die
geboren was op die rampzalige dag van de verschrikkelijke aardbeving te
Lissabon, hem had opgenomen en hem getroost had, totdat de kleine Wolferl, die onschuldige lieveling, haar gekust had en gezegd : „Ik houd van
je en als ik groot ben zal ik met je trouwen". Nog een vrij groot aantal
mensen leefden lang genoeg om getuige te kunnen zijn van de dag waarop
deze zelfde prinses naar de guillotine geleid werd temidden van de kreten
en dreigementen van haar vroegere onderdanen en zij zullen zich wel verwonderd hebben afgevraagd of het arme meisje niet veel gelukkiger zou
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zijn geweest als Marie Antoinette Mozart dan als Marie Antoinette van
Frankrijk, toen bekend als de weduwe Capet en op het punt haar hoofd te
verliezen.
Het verhaal hoe Mozart omhoog steeg naar roem, en van zijn tragische en
vroegtijdige dood is zo dikwijls verteld, dat ik zijn artistieke loopbaan liever
overlaat aan de minutieuse wetenschap van Dr Ludwig Kiichef s nauwkeurige catalogus en aan de tedere zorg van de tweede echtgenoot van zijn
weduwe, die de laatste jaren van zijn eigen leven doorbracht met het bijeenbrengen van alle feiten over zijn voorganger en het de wereld aanbood in
een geest van onverwachte en uiterst verfrissende eerlijkheid.
Ziehier dus slechts een paar onmisbare en belangrijke data betreffende
Mozart. Geboren op 27 Januari 1756. Op zes- en zevenjarige leeftijd twee
reizen op het Continent, waarbij hij zong, de piano bespeelde, viool speelde
(Papa Leopold was de schrijver van een uitstekende en nog steeds bruikbare
handleiding voor het vioolspel) en de clown uithing. Want het jongetje zat
vol grappen, en Int dit gezegd zijn alvorens wij Papa ervan beschuldigen
louter en alleen geinteresseerd te zijn geweest in de financiele resultaten van
deze „tournees" laten wij eens en voor al vaststellen dat Wolferl van
deze reizen hield als een beer van de honig en net zo graag uitvoeringen
gaf als de meeste getrainde zeehonden schijnen te doen wanneer zij vis
opvangen en soep-bordjes op hun neus balanceren.
Niet dat wij ons voor moeten stellen dat het kind zijn muzikale arbeid „en
bagatelle" beschouwde. Verre van dat. Toen hij zich bijvoorbeeld, op acht
jarige leeftijd, in Den Haag beyond, waar hij, ondanks de spreekwoordelijke
onmuzikaliteit van het Huis van Oranje, de lieveling van de Stadhouderlijke
familie was, vertelde men hem daar dat er in de nabij gelegen stad Haarlem
een orgel was, het werk van de grote Pieter Sweelinck, dat in deze wereld
zijn weerga niet had wat betreft het aantal registers en manualen. Waarop
hij het onmiddellijk horen wilde en erop moest spelen en er de melodien
op moest proberen van een oratorium dat hij het vorige jaar gecomponeerd
had, toen hij dus pas zeven jaar oud was.
En terwijl hij zijn leven doorbracht in diligences en niet erg comfortabele
herbergen, de ene kou na de andere opliep en voor zijn geliefde Nannerl
zorgde, speelde Wolfgang het klaar net zoveel over contrapunt en compositie
op te pikken als gewone stervelingen, vol toewijding in tien jaren kans zien
te leren op een conservatorium, met purperen studie lokalen voor Debussy,
blauwe voor Brahms en de thee geserveerd door dienstmeisjes in driekwarts
maat.
Mozart bracht slechts vijf-en-dertig jaren op deze aarde door. Op die leeftijd
beginnen de meeste mensen zichzelf pas te ontdekken ; maar toen Mozart
stierf had zijn uitgeputte brein kans gezien 626 verschillende stukken te
componeren waaronder, behalve zijn onvolprezen opera's, negen-en-veertig
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symfonièn, negen-en-twintig strijk-kwartetten, twintig Missen en een oneindig aantal sonaten en concerten voor piano, viool, hobo, fluit, om niet te
spreken van een eindeloze verscheidenheid van stukken voor allerlei andere
instrumenten. Zoals Vader Haydn eens opmerkte, Wolfgang's strijk-kwartetten alleen zouden hem reeds onsterfelijke roem hebben verschaft en zij
vormen toch slechts een zeer klein deel van zijn nalatenschap. Vergeten wij
daarbij niet dat alles wat hij aanraakte levend werd met een charme en
bevalligheid, die je „Mozart" toeroepen vanaf de eerste maat tot de laatste
toon toe.
Het was een schitterend levën een hoogst nuttig bestaan bekeken vanuit
een oogpunt van geven. Vanuit een oogpunt van ontvangen bekeken was
het een van de treurigste tragedies van alle tij den. Deze weldoener der
mensheid, wiens muziek je door de verschrikkelijkste ondervindingen uit
je eigen loopbaan heen zal helpen, bracht zijn gehele leven door aan de
rand van bankroet, putte .zijn lichaam uit door werk te verrichten dat zes
gewone baliekluivers zou hebben gedood, en bezweek tenslotte aan ondervoeding, zorgen en teleurstelling en verdween in het armengraf op een
ogenblik, waarop een geregeld salaris van, laat ons zeggen, twee duizend
gulden per jaar hem nog voor een kwart eeuw had kunnen redden.
En thans rijst de vraag : was dit louter een ongelukkige samenloop van
omstandigheden, of was het zijn eigen schuld, een of andere ongelukkige
draai ergens in zijn karakter, of een mengsel van beiden ? Zulke vragen kan
men buitengewoon moeilijk alleen met ja of neen beantwoorden.
Laten wij allereerst eens zijn negatieve eigenschappen nagaan die men tegen
hem te berde zou kunnen brengen en die ongetwijfeld door velen van zijn
tijdgenoten tegen hem zijn ingebracht toen hij nog in leven was. Hij had
het ongeluk om juist te moeten leven onder de regering van twee uitzonderlijk saaie en kortzichtige leden van het Habsburgse Huis. Maria Theresia
was een kleingeestig prototype van Koningin Victoria, als je je iets dergelijks ten minste voor kunt stellen. Muziek bestond voor haar alleen maar als
een extra versiering van de kroon en het altaar. Juist zoals de gehele wereld
eigenlijk alleen maar geschapen was tot meerdere glorie van de Habsburgse
dynastic, opdat ieder van haar jongens en meisjes (en, goede God ! wat
waren hun vrouwen vruchtbaar ! ) een aardig tuintje voor zichzelf zou kunnen krijgen met een paar trouwe tuinlieden om hun meesters voortdurend
netj es te voorzien van verse bloemen en groenten.
Wat Maria Theresia's zoon, Joseph II, betreft, deze was wel intelligent maar
op de verkeerde manier. Hij bezat een helder stel hersens — doch helaas
geen werkelijke wijsheid — en hij had absoluut geen begrip van zijn doodgewone medemensen. Hij bedoelde het goed met hen. Hij stelde oprecht
belang in hun voorspoed en geluk. Maar daar was helaas niet een aan zijn
hof die kon zeggen : „Het spijt mij, Majesteit, doch U begint al die hervor377
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mingen aan de verkeerde kant. U wilt alles ondersteboven keren voordat U
Uw onderdanen duidelijk hebt gemaakt waarom de huidige stand van zaken
verkeerd is. Deze trouwe onderdanen zijn niet allemaal even knap als U.
Zij weten alleen hoe de dingen geschiedden toen hun vaders en grootvaders
nog leefden. Zij kunnen zich niet erg goed voorstellen dat deze wereld op
een andere wijze geregeerd kan worden dan tot nu toe is geschied. Geef hun
de tij d ! Ontvouw hun allereerst Uw plannen en ga dan Uw gang, maar,
alstublieft, doe dat zeer, zeer langzaam."
Dat was echter niet Joseph's manier van doen en dientengevolge begon hij
zijn hervormingen als een soort een-mans zaak en bereikte absoluut niets,
irriteerde iedereen, maakte van de orde een chaos en raakte verwikkeld in
een serie buitenlandse oorlogen, waarvan vantevoren vast stond dat zij noodlottig zouden zijn, want niemand had vertrouwen in zijn leiderschap. Toen
hij dan ook tenslotte stierf, liet hij zijn New Deal ergens in de lucht
zwevende achter en zijn land in een toestand van begrijpelijke geprikkeldheid en haat zó diep en ze) intens, dat het in ieder ander land behalve
Oostenrijk tot een oproer zou hebben geleid.
Deze misleide Majesteit had veel meer gevoel voor muziek dan zijn heilige
moeder, doch om de een of andere reden kon Mozart er nooit in slagen
zijn gunst to verwerven. De jonge Mozart, zo gaf Zijne Majesteit toe, had
ongetwijfeld talent, doch zijn kunde als componist werd overschaduwd door
zekere persoonlijke tekortkomingen die Zijne Majesteit, de meest onliberale
liberaal die ooit op een keizerlijke troon heeft gezeten, bij een onderdaan
onmogelijk over het hoofd kon zien.
Vergeet niet dat Wenen in die dagen nog een overbevolkt dorp was, geheel
beheerst door zijn hof en zijn aristocratie; dat er op iedere Lien inwoners
een geheime agent rondsnuffelde en dat zelfs koninklijke en keizerlijke
gasten onder politie-controle stonden, die zulke belangwekkende zaken rapporteerde als : „Gisteren werden de dochters van Alois Huber uit de Gotthilfe Strasse No. 741, hoewel deze slechts 5 thealers per maand verdient;
gezien met zij den kousen" ; of „Hedenmorgen kocht Hare Groot-Hertogelijke Hoogheid van Wurttemberg, tijdens haar bezoek aan haar dochter de
Prinses van Lichtenstein, een pear purperen dans-schoentjes."
Mozart nu was, ondanks de engelachtige reputatie die hij zich op de een
of andere wijze na zijn dood heeft verworven, allerminst een toonbeeld van
die burgerlijke deugden welke de Habsburgers van hun onderdanen verwachtten. Zeker, hij was ook Been dronkaard of losbol. Hij toonde steeds een
goede smaak, of hij nu een „Te Deum" componeerde of een stelletje jeugdige vriendinnen mee uit nam naar de duurste snoepwinkel van de stad
voor een van zijn geliefde ijsjes dat verrukkelijke nieuwe goed, waarvan
hij de smaak zo had beet gekregen tijdens zijn laatste bezoek aan Pariis.
Maar hij was jong en knap van uiterlijk, zijn manieren waren charmant en
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wanneer je onverwachts eens vijftig daalders verdient, waarom ze dan niet
uit te geven voordat zij in handen valle'n van de schout ?
Ongelukkigerwijs wist hij nooit wanneer hij moest ophouden met deze vijftig daalders. Hij maakte er onveranderlijk een-en-vijftig van en, zoals iedere
pas aangekomen student in de Economie je zal kunnen vertellen, dat is de
zekerste weg die naar bankroet leidt. Dan haastte hij zich in een kortstondige,
maar zeer acute stemming van berouw en wanhoop naar een of andere
hulpvaardige vriend om hem een kleine som te leen te vragen. En zoals
dezelfde pas aangekomene van hierboven je vertellen kan, dat is de kortste
weg naar het armenhuis. Maar aangezien hij net zo'n doorgefourneerde
optimist was als Wilkins Micawber, herwon Mozart spoedig zijn goede
humeur en verzekerde zichzelf dat alles best weer in orde zou komen zo
gauw hij maar de een of andere vaste positie zou hebben verkregen (iets,
wat dan ook — organist in een kerk, leider van een koor„,Hofkomponist",
„Hofkapellmeister" — iets met een vast inkomen) en om nu op zijn aanstaande patroon een goede indruk te maken zou hij dan nog eens honderd
daalders lenen, er vijftig terug betalen aan de vriend van wien hij er vijfen-zeventig geleend had en de rest investeren in een prachtige roden mantel
(natuurlijk op crediet gekocht) dat hem een zeker voorkomen van aanzien
verschafte en hem het gevoel gaf dat hij weer eens geheel en al boven
Jan was.
In dit alles handelde Mozart ongetwijfeld buitengewoon dwaas. Dat is niet
de manier waarop een verstandig mens te werk moet gaan. Doch een verstandig mens zou evenmin „Figaro's Hochzeit", „Don Juan" of „Die ZauberflOte" componeren. Het hangt er allemaal maar van of wie wij het
belangrijkste vinden in het geheel van onze beschaving : de man, die expert
is in het bijeenschrapen van goederen, die ieder avontuur verandert in een
gok op fortuin, of de verteller van verhalen in woord of melodie, die nooit
en te nimmer een bankrekening heeft; de man die zijn erfgenamen een
fortuin nalaat, of de Christus, Wiens enige bezit ten tijde van zijn dood
bestond uit een hemd.
Natuurlijk spreek ik over uitersten en die vormen de uitzonderingen. Tussen
hen in liggen de honderden millioenen van gewone mensen, die er zich op
een of andere wijze doorheen zullen moeten slaan zo goed als zij kunnen
en die dat als regel ook doen, zelfs met een behoorlijke dosis voldoening
van hun aardse avonturen. En verder komt het ons, vanuit deze afstand
bezien tenminste, onbegrijpelijk voor dat het temidden van al die weelde
van Oostenrijk, en Weenen meer in het bijzonder, blijkbaar onmogelijk is
geweest, die paar duizend gulden te vinden, die het leven van Mozart (of
van Schubert, zo men wil) met een flink aantal productieve jaren zouden
hebben verlengd. Slechts een man ondernam een serieuse poging om hem te
helpen. Frederik Willem II van Pruissen (een neef van Frederik de Grote)
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verzocht hem naar Berlijn te komen en bood hem de plaats van „Hofkapellmeister" aan zijn hof aan, met een jaarlijks inkomen van drie duizend
daalders, wat zeker mooi was vergeleken bij de acht honderd guldens die
Keizer Joseph hem hoogstens had willen geven. Maar toen dit aanbod
kwam, weigerde Mozart. En waarom ? Uit een oogpunt van loyaliteit aan zijn
Keizer en zijn geiiefde Weners. En op welke wijze beloonden zijn Keizer
en zijn geliefde Weners hem voor dit edele gebaar ? Door de Italianen,
die gedurende de laatste tweehonderd jaren een monopolie hadden gehad op
hun muziek en opera, toe te staan zijn „Figaro" te gronde te richten door
systematisch „er naast" te zingen en door hun partijen op zo'n ergerlijke
wijze te spelen, dat zelfs dit schitterende werk erdoor moest falen.
Hier zul je me naar alle waarschijnlijkheid in de cede vallen en mij vragen
wat er dan eigenlijk waar is van dat verhaal (die eindeloos herhaalde mythe)
over Wenen als het natuurlijke muzikale centrum van de achttiende en,
negentiende eeuw, dat leefde in en door en voor de muziek. Er waren ongetwijfeld een aantal adellijke families die niet alleen van muziek hielden,
maar die het ook begrepen en die hun huizen open stelden voor ieder met
een uitgesproken, of ook wel met een middelmatig, talent. Maar zij konden
niet alles doen. Het grote publiek was en bleef onverschillig. Het wilde veel
geld betalen om een of andere beroemde „castrato" de hoge C te horen
zingen. Het wilde met genoegen in de rij gaan staan om kaarten te bemachtigen voor een of andere Italiaanse noviteit, waarin een dame een nachtegaal
„over-coloratuurde". Doch het weigerde ook maar de geringste steun te verlenen aan landgenoten, die er op stonden dat de zangers, hun eigen landstaal zouden gebruiken. En zelfs toen Mozart zijn werken in het vertrouwde
Italiaans ging schrijven, konden zij deze muziek niet volgen, die, zoals
Keizer Joseph eens verzuchtte, „veel te vol was met noten om te behagen".
Het gevolg daarvan was dat men, als er in een van de theaters een vacature
was, veeleer geneigd was naar een buitenlander te gaan dan naar een onderdaan van Zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit.
En wat dan te zeggen van Salzburg, dat sedert de eerste Wereldoorlog
algemeen als de bedevaartsplaats voor de gehele muzikale .wereld erkend
werd ? Wel, gedurende een groot deel van Mozart's Leven, terwijl zijn vader
nog aan het hof verbonden was, werd het geregeerd door een man, die
er een positief behagen in schepte de artisten die voor hem werkten te vernederen, hen als slaven te behandelen en hen uren lang in de tochtige gangen
van zijn episcopale verblijf te laten wachten, terwijl hij bezig was met „staatszaken".
Toen de Aartsbisschop van Salzburg hoorde dat Mozart, die door hem betaald werd, een beetje extra geld had verdiend met zijn „Idomeneo" (opgevoend in Wenen, verminderde hij het inkomen van de anme kerel van vijf
tot vier honderd gulden per jaar en verbood hem dit verlies aan inkomen
382

SINT FRANCISCUS, H. C. ANDERSEN EN MOZART

goed te maken door het geven van concerten of het aannemen van leerlingen. En Moen hij zich op zij gezet achtte door de Keizer, die met al zijn
tekortkomingen een heer was en weigerde Hieronymus van Salzburg in zijn
nabijheid te dulden, beval hij Mozart zijn boeltje bij elkaar te pakken,
Wenen te verlaten en op eigen kosten naar Salzburg terug te keren en
nooit weer een voet in de Oostenrijkse hoofdstad te zetten. Toen Mozart,
na deze laatste belediging, daartegen in opstand kwam en hem er aan herinnerde dat een musicus, door de Paus in de adelstand verheven en een
„compositore" honoris causa van de Universiteit van Bologna, niet behandeld
kon worden als een bediende, die op heterdaad betrapt werd bij het stelen
van een snuifje, ontsloeg Zijne Genade hem in een brief zo grof beledigend,
dat slechts weinig biographen van Mozart het hebben aangedurfd deze volledig over te nemen.
En wat voor behandeling ontving hij uit handen van de Keizerin, de vrouw
van Leopold II (die zijn broeder Joseph in 1790 was opgevolgd), nadat deze
dochter van de Koning van Spanje de opera gehoord had, die Mozart ter
ere van haar en haar gemaal had gecomponeerd ? Dit Spaanse vrouwmens,
die nauwelijks haar eigen naam kon spellen, was dermate ontstemd, dat at
hetgeen zij kon uitbrengen was : „Alweer zo'n stuk Duitse „cochonerie"!
Zo ging het door. Er was een groot aantal personen die Mozart's genie erkenden, doch er waren er nog meer wien zijn muziek juist een tikje te nieuw
en te ongewoon in de oren klonk, hoewel zij vaag beseften dat wat zij gehoord hadden het werk was van een uitzonderlijk begaafd kunstenaar.
Het zou derhalve oneerlijk zijn te beweren dat hij tijdens zijn leven in het
geheel niet erkend werd. Hij werd zowel erkend als gewaardeerd en velen
van zijn oudere en meer ervaren collega's stonden aan zijn kant, hielden van
hem, deden hun best hem te helpen en lieten de wereld weten, dat zij wat
meer belangstelling moesten tonen voor de grootste van hen alien.
En toch ging er iets verkeerd. Wat was het ? Waarom vond Mozart nooit
een geschikte werkkring ? Waarom moest hij, met al zijn rijke en machtige
patroons, steeds voor zijn dagelijks brood componeren tot hij er uit touter
lichamelijke uitputting bij neerviel?
Je zult opmerken dat ik willens en wetens tijd zit te winnen en dat ik mij
wanhopig aan allerlei strohalmpjes vastgrijp om er uit te komen. Is dat een
bekentenis dat ik het antwoord niet weet ? Inderdaad, dat is zo.
Doch mijn meest juiste gissing (voor zover ik dat kan zien) ligt in een
wenk, die ik reeds een paar keer eerder heb gegeven. In iedere loopbaan, 't
doet er niet toe bij wat voor schitterende talenten, wat voor ijver, wat voor
artistieke zuiverheid, speelt ook het element geluk een rol. Verscheidene
tijdgenoten van Mozart op het gebied van de muziek kunnen wij ter bevestiging van deze stellingen noemen. Haydn, bijvoorbeeld, had het grope
geluk een Joodse concert-directeur (de eerste van alle internationale concert383
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directeuren ; en welk een enorme rol hebben zij sedertdien gespeeld ! ) tegen
het lijf te lopen, die hem letterlijk wegkocht van zijn eeuwige Esterhizyfamilie (alweer een geval van misbruikte loyaliteit) en hem bracht naar Londen, waar de oude Vader Haydn zo'n enorm succes behaalde, dat hij een
nieuwe muzikale loopbaan begon toen hij reeds zestig jaar oud was en daar
de beste werken uit zijn lang en arbeidzaam leven voortbracht.
Doch Vrouwe Fortuna heeft of nooit bij de arme Wolfer' aangeklopt, of
wanneer zij dat deed, dan was hij misschien juist bezig pianoles te geven of
les in omgangsvormen aan zijn wispelturige en over het algemeen onbetekenende vnouw, die het good meende maar de laatste persoon in de wereld
was om te weten hoe het huishouden van zo'n man, als zij getrouwd had,
te besturen; of wel hij was afwezig op een van zijn eindeloze reizen naar
een of ander Oostenrijks stadje, waar zij hem een orkest beloofd hadden
met niet minder dan een dozijn violisten en fluitisten voor zijn volgende
opera; of wel hij was bezig een nieuw libretto te bespreken voor een opus,
dat „hen" absoluut „met stomheid zou slaan" en dat geschreven moest worden door zijn trouwe librettist, die merkwaardige Venetiaan Lorenzo da
Ponte, die, na Mozart te hebben geholpen aan de teksten voor zijn „Don
Juan", „Figaro" en „Cosi fan tutte", zo aan lager wal geraakte, dat hij zijn
brood in New York als kruidenier en wijnhandelaar bijeen moest schrapen
om dan later weer te beginnen met de eerste pogingen voor een opera in
Amerika en tenslotte te sterven als achtenswaardig professor in het Italiaans
aan wat thans de Columbia Universiteit heet.
Dit waren dan zo enige gissingen van mij, dock ik vrees dat wij e nooit
geheel achter zullen komen ; en dus doe '- er beter aan het hier maar bij te
laten. A.s. Zaterdag kun je mij misschien verblijden met een eigen oplossing.
En nu zal ik je nog een bekentenis doen.
Hoe ouder ik word, hoe meer ik van Mozart ben ,gaan houden. Toen ik jong
was bestond er niemand anders dan Beethoven ; en later werd Wagner mijn
favoriet. Beiden stel ik nog heel hoog, maar Bach verdrong hen tenslotte
van de eerste plaats en Bach bleef daar natuurlijk staan. Doch nadat ik eenmaal kennis had gemaakt met Mozart (wat vrij laat in mijn leven geschiedde)
werd deze mijn uitverkorene. In mijn boek „De Mens en zijn Kunst", beschreef ik hem als volgt :
In de stadjes en dorpen van Tirol, Salzkammergut en Karinthie, waar
de geesten van Noord en Zuid reeds zoyele duizenden jaren vermengd
zijn, leeft een yolk, dat noch Italaans, noch Duits is, maar een merkwaardig mengsel van beide rassen. Hun taal, hun manieren, hun ganse
kijk op het leven waren anders dan die van hun buren. Ook hebben zij
een eigen kunst ontwikkeld. Hun kerken, in welke tijd deze ook werden gebouwd, hebben een karakter dat zo kenmerkend is voor deze
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valleien, dat men ze, wanneer men ze eenmaal heeft gezien, nooit
meer vergeet. Hun schilders hebben een manier ontdekt om hun huizen
en meubelen te versieren met patronen, die men nergens ter wereld
aantreft. leder dorp en iedere stad heeft een markt, omringd door een
paar winkeltjes, een apotheek en een oude herberg. In het midden
van de markt staat een fontein, die de mensen voorziet van drinkwater,
zuiver helder water uit een naburige bergstroom.
Steenhouwer en hoefsmid hebben hun beste krachten gewijd aan deze
openbare fontein, die gewoonlijk bekroond wordt door een beeld van
de Heilige Maagd en het Kindeke Jezus, beiden afgebeeld zonder lets
van de strengheid -die de oudere gothiek kenmerkt. Van de vroege
morgen tot de late avond is deze fontein het middelputit van het
gemeenschapsleven. Voerlieden komen hier om hun paarden te drenken. Meisjes en jongens komen hier als zij de grate emmers van thuis
komen vullen. Maar ook wanneer er niemand is, vult het klaterende
geluid van het heldere water, dat in milde overvloed rondspat, deze
kleine markt met een diep besef van wereldse zekerheid en geestelijke
welvaart. Hier is geen haast, hier is geen rumoer. De bergen met hun
witte toppen houden de rest van de wereld op veilige afstand en het
alles overheersende gevoel is er een van harmonie, vrede, rust en een
opgewekt aanvaarden van wat de Lieve Heer in Zijn wijsheid over Ziin

liefhebbende kinderen beschikken zal.
De muziek van Mozart is als het water, dat uit deze heerlijke fonteinen opborrelt. Ze ontsprong ergens tussen de eenzame toppen van
de omringende bergen. Zij vloeit naar beneden door de bossen en
weilanden op de oude bekende hellingen. Toen legde de mens er
zegen mocht warden voor de ganse mensheid, een bron van eeuwigdurende bezieling en vreugde voor hen, die de lach en de eenvoudige
genoegens van hun kinderdagen nog niet vergeten waren.
1k heb daar niets aan toe te voegen. Het fonteintje blijft doorsputteren ; en
wanneer het leven ons te zwaar gnat vallen, zoals in deze tij d licht het geval
is, dan kunnen we stil gaan zitten op de stenen rand en onze ogen sluiten
om op nieuw te gaan voelen, dat het leven bedoeld is om goed en mooi
te zijn.
De muziek voor het onthaal van die avond was gemakkelijk; want Mozart,
die in zijn eigen leven nooit een behoorlijk orkest tot zijn beschikking had
gehad en die niet zelden zijn uitvoeringen moest geven zonder behoorlijk
tijd te hebben gehad voor ook maar een enkele repetitie (en dat met
musici die speelden van haastig en slecht gecopieerde manuscripten) zou
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natuurlijk verrukt zijn als hij zijn werken hoorde uitvoeren door enkele
van onze huidige maestro's, vooropgesteld dat zij zich niet overgeven aan
de luxe een van zijn menuetten ten gehore te brengen met een orkest van
honderd en vijftig musici. Ik stuurde derhalve een telegram naar Frits in
Amsterdam en vroeg hem de volgende Mozart-platen voor mij mee te
nemen : De symphonieen in G mineur en D, de „Jupiter"symphonie, het
kwartet voor fluit en strijk-orkest in D mineur, de variaties op een thema
van Gliick, het „Requiem" in D mineur, en zoveel hij maar krijgen kon van
„Figaro's Hochzeit", „Die ZauberflOte", „Don Juan" en „Cosi fan tutte".
Dat was natuurlijk veel te veel voor een enkele avond, maar wij konden
onmogelijk van te voren weten wat hij horen wilde, en in ieder geval kan
men nooit te veel platen van Mozart hebben.
Maar het diner — dat was niet zo eenvoudig!
Een ding stond echter voor mij vast. Voor het dessert moesten we Mozart's
geliefde room-ijs hebben ; en ik schreef naar Den Haag om een ananas,
zodat we ananas-ijs of „glace a l'ananas", zoals op ons menu stond aangegeven, zouden kunnen maken. (Ik tekende altijd vrij aardige menu's, opdat
onze gasten die als herinnering mee konden nemen, en uit gewoonte hield
ik mij aan de Franse benamingen, die zoveel aanlokkelijker klinken dan
het Engels — wie zou er nu ,,Brussels sprouts" eten wanneer men „choux
de Bruxelles" kan krijgen?)
Maar wat zouden wij nog meer eten? Ik meende me niet bezorgd te moeten
maken voor Hans Christian. Hoewel hij altijd van goed eten had gehouden,
had hij toch in zijn leven zo vaak honger geleden, dat hij wel alles zou eten
wat hem maar werd voor gezet — hoe rijker hoe beter. St. Franciscus behoorde tot een andere groep. Ook hij had de honger gekend, doch uit
vrije wil en niet uit noodzaak; want als hij dat had gewenst, had hij even
onbezorgd kunnen leven als de Paus. Nu herinnerde ik mij echter opeens
Rita Bonsal's recept voor brood-pudding — het recept dat zij had gekregen
van die intelligente fijnproever Thomas Jefferson en dat ik wilde bewaren
voor de avond waarop ik de opsteller van de Onafhankelijkheids-Verklaring
bij ons hoopte te zien. Dat zou nu juist iets zijn voor die goede Franciscus,
en ik vertaalde het origineel in het Nederlands zodat Jo het zou kunnen
begrijpen.
Maar nu nog de hoofdschotels van het maal. Dat zou wel een beetje bewerkelijker worden dan gewoonlijk. Wij zouden beginnen met „creme
gentilhomme", een dikke soep met artisjokken als voornaamste bestanddeel, waaraan een overvloedige hoeveelheid amandel-puree (heel dun
natuurlijk) wordt toegevoegd en een beetje van die kippen-bouillon, die Jo
zo goed kon maken. Ik had het recept ontdekt in een oude copie van de
„Almanach de Cocagne" en, hoewel het meer aan de Middeleeuwen deed
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denken dan aan het tijdperk van de rococo, dacht ik toch dat het voor dew
gelegenheid ook wel heel geschikt was.
Vervolgens een fijne Hollandse schotel : gekookte tarbot met gekookte
aardappelen en Hollandse saus. Dit zou zeker speciaal bij Hans Christian
in de smaak vallen, die uit een land kwam, waar men met vis meer wonderlijke dingen wist uit te halen dan waar ook.
Daarop volgde een stevige Hollandse schotel „Carbonade de boeuf a la
flamande" kleine gekookte aardappelen en sla met hard gekookte
eieren, dragon (rauw met een paar lepels dragon-azijn), prei, goed fijn
gesneden, en een klein beetje uien en mosterd.
Het ijs was al afgesproken en ditmaal mocht Jo de room niet in de kelder
zetten, waar de kat van de buren er zich aan te goed zou kunnen doen.
En dan natuurlijk koffie en cognac; want niet alleen was H.C. een aartskoffieleut geweest, maar ook Mozart had, wanneer hij een spoed-order of
moest maken, nachten lang door gewerkt terwijl zijn geliefde Constance
hem steeds maar koffie kwam brengen.
Wat de wijn betreft moest ik bekennen, dat ik te slecht met de Oostenrijkse wijnen op de hoogte was om hier de juiste keuze te kunnen doen.
1k achtte het veiliger mij maar bij de Moesel te houden ; dus telephoneerde
ik mijn wijnhandelaar, (die mijn over-grootvader al bediend had) en verzocht hem mij zes flessen van een van zijn beste Moesel-wijnen te sturen.
Hij antwoordde dat hij precies had wat ik wenste, een zeer zachte Riesling
1915, die op een of andere geheimzinnige wijze de oorlog had overleefd
en waarvan hij op een onlangs gehouden verkoping twintig flessen had
kunnen inslaan. Erg duur ? Niet meer dan een goede Liebfraumilch. Ik
vond dat hij zijn gang maar moest gaan en ging Jo eens opzoeken, om
haar goed te doordringen van de belangrijkheid van ons komende diner.
„In 's Hemelsnaam," verzocht zij mij, „U gaat toch niet weer zo'n slons
uitnodigen — zoals 'die ene met dat geverfde haar, die zo misselijk met
mijn Hein omsprong?"
„Arme Hein ! "
„Ja zeker, arme Hein ! " antwoordde zij. „Het zal een hele tijd duren voor
hij over dat voorval het laatste woord gehoord heeft."
„Maar het was niet zijn schuld," protesteerde ik.
„Dat weet ik," lachte zij, „hij haatte die oude vogelverschrikker. Maar het
is zo vermakelijk om eindelijk eens iets op hem aan te kunnen merken."
„Eindelijk ?"
„Ja, eindelijk, want Hein was altijd zo voorzichtig."
Ik fluisterde haar het Nederlandse equivalent van „Oh yeah ?" in de oren.
„Wat betekent dat ?"
„Niets," zei ik. „Ik dacht juist ergens aan."
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En nu komt dan de meest onderhoudende, verbazingwekkende, schitterende
en gelukkige avond die wij tot nog toe hadden gehad. Frits en ik waren
beiden thuis, toen Erasmus binnen kwam. Hij had langzamerhand bepaalde
vaste gewoonten aangenomen. Gewoonlijk kwam hij om half zeven en
gebruikte dan een glas zachte sherry en een stukje gebakken haring ; want
zijn afkeer van vis strekte zich niet uit tot onze vaderlandse haring. Wij hiel-

den hem gewoonlijk gezelschap bij deze merkwaardige hors d'oeuvre, maar
meer uit beleefdheid dan uit ware lief de voor dit nederige lid der Clupea
familie, die de grondslag had gelegd voor de welvaart van ons yolk.
Onze Brie gasten arriveerden tegelijkertijd en dat deed veel goeds verwachten voor het welslagen van de avond. Ook ditmaal kostte het ons
geen moeite hen te herkennen. Zij geleken sprekend op hun portretten en
zij droegen precies wat wij hadden verwacht. St. Franciscus was gehuld in
zijn bruine pij. Hans Christian verscheen in zijn Inverness cape, en zijn
glimmende oude hoed was net zo slecht opgeborsteld als ook vroeger altij d
het geval moet zijn geweest. Wolfgang Amadeus had zijn haar netjes gepoederd en had voor deze feestelijke gebeurtenis zijn beste rode jas te
voorschijn gehaald. Hij hield zijn kleine driehoekige hoed in zijn hand en
om zijn hals werd een buitengewoon mooie kant zichtbaar.
Wij verzochten hen binnen te komen en niet zo vormelijk te blijven. „Maar
de eerwaarde vader gaat natuurlijk voor," zei Mozart. „Onze geliefde
Franciscus moet voorgaan, natuurlijk," herhaalde Hans Christian en met
deze paar woorden verried hij zijn Deense afkomst, want alle Denen spreken alsof zij zojuist een operatie hebben ondergaan, waarbij de adenoiden
werden weggenomen. Erasmus sprak een beleefde welkomstgroet in het
Latijn, zodat alles heel eenvoudig en plezierig ging en wij na vijf minuten
het gevoel hadden alsof we elkaar ons 'even lang al hadden gekend.
Het gesprek vlotte die avond als een bergstroom in het voorjaar. Het
Italiaans van St. Franciscus was gemakkelijker te verstaan dan wij hadden
kunnen denken. Maar zijn Latijn, zo vertelde Erasmus mij, was niet erg
goed. Hij kende de meer bekende passages uit de Schrift uit zijn hoof d,
doch het vierde-eeuwse taaleigen van Sint Hieronymus lag hem beter dan
de klassieke sierlijkheid van Cicero en Vergilius.
Mozart sprak vloeiend Italiaans en Duits, maar verviel zo herhaaldelijk in
Weense en Oostenrijkse verbasteringen dat Frits, die niet zoveel jaren in
dat deel van de wereld had door gebracht als ik, dikwijls de grootste moeite
had om hem te volgen. Mozart echter was zo verrukt tenslotte iemand gevonden te 'hebben met wie hij in zijn eigen dialect kon praten, dat hij
zich het grootste gedeelte van de avond met mij onderhield en daverde van
het lachen wanneer ik een vrij gepeperde uitdrukking van de Salzkammergutse boeren bezigde om iemand te beschrijven, die hij persoonlijk gekend
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had, doch die ik slechts in de bladzijden van mijn geschiedenisboeken tegen
was gekomen.
Wat Hans Christian betreft, die sprak zowel Frans als Duits vloeiend en
mijn zij het beperkte kennis van het Zweeds maakte het mij mogelijk of
en toe over te schakelen op wat wij in Amerika noemen „Scandinavisch",
waarop hij loskwam met vele „Ah so's" en „Ja so's" en nog om een kleine
„Schluck" van onze uitstekende Riesling verzocht.
Maar het was niet wat er gezegd werd, wat die avond zo belangwekkend
maakte. Het was, wat er plaats vond. Dat begon al een paar minuten nadat
onze gasten waren aangekomen. Wij hoorden een zacht gekrab aan de deur,
Frits opende die en daar stonden twee onverwachte gasten, een klein hondje
en een grote zwaan.

Mozart's bond was een allerliefst smeerkeesje

„Hallo, keesje," begon Frits, „wat wil je?"
Maar het was duidelijk genoeg wat het diertje wilde want met een sprong
zat hij op Mozart's schoot, zich in alle mogelijke bochten wringend, om
uitdrukking te geven aan zijn verrukking over de hereniging met zijn
meester, totdat hij op het eind bijna op zijn hoofd stond in een vlaag van
louter vreugde.
„Hij is altijd met mij samen geweest," zei Mozart, „altijd sedert die dag
dat ik begraven werd en het zo hard regende dat mijn vrienden bij de
stadspoort terug moesten keren. Hij was de enige die mij toen volgde
mijn graf. Sedertdien is hij altijd met mij geweest, maar ik was er niet geheel
zeker van of ik hem vanavond wel mee kon nemen."
„Wij houden hier in huis veel van honden," deelde Frits hem mee.
„En zwanen ?" vroeg Hans Christian.
„Zwanen ook, maar als ik vragen mag, is dat Uw zwaan ?"
„Dat is mijn Lelijke Jonge Eendje — Het Lelijke Jonge Eendje dat mij
gemaakt heeft tot wie ik nu ben, of wie ik was. 1k weet het niet meer vanavond. Het is allemaal zo vreemd."
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„Is dat werkelijk Uw Lelijke Jonge Eendje?" vroeg Frits. „Dan is hij nog
meer welkom en zullen wij de deur naar de tuin open houden voor het
geval de kamer te warm voor hem wordt."
„Dat zal hij zeker prettig vinden."
„Maar wat eet hij ?"
„Oh, iets, doet er niet toe wat. Een stukje oudbakken brood."

„En keesje?"
„Misschien hebt U een stukje vlees voor hem."

„Of een bot?"
„Ik vrees dat zijn tanden een beetje te oud zijn voor een bot."
,,Goed, dan zullen we hem een kalfs-coteletje geven plus een bot. Dan kan
hij voor zichzelf uitmaken, wat hij wil."
„Dat zou schitterend zijn," en Frits en de hond wandelden samen tevreden
naar de keuken, waar Hein en Jo hem blijkbaar zo gelukkig maakten, dat
hij niet terugkwam voordat wij ons eigen diner hadden beèindigd; daarna
rolde hij zich op aan Mozart's voeteri. en sliep de rusteloze slaap van zeer
oude honden, die wanneer zij dromen steeds achter katten schijnen te rennen of geheel schijnen op te gaan in een ander tijdverdrijf uit hun jeugd.

De hond van Mozart legde zich weer ter ruste

Wat de zwaan betreft, die veroorzaakte helemaal geen moeilijkheden. Hi)
slokte een copieus maal van oudbakken brood naar binnen, bracht daarna
een bezoek aan de tuin en nadat hij terug was gewaggeld in de kamer,
gaven wij hem een 2inken wastobbe, waarin hij zich tevreden nestelde totdat het voor zijn meester tijd was om te gaan.
En nu kwamen uit de boven-verdieping de eerste tonen aanzweven van de
ouverture voor „Figaro's Hochzeit", zoals het op het Glyndebourne Festival
gespeeld was onder leiding van Fritz Busch. Ik zag Mozart's verbaasde gezicht, toen de bekende melodie zacht op ons neerdaalde.
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„Lieber Herr Gott noch a'mal! " zei hij in zijn beste Oostenrijks. „Ik ken
dat; ik ken dat goed ! "
„U moet dat kennen, mijn beste Wolfgang Amadeus," antwoordde ik,
„want gij zijt het, die het ons schonk."

H. C. Andersen's Lel#ke Jonge Eendje gaat uit zwemmen

„Maar niet op die manier," weerde hij af. „Ik heb nooit vermoed dat het
zo zou klinken wanneer het werkelijk goed gespeeld wordt. Waarom heeft
niemand me dat ooit verteld ? Maar zij vertellen ons heel erg weinig,
niet waar 'mein liebes Hundl' ? 0, dat vergat ik nog. Hij moet zijn eten in
de keuken hebben."
De ouverture van „Figaro's Hochzeit" werd gevolgd door de „Jupiter Symphonie" en wederom werd Mozart sprakeloos toen hij hoorde welk een
geweldige vooruitgang de orkestrale muziek sedert zijn dagen gemaakt
had. De „Jupiter Symphonie" werd gevolgd door een kwartet (ik ben
vergeten welk), maar dat trof hem niet als zoveel beter dan toen hij het
voor de laatste maal gehoord had, nu bijna anderhalve eeuw geleden. „De
strijkers in dit stuk zijn ongeveer net zoals ze altijd zijn geweest," merkte
hij op, „maar het koper en de fluiten zijn werkelijk schitterend. Wanneer
ik er nog aan denk hoe afgrijselijk vals zij waren, zelfs wanneer het onze
beste spelers waren — en dan die piano die ik zojuist hoorde ! Ik moest er
natuurlijk eerst even aan wennen ; wat een draagwijdte en wat een mogelijkheden ! Als ik zo'n instrument had gehad, wat had ik dan al niet kunnen
doen ! In mijn Piano-Concerto in C mineur bijvoorbeeld, bij tatie-tie-toemtie-ta ."
„Het eten staat klaar," kondigde Jo aan.
„Dat is nog beter dan muziek," merkte Mozart op.
„En beter dan literatuur," voegde Hans Christian er aan toe. Maar de goede
heilige maakte slechts een kruis en sprak een kort gebed uit.
„Amen," zei Erasmus aan het slot en Frits en ik, beiden edele heidenen,
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voegden daar voor onszelf een klein amen aan toe. Op de een of andere
manier moest men wel, wanneer St. Franciscus een gebed opzei.
Wij namen plaats en het experiment met onze artisjokken-soep scheen een
volslagen succes te worden, toen Frits zich tot mij wendde en vroeg, „Hoor
jij dat ook ?"
Ik luisterde.
„Wat lijkt jou dat toe ?"
„Het lijkt wel het vogelhuis in Artis."
„Dat vind ik ook. Wij moeten wel volslagen gek zijn! "
Op dat ogenblik kwam Hein uit de keuken gerend. „In 's hemelsnaam,"
gauw — en kijk eens uit het raam! "
riep hij uit. „Kom snel
Wij lieten onze servetten op de grond vallen en renden naar de keuken.
De oude perenboom in de tuin zat vol met vogels, alle mogelijke soorten
vogels. Er was er zelfs een die veel op een pelikaan leek.
„Wat nu ?" vroeg Jo, die een tamme zwaan al meer dan voldoende vond
voor deze avond.
Doch St. Franciscus rende al naar de tuindeur. „Ik geloof dat ik het wel
weet," vertelde hij ons. „Dat doen zij soms. Zij willen geen kwaad. Zij
willen alleen maar een paar woorden van mij horen. Dan zullen ze weer
weggaan. Maar zij willen graag dat ik hen toespreek, al zijn het maar een
paar woorden," en hij stapte op het grasperk en begon :
„Mijn broertjes en zusjes, jullie weet hoeveel ik van jullie houd. Maar
vanavond hebben een paar vriendelijke mensen mij ten eten genodigd.
Jullie kunt zelf wel nagaan dat het van mijn kant niet erg beleefd zou zijn
wanneer ik hun plannen in de war zou gooien door zo lang tot jullie te
spreken, dat het eten, dat hun uitstekende kookster voor mij heeft toebereid, verknoeid zou worden. Willen jullie dus nu allemaal terug gaan naar
jullie nest ? Het is toch al tijd voor jullie om te gaan slapen en sommigen
van jullie moeten een lange afstand hebben afgelegd. Goede nacht, mijn
broertjes en zusjes, ik houd erg veel van jullie, maar voor vanavond moet
dit het einde zijn."
Daarop werd de tuin plotseling gevuld met een wolk van gekleurde veren
terwijl deze prachtige schepseltjes oprezen in de lucht, met uitzondering
alleen van een hele grote die rondkeek alsof hij nog iets verwachtte.
„Dat is een oude vriend van me," legde St. Franciscus uit. „Ik geef hem
gewoonlijk iets te eten. Hij moest niet zo hebberig zijn, maar overigens is
hij slechts een vogel en leeft ver weg."
„Een stukje brood, is dat goed ?"
„Een klein stukje maar."
Jo gaf hem een hele boterham. St. Franciscus knielde bij de vogel neer en
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voerde hem. Daarop zei hij, „En nu — geen ander stukje meer, maar
gauw naar bed met jou! "
Een ogenblik later lag Frits' tuin wederom verlaten. Wij gingen weer terug
het huis in en Jo bracht St. Franciscus zijn brood-pap, terwijI wij onze vis
kregen; wij haalden de heilige over om ook daarvan een stukje te nemen,
wat hij smakelijk opat met zijn broodpap.
Ik hoopte dat wij nu tenminste een paar minuten rust zouden hebben;
maar nauwelijks had Jo ons de aardappelen aangereikt of wij bespeurden
een vrij groot aantal mensen, die langs ons raam liepen (een ongewone
gebeurtenis in Veere op deze tijd van de avond) en bijna onmiddellijk
daarna — ja — nee — ja — het was heus de „Kleine Nachtmusik", die
vanaf het marktplein tot ons doordrong.
Mozart schudde zijn hoofd. „Dat mij dat juist nu moet overkomen, nu ik
van de eerste goede tarbot geniet sedert mijn vertrek uit Parijs! Ik veronderstel, dat ik wel even naar hen toe zal moeten gaan en die brave mensen moet vertellen hoe dankbaar ik hen ben. Vraagt U echter intussen
alstublieft de keukenmeid om het bord voor mij warm te houden."
Alweer die vrij intense belangstelling voor hun eten, die ik bij zovele van
onze gasten had opgemerkt — die vrees daarvan iets te zullen missen,
wat ik me nog herinnerde van de vorige oorlog, toen wij vaak soldaten te
eten gaven, die ontsnapt waren uit een Duits gevangen-kamp, waar men
hen gedurende 2 of 3 jaren systematisch honger had laten lijden. Ik had
hierop bij gelegenheid al eens gezinspeeld bij Erasmus, die nu totaal iemand
anders scheen dan toen hij ons voor de eerste maal bezocht. Ik wist voldoende om het gesprek niet te brengen op zijn huidige verblijfplaats ;
maar een enkele keer, wanneer dat heel natuurlijk scheen, liet ik me toch
wel een opmerking ontvallen, die min of meer direct sloeg op de problemen van zijn dagelijks bestaan sedert hij deze aarde verlaten had. Een
enkele keer had hij mij wel geantwoord, doch deze antwoorden waren
steeds ontwijkend.
Vanavond echter, wellicht onder invloed van deze verwante disgenoten
of misschien ook wel omdat hij al zijn aandacht wijdde aan de serenade
buiten, liet hij zich een opmerking ontvallen, die veel-betekenend was.
„Het eten moet, naar men zegt, veel beter geweest zijn voor mijn komst.
Toen werd het helemaal geregeld door volgelingen van het oude geloof.
Maar na de hervorming wensten de Protestanten ook geraadpleegd te
worden in de leiding van onze instelling en sedertdien is er altijd aangedrongen op „eenvoudig leven en hoogstaand denken". Het heeft iedereen
eigenlijk wat onbehaaglijk gemaakt en het denken is er stellig niet op
vooruit gegaan, maar ." (plotseling scheen hij zich bewust te worden van
hetgeen hij zeide) „maar de muziek is heerlijk. Zouden we niet beter doen
ons bij Herr Mozart op de stoep te voegen ? Tenminste eventjes, want ik
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wil niet nog eens de kans lopen een aanval van rheumatiek te krijgen, en
bovendien vat ik altijd kou."
Wij stapten de voordeur uit en troffen daar Wolfgang Amadeus, die zich
intens verheugde, want een voor een herkende hij allerlei oude vrienden
die tot de Weense muzikale wereld hadden behoord toen hij er zelf nog
deel van uitmaakte, en met wie hij vaak was meegegaan wanneer zij hun
muzikale gelukwensen gingen aanbieden aan een of andere voorname
medeburger, om zijn huwelijk of zijn zeventigste verjaardag te vieren. Hij
wachtte slechts op het einde van zijn 'Nachtmusik' om naar voren te hollen
en hen te omhelzen ; maar toen de laatste toon wegstierf, was het marktplein opeens leeg en verlaten ! De musici waren verdwenen en wat dit
kleine intermezzo nog geheimzinniger maakte was het feit dat niemand
anders in het dorp iets van het gebeurde gemerkt of gehoord scheen te
hebben. Geen enkel raam was geopend. Onze dorps-agent, die sedert die
onaangename ervaring, Welke hij met de heilige lieden van Nicaea had opgedaan, het zich steeds tot een plicht had gerekend Zaterdag-avond op post
te blijven, zat zoals wij konden zien rustig zijn pijpje te roken en zijn
,Middelburgse Krant' te lezen in zijn bureau naast de hoofdingang van het
stadhuis. Het hele geval had dus best een droom kunnen zijn, als wij niet
alien het zelf met onze eigen ogen en oren hadden gezien en gehoord, —
even duidelijk als de vogels, die St. Franciscus karen komen opzoeken —
en net zoals we toen nog zelfs het zachte geronk hoorden van Mozart's
trouwe hond, die voor het vuur lag te slapen.
Eens op een dag, dat wist ik zeker, zou ik waarschijnlijk al deze gebeurtenissen uit die wonderlijke herfst en winter aan mijn kleinkinderen willen
vertellen en zij zouden geduldig luisteren en zouden zeggen : „Wij houden
veel van je, Grootvader, vooral wanneer je ons sprookjes vertelt." En ik
zou dan blijven volhouden dat ik geen sprookje aan het vertellen was doch
de waarheid ; en zij zouden mij antwoorden : „Wij geloven geen woord
van wat je zegt, maar wat hindert dat, zolang we het mooi vinden?" Waardoor zij dan zouden tonen wijzer te zijn dan hun grootvader ooit geweest
was, die zich nooit geheel los had kunnen maken van wat zijn geschiedenisleraren hem in het hoofd hadden geprent, nl. dat hij de zuivere waarheid
moest trachten uit te vorsen. Alsof iemand van ons het uit zou kunnen
houden in een wereld van onvervalste waarheid ! De Nieuw-Engelanders
kwamen er het dichtst bij om dat te doen, en zie eens naar de resultaten!
Terwijl Jo de Borden afnam na onze „carbonnades a la flamande", fluisterde
zij mij in het oor, „Ik heb een verrassing voor U. Jets dat ik in dat nieuwe
kookboek heb gelezen dat U mij gaf."
„Wat is het ?" vroeg ik.
„Even afwachten. Maar blaast U alsjeblieft al de kaarsen uit."
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1k blies de kaarsen uit en wachtte. Toen kwam Jo's verrassing ! Zij had
op de een of andere manier ontdekt dat, wanneer je brandy over roomijs
uitgiet, het korte tijd brandt zonder het ijs te laten smelten. 1k vond het
vreselijk om te zien hoe dat uitstekende voortbrengsel van de „fine bois"

Jo kwam binnen, haar vlammende schotel voor rich uit dragend

daar in vlammen opging; want werkelijk goede cognac wordt buitengewoon schaars nu de hele wereld gezwicht is voor dat namaaksel van „echte
brandy van Napoleon". Maar de uitwerking op onze bezoekers was verrukkelijk en zelfs St. Franciscus was zo verheugd als een kind. Wij sloegen
de aardige, blauwe vlammen_ gade terwijl deze om de huge toren van het
roomijs speelden, daarna langzaam uitstierven, nog eenmaal opflikkerden
en vreemde schaduwen op de zoldering wierpen en tenslotte geheel uitgingen.
De plotselinge duisternis veroorzaakte twee incidenten. Het Lelijke Jonge
Eendje ontwaakte en, bevreesd door de ongewone omgeving, uitte twee
luide honk-honks, terwijl Jo op de staart van Mozart's hondje trapte, die
haar naar de keuken was gevolgd, om te kijken of er nog iets van zijn
gading was en nu jankte alsof hij vermoord werd. Zodra de kaarsen echter
weer waren aangestoken, keerde de „goede sfeer" terug. De kees en het
Lelijke Jonge Eendje gingen weer slapen en wij begonnen aan ons ananasijs.
1k had veel over Mozart's lichamelijke zwakheid gelezen en nooit had ik
enige twijfel gekoesterd aan de waarheid van deze mededeling. Maar toen
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de anderen zagen hoe enorm hij van zijn „Gefrorenes" genoot, deed ieder
het kalmpjes aan toen het ijs voor de tweede keer rond ging, en onze heilige
hij had het nog nooit
vriend raakte nauwelijks een lepelvol ervan aan
eerder gegeten en lachende beklaagde hij zich tegenover ons, dat het hem
overal van binnen een ijskoud gevoel gaf. Maar die avond zagen wij hoe
Wolfgang Amadeus Mozart en Hans Christian Andersen drie grote stukken
ananas-ijs verorberden. Van dergelijke prestaties had ik alleen maar in
kranten-verhaaltjes over wedstrij den in het roomijs-eten in de Middle-West
gelezen, maar hier zag ik het dan met mijn eigen ogen gebeuren.
„Och," zei Frits naderhand tot Jo en Hein, die het om een hoekje hadden
gadegeslagen, „misschien hadden zij wel een paar extra vitaminen of zoiets
nodig."
„Ik ben bang dat de meeste mensen die U te eten vraagt nooit genoeg te
eten krijgen," antwoordde de medelijdende Jo. „Zij vallen als wolven aan
wanneer zij komen ! "
„Zij leven alleen op hun heiligheid," vertelde Hein haar.
„Geef mij maar een goeie Hollandse biefstuk," was Jo's antwoord, „dan
kan ik het best zonder die heiligheid stellen."
Frits hief beide handen op. „Kinderen," betoogde hij, „moeten zulke
dingen nu vanavond in dit huffs gezegd worden ? Denk toch om onze
gasten."
Maar Jo was niet overtuigd. „Dat weet ik," antwoordde zij, „en hij is een
schat van een man, zelfs al is hij paaps ; maar kijk nu eens aan ! Ik wil niet
kleingeestig zijn ik heb nog nooit zo'n aardige man ontmoet. Maar, de
arme kerel, als hij nu eens een klein beetje meer op zichzelf gelet had en
hij had wat meer aandacht besteed aan wat hij at, denk je eens in wat hij
dan niet allemaal nog had kunnen doen ! "
„Het komt mij voor," onderbrak ik hen, „dat hij nogal zo het een en ander
gedaan heeft, ook al heeft hij nooit een stevige maaltijd gehad. Wat had
hij dan nog meer kunnen doen, denk je ?"
„Doet er niet toe," zei Jo. „Ik ben geen — hoe noem je dat ? — ik ben
geen filosoof. Maar over dergelijke onderwerpen heb ik mijn eigen ideeen."
En hoe ik naderhand ook probeerde haar over dit onderwerp aan het spreken te krijgen, nooit kreeg ik er meer uit dan we tot nu toe te horen hadden
gekregen. Eten was voor haar een ernstige zaak. Voor haar stond inderdaad
het genieten van een goed maal gelijk met heiligheid. Misschien was bet
zelfs nog belangrijker.
Bestaat er een groter genoegen op deze wereld dan om aan een tafel te
zitten met mensen die je werkelijk graag mag, met wie je op dezelfde
emotionele en geestelijke golflengte bent afgestemd zodat er nooit enige
storing kan optreden, en met wie je het zo volkomen op alle punten van
werkelijke betekenis eens bent dat je des te hartgrondiger met elkaar over
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minder belangrijke zaken van mening kunt verschillen? Dat kennen wij
veel te weinig in Amerika. Wij schijnen het gevoel te hebben dat we altijd
iets moeten doen. Aileen maar wat zitten en praten, of nog erger, alleen
maar zitten en verder helemaal niets doen, zelfs niet praten — dat wordt
voor tijdverkwisting aangezien. Maar hoe kan men nu iets verkwisten dat
in werkelijkheid niet bestaat ? 1k heb dat nooit kunnen begrijpen ; maar ik
ben de mening toegedaan, dat het voor ons als yolk een van de grootste
weldaden zou zijn wanneer we konden leren na iedere maaltijd minstens
een half uur rustig om de eettafel te blijven zitten. Als het dienstmeisje
naar de bioscoop moet, laat haar dan gaan en was de borden zelf af. Speel
met een paar noten of stukjes suikergoed, drink een paar druppels cognac
(want cognac is de ziel van de wijn, en in een matig glas wijn ligt veel
wijsheid verborgen) en overdenk de wanorde op de tafel, want dat zal
orde scheppen in 'je brein dat ietwat verward is geraakt door de gebeurtenissen van de dag.
Ik geloof dat het Vauvenargues was, die ons die verrukkelijke uitspraak
schonk : „Alle werkelijk grote gedachten komen uit het hart". Ik behoor
tot een later en meer prozaisch geslacht. Ik wil niets of doen aan Vauvenargues' filosofie — wij hebben er behoefte aan en wel in grote mate. Maar
ik wilde nu graag ook een eigen bijdrage leveren en wel de volgende :
dat een groot aantal schitterende gedachten ook hun oorsprong vinden aan
een vrolijke en eensgezinde maaltijd.
Eenmaal zal ik hierover een boek schrijven en zal dan met tienduizende
good gefundeerde gevallen aantonen dat het gebrek aan een goede spijsvertering voor tenminste vijf-en-zeventig procent van al de grote misdaden
in de wereld, en voor de meeste grote misdadigers — de Napoleons, de
Hitlers, de Ivans de Verschrikkelijke, of hoe zij verder heten mogen, verantwoordelijk is geweest. Zij waren altij d veel te druk bezet om een paar
minuten van hun did te kunnen verspillen met alleen maar genoegelijk om
een eettafel te zitten, elkaar pepermuntjes aanreikende en sinaasappelen
etende. Zij slokten hun eten op en keerden terug tot hun blauwdrukken en
hun statistieken en hun plannen voor verdere beslissingen over hun mede•
mensen.
Hoe anders b.v. Kant, die ons de kategorische imperatief schonk ; hij
placht zijn vrienden na de lunch minstens anderhalf uur bij zich te houden;
en Spinoza, die het gezin van zijn kostbaas na hun noenmaal gezelschap
placht te houden en een pijpje met hen bleef roken en onderwijl de eenvoudige kwesties van hun zeer eenvoudige levens met hen besprak ; en
Thomas Jefferson, die wanneer zij ti gasten hem dreigden te verlaten, nog
een extra fles heel speciale port van beneden liet halen, opdat hij nog een
wijle van hun gezelschap zou mogen genieten. Ja, hier is voldoende materiaal aanwezig voor ten minste drie delen, maar ik moet daar niet nu on397
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middellijk mee beginners, want ik moet U nog steeds vertellen hoe wij
verder de avond met onze drie vreemde musketiers doorbrachten.
Toen wij tenslotte van tafel opstonden was het vrij laat. Een week tevoren
hadden wij de goede God gedankt, dat Erasmus ons, door de klok een paar
uur vooruit te zetten, bevrijd had van onze onwelkome metgezellen. Nu
hoopten wij echter dat hij de klok minstens vier uren terug zou zetten. Wat
het gesprek zelf betreft, een goed gesprek is als een goede dialoog in een
boek dat men leest. Dit zal altijd zo rustig en zeker aan zijn doel beantwoorden, dat men het niet op zal merken.
Geheel vanzelfsprekend bracht Erasmus het grootste deel van de avond
door in druk gesprek met onze heilige. Een ogenblik had ik gevreesd dat
de wrijving, die altijd tussen de Dominicanen en hun rivalen, de Franciscanen, bestaan had, hen ten opzichte van elkaar een weinig behoedzaam zou
maken maar zij konden schitterend met elkaar overweg. Ik maakte mijn
v tees later aan Erasmus bekend en deze glimlachte. „Natuurlijk niet," zei
hij. „Dergelijke dingen maken nooit enig verschil voor beschaafde mensen.
Een bruine pij — een zwarte pij wat doet dat er eigenlijk toe, wanneer
we daaronder elkaar maar begrijpen?"
Eveneens geheel vanzelfsprekend werd ik de richting van Mozart uit gedreven, die in het bijzonder aangenaam getroffen was, toen ik hem vertelde dat, toen ik nog heel jong was — zes of zeven mijn vioolleraar mij
korten tijd uit zijn vader's „Violin Schule" les had gegeven. „Beste papa,"
zei hij, „hij was een goed vakman, niemand was ooit beter dan hij, en ik
heb veel aan hem te danken. Het was misschien beter voor me geweesf
wanneer ik niet op zo jonge leeftijd van het ene hof naar het andere gesleurd was. Maar ik ben ervan overtuigd dat papa het beste met ons voor
had, en Nannerl en ik hadden er veel plezier in om al die fijne dames en
heren te ontmoeten. Nannerl was een lief kind."
„En is het niet wonderlijk dat Nissen mijn leven beschreven heeft ! Niet
iedere man zou zijn dagen doorbrengen met het schrijven van een biographie over de eerste man van zijn eigen vrouw. Ja, het was een goede
wereld. Ik had alleen wel wat langer willen leven . . . En nu zal ik U eens
vertellen wat U voor mij zoudt kunnen doers — ik zou dolgraag mijn „Voiche Sapete" nog eens willen horen, maar dit keer in het Duits. Ik wil nu
eindelijk eens ontdekken of dat werkelijk zo verschrikkelijk klinkt als de
critici zeggen."

Elf uur. Half twaalf. Kwart voor twaalf. Bijna een uur lang hadden we
naar muziek geluisterd (voor het merendeel aria's uit zijn opera's) toen
Mozart zei : „Nu is het genoeg. Ik wil niet egolstisch zijn. Ik wil ook mijn
andere vrienden nog een kans geven. Laat ons nu eens horen wat onze
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Deense vriend te zeggen heeft. Hij kon goed verhaaltjes vertellen, nietwaar ?"
Hans Christian boog. „Ik had nooit een hoge dunk van die sprookjes van
mij," merkte hij op, „maar zij leverden mij zo weinig moeite op en zij
boden andere mensen zoveel genoegen, dat ik het min of meer als mijn
plicht beschouwde er mee door te gaan."
„Kunt U zich er niet een herinneren, die U tij dens Uw leven nooit verteld
hebt ?" vroeg Mozart met meer sluwheid dan ik van hem verwacht had.
„Ja wel,"antwoordde Andersen. „Zoudt U het graag willen horen?"
Wij alien gaven luide onze instemming te kennen, en zelfs St. Franciscus
liet, nadat Erasmus de vraag vertaald had, zijn vreugde blijken door een
staccato van „benissime's".
Frits, die altijd aan alles dacht, had zich herinnerd dat Hans Christian
gewoonlijk een pijp rookte met een grote Chinese kop. Hij had er een opgediept in een sigarenwinkel in Amsterdam en de hele avond door had
onze geliefde Deen tevreden aan zijn nieuwe aanwinst zitten lurken, bij
tijd en wij le eens een opmerking makende over die handige kleine ,tondelstokjes', die uit zichzelf in brand vlogen wanneer men ze langs de kant
van het doosje streek.
„In mijn tijd," zo vertelde hij ons, „hadden wij een drommelse moeite om
onze pijp aan te houden. Wij hadden een hete steen nodig, en de hele dag
door waren wij bezig stukjes papier op te rollen om onze tabak brandende
te houden. Ja, deze uitvinding staat mij wel aan en als U er geen bezwaar
tegen hebt dan zal ik er een paar als souvenir mee nemen. En mag ik U
nu nog even lastig vallen om een beetje meer van die uitstekende tabak uit
die oude blauwe pot. Herr Gulberg, onze grote dichter, had er precies zo
een. Hij vertelde mij gewoonlijk dat deze oorspronkelijk aan Herr Holberg
behoorde, onze grote dramaturg. Dank U; en als U nu een beetje dichterbij
wilt komen, dan zal ik U dat ene sprookje vertellen dat ik nog nooit aan
iemand anders verteld heb.
„Fens op een dag bemerkte Onze Lieve Heer dat Hij een beetje laks was
geweest in de aandacht die Hij aan het menselijk ras had besteed en dat
Hij eens een korte inspectie-reis moest gaan maken. Dus ging Hij naar
Petrus om hem te vragen hoe men het best de aarde kon bereiken ; want er
hadden zich, sedert Zijn laatste bezoek aan dat bepaalde deel van het sterrenstelsel, zo veel veranderingen in de loop van de planeten voorgedaan, dat
Hij bang was te zullen verdwalen of zich te bezeren, en Hij wilde Zijn
geheugen wat opfrissen. Tot Zijn grote verrassing vond Hij Petrus helemaal
niet enthousiast over het plan en Hij vroeg hem, wat er toch met hem aan
de hand was dat hij zoveel bezwaren opperde.
„Lieve Heer," antwoordde die brave Petrus, „het is overigens helemaal mijn
zaak niet wat U doet of laat. Ik werk hier alleen maar en U bent de Baas,
.
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zoals ik tot Jacobus en Johannes placht te zeggen in vroeger dagen, wanneer ik voor hen op de Galileise Zee werkte. Maar wilt U mij toestaan U
een vraag te stellen ?"
„Natuurlijk wil ik dat", antwoordde Onze Lieve Heer.
„U herinnert zich dan zeker nog wel, toen U dat bepaalde planeetje, dat U
de aarde noemde, schiep, hoe U toen zei dat dit Uw grote experiment zou
worden, en hoe U dit zo mooi en liefelijk wilde maken als U maar kon en
hoe U een nieuw soort wezen ging scheppen dat U ,mens' wilde noemen;
hij en zijn medemensen zouden niet alleen in het voile bezit van die verrukkelijke tuin gesteld worden, waarin U hun zou toestaan hun dagen te
slij ten, maar U ging iets doen wat U nog nooit tevoren had gedaan. Deze
zogenaamde mensen zouden begiftigd worden met een eigen wil „vrije
wil" was die uitdrukking die U daarvoor gebruikte, meen ik — en zij zouden
niet aan banden worden gelegd door harde en vaste voorschriften, maar het
zou hun toegestaan worden te handelen volgens wat in hun eigen ogen het
juiste was.
„Natuurlijk was dat alles lang voor mijn tijd, maar U vertelde mij er
dikwijls over toen ik hier pas kwam en toen U zeer teneergeslagen leek en
zei dat U zojuist de grootste teleurstelling van alle eeuwigheid had ondervonden."
„Je hebt volkomen gelijk, mijn beste Petrus," antwoordde de Heer. „Het is
allemaal precies zoals je zegt."
Petrus streek een paar maal met zijn hand door zijn lange, witte baard
alvorens hij gereed was om verder te gaan.
„Goed dan, Lieve Heer," vervolgde hij, „ziehier de vraag die ik altijd al had
willen stellen, maar waarvoor ik nog nooit een goede gelegenheid heb gekregen. Het zou zo Iicht onbeschaamd kunnen lijken van mijn kant, doch
nu heb ik een goed excuus."
Onze Lieve Heer had niet het flauwste idee waar zijn trouwe, oude poortwachter op aan stuurde ; maar Hij had altijd zulk een warme lief de voor
deze rondborstige, oude visser gekoesterd, dat Hij hem aanspoorde „Vooruit, maar, beste vriend, voor de dag ermee ; vraag maar alles wat je op je
hart hebt."
Nogmaals ging Petrus' hand over zijn baard en toen kwam zijn vraag.
„ ,Lieve Heer,' zei de hij„wij kennen elkaar nu zovele jaren en wanneer men
iemand lief heeft, zoals ik U lief heb, dan komt men achter een heleboel
dingen, die een ander nooit vermoed heeft; want iedereen is er altijd van

overtuigd dat hij zijn gedachten kan verbergen door zijn voorhoofd te
fronsen of plechtig te kijken of te glimlachen of iets dergelijks."
„Dat weet ik," antwoordde de Heer, „dat was een van mijn handigste
idean en ik ben daar zeer trots op — die bekwaamheid waarmee ik de mensen begiftigde om hun gedachten te verbergen."
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„En denkt U, Heer, dat U daar zelf knap in bent ?" vroeg Petrus, die niet
in de wieg gelegd was om op alles ja en amen te zeggen.
„Zeker ben ik dat!"
„Goed dan, ik ben bang, Heer, dat ik nog een andere gissing voor U in
petto heb, die ik natuurlijk niet op deze manier aan U voor mag leggen,
maar zo denk ik er nu eenmaal over."
„Laat dat maar rusten," zei de Heer. „Wij zijn oude vrienden. Wij kunnen
ons tegenover elkaar uitspreken. Vraag dus gerust. Wat is het ?"
„Goed dan, Lieve Heer, nu U er op aandringt. Ik weet dat U zich veel
van dat beroemde experiment van U op die kleine planeet had voorgesteld
en hoe U grote verwachtingen koesterde voor de toekomst ; want nu had U
tenslotte een wezen geschapen naar Uw eigen beeld en had hem een verblijfplaats toegewezen en een overvloed van vrije wil. Dat was een combinatie die moest slagen — dat kon onmogelijk verkeerd gaan."
Ditmaal was het de beurt voor de Heer om over zijn baard te strijken.
„Dat herinner ik mij," antwoordde Hij.
„Goed dan, wat ik U altijd had willen vragen, maar waar ik tot nu toe
nog nooit een kans voor had gekregen, wanneer U daar weer heen wilt . ."
„Ja, ja," onderbrak de Heer hem, „wat is het?"
,Wat ik U vragen wilde is dit. Wanneer U dit alles weer opnieuw moest
beginnen — dit experiment met deze vreemde, tweevoetige schepsels naar
Uw eigen beeld en begiftigd met een eigen wil, die hij gebruiken kon voor
goed en kwaad — zou U dat dan weer doen?"
Hans Christian hield even op. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om op
mijn polshorloge te kijken — nog maar een minuut.
„Ga door," smeekte ik hem. „Vertel ons de rest."
„Ja, maar mijn pijp is uit gegaan en ik ben mijn tondelstokjes kwijt geraakt."
Ik stak een lucifer aan en hield het in zo'n overmatige haast boven zijn pijp
dat ik bijna zijn Lange neus brandde. Hans Christian was een hele bezadigde
kerel wanneer het 't aansteken van zijn pijp betrof. Eindelijk was dat dan
gebeurd. Hij deed een diepe haal.
„Ga astublieft door," verzocht ik hem, „wat antwoordde de Heer ? Ga
door — we hebben nog maar een paar seconden."
Nog een haal een minuut voor middernacht. Daarop zei hij, „De Heer
nam er de tijd voor, want dit was een zeer belangrijke vraag — de belangrijkste vraag die Hem ooit gesteld was — en toen antwoordde Hij : „Je
vraagt mij of Ik dat weer zou doen — een levend wezen scheppen naar
mijn eigen beeltenis en begiftigd met die vrijheid van keuze tussen goed
en kwaad, dat een deel vormt van Mijn eigen alwetendheid, maar zonderdie wijsheid en ondervinding die Ik Mij verworven heb in een eeuwigheid
van bezonnen overpeinzing en practische toepassing."
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Nog twee seconden.
„Het is zeer moeilijk je een direct ja of nee te antwoorden" — nog een
seconde — „maar over het algemeen ben 1k geneigd te zeggen dat
Beng, zei de klok buiten. De kamer werd in donker gehuld en onze gastea
waren verdwenen.
Toen we de tafel afruimden vond ik een kaartje dat tegen een kleine bos
bloemen aan stond en tegengehouden werd door een klein figuurtje uit een
van Hans Christian Andersen's sprookjes. Het droeg de handtekening van
Wolfgang Amadeus Mozart. Een beetje lager had Hans Christian twee woorden in het Deens gekrabbeld, „Mange tak" — „Dank U", en bovenaan,
bijna onleesbaar, „Carissimi fratelli", met een kruis en zijn gezegende naam,
Francesco.
PP

Bij enkele vorige gelegenheden was Erasmus soms nog een korte poos blijven zitten, nadat de anderen vertrokken waren. Ditmaal was ook hij verdwenen. Frits en ik bleven dus gedurende enkele ogenblikken alleen achter,
tot ik opstond en hem zwijgend goede nacht toewuifde. Daarop stapte ik de
donkere straat in. Het dorp lag reeds in diepe rust. In de verte wierp de
vuurtoren van West-Kapelle zijn verblindende stralen over hemel en aarde.
Twee korte flitsen — een lange
tien seconden duisternis — twee korte
flitsen — een lange
tien seconden duisternis — twee korte flitsen —
een lange — tien seconden duisternis. 1k liep de dijk op en bleef daar
langen tijd staan, turende naar de donkere zee in de verte. Twee korte flitsen, dan leek het alsof de horizon in brand stond — een lange — en weer
was de aarde zoals in de tijd vOOr de schepping.
Mozart, Hans Christian Andersen en St. Franciscus — drie korte flitsen —
dan weer duisternis.
Een wonderlijke vinding, die flitsen in de duisternis, maar toch een, die
menig vermoeid zeeman in staat stelde zijn weg te vinden over de woeste
golven van de oceaan van het leven.
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Wij onthalen Beethoven, Napoleon
en mijn eigen over-over-grootvader
en horen een lange alleenspraak aan

Z al ik U iets grappigs vertellen ?" vroeg Erasmus mij, toen ik hem
in zijn zonnige kamer temidden van zijn oude folianten opzocht. „lets heel
vermakelijks, maar terzelfder tijd een beetje sensationeel.
„Wat dan ?"
„Ik hoorde dat er iemand zeer jaloers op ons is ?"
„Op wie?"
„Op ons ! Op degenen die voor Uw diners zijn uitgenodigd."
„Maar hoe kan iemand daar nu iets van weten ? Wij zijn zeer voorzichtig
geweest. We hebben ons best gedaan het zoveel mogelijk geheim te houden."
„Daar ben ik van overtuigd. Maar daar, waar ik thans ben, verschilt het in
sommige opzichten heus niet zo veel van het leven op de aarde. Nieuwsgierigheid is een menselijke trek, die zelfs de dood schijnt te overleven.
Nieuwsgierigheid en jalousie."
„En dus weergalmen de Elyseische Velden nu van verhalen over onze eetpartijtj es en voelen anderen zich achteruit gezet omdat zij niet zijn uitgenodigd ?"
„Iedereen schijnt tot in de kleinste bijzonderheden op de hoogte te zijn van
Uw diners : hoe Mozart en Hans Christian alle roomijs opaten en hoe
schandalig die twee bisschoppen zich gedroegen en hoe buitengewoon Uw
keukenmeid kip kan braden. Maar nu is er iets grappigs voorgevallen."
„Zegt U het mij, alstublieft. lk begin nieuwsgierig te worden."
„Welnu, het werd mij op de volgende wijze verteld. De meesten onder ons
zijn zeer voldaan wanneer zij deze aarde vaarwel zeggen omdat hun tijd
is aangebroken. Met al het leed en verdriet, de onnodige wreedheid, de
eindeloze domheden en teleurstellingen voor ogen, zijn we maar al te gaarne
bereid om heen te gaan. Velen van ons zijn meer dan voldaan wanneer
God's engel ons aanraakt en een wenk geeft ons gereed te maken hem te
volgen. Doch zo nu en dan wordt er een geboren die nooit genoeg kan
hebben, die onverzadigbaar is, die zijn handen naar alles heeft uitgestrekt,
die alles gehad heeft en toch nog meer wenst."
„Een vreselijke gedachte ! "
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„De vreselijkste gedachte die er op de wereld bestaat."
„En daarbuiten! "
„U heeft gelijk — ook daarbuiten."
„En wie is die ongelukkige ziel, die jaloers is op al onze andere gasten?"
„U kunt zijn naam waarschijnlijk wel raden."
„Noemt U hem mij liever."
„Zijn naam is Napoleon. Men zegt dat hij
hoewel ik er niet voor in kan
staan, aangezien het lang na mijn tijd gebeurde
maar men zegt, dat hij
Keizer van Frankrijk is geweest en op een gegeven ogenblik schijnt het niet
veel te hebben gescheeld of hij had over de hele wereld geregeerd."
„Wij kennen hem goed en hij staat ons in het geheel niet aan! Dat wil
zeggen, Frits en ik, en andere mensen zoals wij, mogen hem niet, maar anderen weer wel.
„Waarom?"
„Daar ben ik niet geheel zeker van, maar zij beweren dat hij een zeer
groot man was."
„Waarom?"
„Omdat hij de dingen gedaah kreeg."
„Wat voor dingen?"
„Hij heeft meer mensen de dood in gejaagd dan iemand anders."
„En bewonderen ze hem daarom ?"
„Niet alleen daarom."
„Waarom dan nog meer ?"
„Omdat hij, zoals ik zeg, de dingen gedaan kreeg."
„Dat klinkt geheimzinnig."
„En het is geheimzinnig ; maar nu U hem eenmaal genoemd hebt, zou het
eigenlijk helemaal geen slecht idee zijn hem uit te nodigen."
„Omdat hij zoveel mensen vermoordde ?"
„Nee, dat zal het juist zeer moeilijk voor ons maken om in dezelfde kamer
met hem te zitten. Maar hij schijnt het vermogen bezeten te hebben, iedereen die in zijn nabijheid kwam in hoge mate onder zijn invloed te brengen."
„Hoe weet U dat ? Las U het in een boek?"
„Nee," antwoordde ik, „mij n. grootmoeder vertelde mij dat. Haar eigen
vader was een van zijn slachtoffers."
„Werd. hij ook vermoord ?"
„Niet precies. Alles wat hij verloor was zijn gezondheid en zijn eigendommen, twee van zijn zoons en drie van zijn vingers."
„En toch beminde Uw grootvader hem?"
„Hij vereerde de grond die hij betrad."
„Ondanks zijn twee zoons en al het andere ?"
„Ondanks dat."
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Erasmus keek mij verbaasd aan. „U maakt mij bijna nieuwsgierig hem te
ontmoeten."
„U zult hem ontmoeten en wel heel gauw."
We hadden ons voorgenomen op ons volgende diner twee vrouwen te
inviteren, want wij wilden onze partijtjes niet te een-zijdig maken. Maar ik
stelde nu liever Catharina van Rusland en Marie Antoinette uit tot een
andere Zaterdag (tenslotte kwamen zij nooit), en toen ik die avond wegsloop
om mijn oude trouwe leeuw te bezoeken stonden er drie namen op het
stukje papier. Het waren de namen van Keizer Napoleon, van mijn eigen
over-over-grootvader, een eenvoudige korporaal van de Grenadieren-Garde
en vrijwilliger in de noodlottige veldtocht tegen Rusland in 1812, en, bij
nader inzicht, van de man die eveneens gedurende een groot aantal jaren
onder de betovering van de Corsicaan was geweest, maar die zich daarvan
hersteld had en hem voor eeuwig uit zijn Leven had gebannen — Ludwig
van Beethoven.
Frits was verrukt toen ik het hem vertelde. „Ik haat dat verschrikkelijke
Italiaantje," zei hij ,,,ik walg alleen al van zijn naam. Maar ik zou hem
graag willen ontmoeten. En het zou schitterend zijn die brave Ludwig achter
hem aan te laten lopen ! Ik hoop dat hij in een van zijn woeste stemmingen
is. Dat zou schitterend zijn ! "
Het etensprobleem ! De Keizer verafschuwde Lange maaltij den. Nooit had
hij er meer dan een kwartier voor over om aan tafel door te brengen. 1k
besloot hem op zijn minst gedurende twee uren aan tafel te houden. Hij
hield er een eentonig menu op na — een koude kippenbout voor het ontbijt, hetzelfde voor de lunch (tenminste op die zeldzame gelegenheden dat
hij zich de moeite getroostte die maaltijd te gebruiken) en gebraden kip voor
het diner. Al het andere werd steeds onherroepelijk terug gestuurd naar de
keuken. Uitstekend, er zou die avond dus geen kip zijn. We zouden hem vis
voorzetten, wat hij verafschuwde. Hij dronk nooit iets anders dan een zeer
lichte Bordeaux. Er zou dus alleen maar champagne geschonken warden.
Doet er niet toe wat het kost ! Er zou voldoende champagne zijn om Hein's
boot vlot te krijgen ; en wij zouden samen de kamer under de rook zetten,
want hij verfoeide tabak. Wat de snuifdoos betreft, die we een paar maanden
geleden voor Emerson hadden gekocht, we zouden die zo goed mogelijk
verstoppen zodat niemand hem zou kunnen vinden in geval de Keizer om een
snuifje van zijn geliefde Kopenhaagse rappie zou vragen.
Het was misschien geen erg nobele manier om de kleine Corsicaan zijn daden
betaald te zetten, maar het was beter dan het hem helemaal niet betaald te
zetten. En dan hadden wij het nu ook nog in onze hand zijn oren piin te
doen. Muziek had hij veracht. Een militaire kapel en een paar wijsjes van
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Gretry, dat was alles waar hij zich voor had willen inspannen. Wij had den
nog al die verrukkelijke platen van Mozart. Die zouden hem vast en zeker
buitensporig irriteren, en Hein kreeg instructies ze de hele avond te spelen.
Beethoven was te doof om er zich om te bekommeren en zelfs al ving hij
zo nu en dan een enkel deuntje op, dan zou hij dat nog niet erg vinden,
want hij had een grote bewondering voor zijn oudere tijdgenoot. Restte ons
dus schotels te vinden waarvan zelfs de namen onaangename herinneringen
bij de Keizer zouden oproepen, Russische namen en Spaanse namen, die
hem aan de nederlagen zouden herinneren die hij in deze twee landen had
geleden.
Hier volgt het menu dat ik samenstelde. Soep „potage Conde". De Condes
behoorden tot het geslacht Bourbon en de Hertog d'Enghien, die hij om het
leven had gebracht, was een Bourbon geweest. Dat moest de Keizer wel
hinderen, ook al was hij tenslotte door de nicht van de vrouw van een van
hen te trouwen, door huwelijk dus, familie geworden van wijlen Lodewijk
XVI. Het Franse recept geeft aan dat „rode prinsessebonen" de grondslag
voor deze soep vormen, maar ik weet niet wat „rode prinsessebonen" zijn.
Moet dat dus vragen. Of zullen we dan maar liever „potage Bagration"
'

Laat in de avond placht ik de uitnodigingen naar het stadhuis te brengen

nemen ? Piotr Ivanovich Bagration was de Russische generaal, die de Napoleontische opmars bij Borodino in 1812 tot staan bracht. Misschien doen we
echter toch beter ons bij de „potage Conde" te houden, daar we nog wel
andere Russische schotels zullen krijgen. Als ik het te pakken kan krijgen,
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zouden we het diner met kaviaar kunnen beginnen; hoewel, wat mij betreft
zou ik net zo lief een stukje zwarte katoen gedrenkt in zout water opzuigen.
Entree — „gigot de mouton a la moscovite". Ik meen dat het „I la moscovite" genoemd wordt omdat er jenever in zit. Dat zal het wel afschuwelijk
maken, maar de rest van ons kan wel iets anders vooraf nemen. Maar
waarom er nu jenever aan schaapsvlees moet worden toegevoegd is mij een
volledig raadsel. Hoewel, als het recept anno 1739 het zo voorschrijft, dan
zouden we het Loch wel eens kunnen proberen.
Groenten hier had ik de keus tussen „pommes de terre a l'anglaise"
(puree) of „pommes de terre Chateaubriand" (in olijfolie gebakken en met
een heleboel fijn gesneden peterselie). Denk je eens in, op St Helena zal
hij wel grote hoeveelheden aardappelen l'anglaise" hebben gehad. Ik zal
dus maar de gebakken aardappels „a la Chateaubriand" nemen. Ook dat zal
hem bepaald wel irriteren, want Chateaubriand was een van zijn meest
succesvolle literaire tegenstanders en zat hem eeuwig en altij d te treiteren
over de moord op de Hertog d'Enghien.
Als dessert dacht ik kleine „pots de creme" te nemen met dat engelengebak,
dat de Hollanders om de een of andere duistere reden „moscovisch gebak"
noemen. Bij dit alles wordt er met Beethoven en Grootvader wel Been
rekening gehouden, maar Beethoven gaf niets om eten (noch wanneer, noch
wat hij at) en mijn geèerde voorvader zal wel te opgewonden zijn over zijn
ontmoeting met zijn Keizer om te weten wat hij krijgt, of er zich veel om
te bekommeren. En laten we dan bij de koffie kokende brandewijn nemen;
of zullen we wat geld aan een likeurtje spenderen, dat hij zeker verafschuwen zal zodra hij de naam ziet : Danziger Goldwasser?
En nu dan een kort rapport over Zijne Majesteit, want hij drong altijd aan
op beknoptheid in alle berichten die hem gezonden werden. Dat sprak wel
vanzelf, aangezien er de hele dag door rapporten bij hem binnen kwamen —
rapporten uit Madrid en Rome, Amsterdam en Hamburg, uit Warschau en
Berlijn en uit iedere hoek van de wereld, de nieuwe inbegrepen, totdat hij
zijn Amerikaanse bezittingen aan ons verkocht voor verscheidene millioenen
dollars. Doch slechts weinig berichten bereikten hem uit Londen tot het jaar
1815, toen een korte mededeling gericht aan de commandant van de
„Bellerophon" opdracht gaf Generaal Bonaparte over te brengen naar
H.M.S. „Northumberland" en hem op het eiland St. Helena te interneren.
Napoleon moet wel iets van dat eiland of hebben geweten. In een van zijn
schoolboeken, die bewaard zijn gebleven (ik meen in Genua) had hij opgetekend : „St. Helena, een klein en zeer verlaten eiland in de zuidelijke helft
van de Atlantische Oceaan". Hij kreeg zes eindeloze jaren om uit te vinden
hoe waar dat was — zes jaren van levend begraven zijn na zes-en-twintig
jaren, waarin hij meer actie en meer roem bij een had geperst dan ooit iemand
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anders heeft kunnen bereiken. Ik mag hem helemaal niet; maar ik beken
dat dit toch een heel erge straf was. Aan de andere kant, veronderstel dat
ik de Britse regering geweest was, wat had ik dan anders moeten doen?
Wat anders had iedere regering, welke dan ook, kunnen doen die de wereld
wilde ontdoen van een menselijk wezen, dat een vulkaan was, dat meer
energie had dan honderd millioen gewone menselijke wezens, dat minder
scrupules kende dan het gemeenste type struikrover, dat meer macht had
over zijn medemensen dan ieder ander wiens daden voor het nageslacht
bewaard zijn gebleven, dat meer werk kon verzetten in kortere tijdsruimte
dan twee dozijn gewone staatslieden, en wiens ego zo groot was dat hij een
hele planeet nodig had als achtergrond voor zijn eerzucht en ijdelheid ?
Maar ik moet het kort maken, en voor alles precies zijn, want dat is de
manier om de dingen in de ware Napoleontische stijl te doen. Goed dan,
daar ga ik !
Napoleone Buonaparte werd geboren in 1769, een jaar nadat zijn geboorteeiland Corsica ingelijfd was bij het Koninkrijk Frankrijk. Dit is belangrijk,
want het zou zijn invloed doen gelden alle dagen van zijn jeugd ; en tot in
het begin van zijn twintiger jaren werd hij Been echte Fransman, maar een
vurig Corsicaans patriot en een rebel met dromen van een bevrijde en onafhankelijke Corsicaanse natie en met — wie kan het zeggen ? — een eigen
koning — Zijne Majesteit Napoleone I.
Deze patriottische gevoelens had hij van zijn ouders meegekregen — het
allermeest van zijn moeder. Want de vader, Carlo Buonaparte, was alleen
maar een vrij onbeholpen loot van een oud Italiaans geslacht, dat met trots
op zijn edele Toscaanse afstamming kon bogen, aangezien het twee eeuwen
tevoren van het vasteland naar dit woeste en achteraf gelegen eiland, dat
aan de republiek Genua toebehoorde, was getrokken. Sedertdien hadden zij
in de hoofdstad Ajaccio gewoond. Zij hadden het nooit buitengewoon ver
gebracht. Doch evenmin waren zij ooit ver uit hun eigen stand afgezakt.
Carlo Buonaparte was advocaat en landeigenaar in het klein, en een vrij
prominente plaatselijke patriot.
Hoe geheel anders was de moeder ! Zij behoorde tot het geslacht der
Ramolino's en haar voornaam was Letizia. Wij zullen haar tegenkomen op
iedere bladzij de van de geschiedenis van haar beroemde zoon ; voor de
buitenwereld echter een schimachtige figuur, want Madame Mere, een streng
gelovige Italiaanse vrouw van de oude stempel, gaf er de voorkeur aan op
de achtergrond te blijven. Maar voor haar „piccolo" Napoleone was zij, en
zou zij tot aan het einde van zijn dagen blijven, een machtig bolwerk. En
dat wel in zulk een mate, dat zij de enige persoon in de gehele wereld was
voor wie hij bang was. Want zij bezat een scherpe tong en hij moest te
alien tijde die verschrikkelijke opmerking van haar horen, die zij iedere keer
weer herhaalde wanneer hij een nieuwe overwinning had bevochten en weer
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als het maat
een nieuw land had overmeesterd : „Pourvou que ca doure"
duurzaam is!
Letizia Ramolino leerde nooit het Frans zuiver te spreken. Haar Italiaanse
accent bleef haar tot aan haar dood bij. Maar hierin verschilde zij helemaal
niet van de Keizer zelf, die nooit leerde Frans te schrijven zonder grove
grammaticale fouten te maken. Dit moet wel een Napoleontische trek zijn
geweest. Zijn neef, de derde Napoleon, verleerde nooit het Zwitserse accent,
dat hij zich gedurende zijn jaren van ballingschap in de Helvetiaanse
Confederatie had aangewend.
Het Corsicaanse yolk geleek in sommige opzichten op het yolk van de
Elzas, dat tot nog toe nooit in staat is geweest te besluiten of zij nu Duits
dan wel Frans willen zijn. Toen zij onder het gezag van Genua stonden,
wilden de Corsicanen Fransen zijn. Nadat zij Frans geworden waren, wilden
zij weer bij Genua horen. Om nu het probleem uit de wereld te helpen
was een van hen, een zekere Pasquale Paoli, een beweging begonnen, die
„Corsica voor de Corsicanen" eiste. Het was gedurende deze rebellie, dat
Napoleon ontvangen werd. Zijn moeder droeg hem onder haar hart (zoals
dat in eenvoudiger tij den dan de onze gewoonlijk heette) terwijl zij, haar
echtgenoot begeleidde op zijn veldtochten in de wildernis. De revolutie liep
echter op niets uit. Paoli werd verslagen en in Mei 1769 vluchtte de bevrij der naar Engeland.
In Augustus van hetzelfde jaar werd Napoleon geboren. Tegen die tijd
was het gezin weer terug in Ajaccio, de stukken zo goed en zo kwaad als
zij konden weer aan elkaar lijmend. Carlo Buonaparte hield de toekomst
voor ogen. Het had geen zin meer in de oppositie te zijn, nu de zaak van
de Corsicaanse vrijheid voor goed verloren was. Men kon eigenlijk net zo
goed aan de goede kant van de nieuwe meesters staan. Hij had een sleep
kinderen. De zoons konden hun eigen weg wel vinden, maar voor de
dochters moest gezorgd worden. Hij maakte zichzelf nuttig bij de Franse
gouverneur. In 1779 voelde de gouverneur de noodzakelijkheid een vertrouwd gezant naar Versailles te zenden, om de eigen regering te raadplegen.
Voor deze zending werd Carlo Buonaparte uitgekozen. Hij vroeg verlof
zijn tweede zoon Napoleone mede te mogen nemen, die toen tien jaar oud
was en (zoals jongens van die leeftijd gewoonlijk zijn) een gevaarlijke
rebel, in iedere vezel een Corsicaans patriot.
Dat was het begin van Napoleone's loopbaan als Fransman.
Hij was geen bijzonder aantrekkelijk kind. Hij was zo bleek als een laken,
zo mager als een stuk rails en verschrikkelijk onbehouwen. Hij droeg slecht
zittende kleren en betoonde zich in alles wat hij zei of deed een provinciaal.
Maar hij bezat een paar ogen, dat niemand ooit vergat. Ook had hij verschrikkelijke buien van slecht humeur, die bij tijd en wijle leidden tot zulke
woede-uitbarstingen, dat velen dit hielden voor vlagen van epilepsie. Maar
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dat was zeker niet het geval. Ook Bismarck kon soms uitbarsten in onbeheerste huilbuien, wanneer hem de voet dwars wend gezet ; doch niemand
heeft hem wit ervan beschuldigd een epilepticus te zijn, zoals Caesar,
Paulus en Mohammed.
Verder was er niets bijzonders aan hem, noch als student noch later als
jong officier. Behalve dan de ontzettend ernstige wijze waarop hij alles,
wat met zijn eigen persoon en zijn familie in verband stond, opnam. Vader
Carlo stierf toen Napoleone zestien jaar oud was, en hij werd toen het hoofd
van het gezin. Zijn oudste broeder Joseph was niet veel bijzonders. Het was
aan de kleine Napoleone om voor zijn moeder en zusters te zorgen.
In dit opzicht toonde hij zich op en tot een Italiaan. Hij zorgde voor al zijn
verwanten en overlaadde hen met gunsten zolang hij nog gunsten had uit
te delen. Zij vergolden hem dit op de bekende wijze. Nooit waren zij
tevreden. Zij riepen steeds weer om nog iets meer. Toen zijn geluk keerde,
waren zij plotseling zeer druk in de weer met hun eigen belangen. Behalve
de oude Letizia. Zij bleef trouw, zelfs nadat gebleken was dat zij het bij het
rechte eind had gehad, dat het inderdaad niet duurzaam kon zijn.
Na de grondslagen van zijn toekomstige beroep op de militaire school te
Brienne te hebben geleerd, ging Napoleone Buonaparte nog een jaar extra
naar de tcole Militaire te Parijs. Hij kreeg derhalve de beste opleiding die
het oude Franse Koninkrijk zijn toekomstige officieren kon aanbieden. In
1785 werd hij onder-luitenant, als dat tenminste de juiste vertaling is voor
de Franse titel „sous-lieutenant".
Daarop kwam de revolutie en Napoleon vond zijn tweede vader. Want het
was de Franse Revolutie die de Keizer der Fransen maakte.
„AlIons, enfants de la patrie ! " Het Franse yolk was op weg. Zo ook
luitenant Bonaparte, want hij was er wel op bedacht tegelijk met zijn
Corsicaanse ambities de Italiaanse spelling van zijn naam of te schudden.
Kortom, Luitenant Napoleon Bonaparte was gereed zijn loopbaan aan te
vangen. En de wereld was bezig de juiste voorwaarden te scheppen, waarop
hij zijn rol volgens zijn onbegrensde kundigheden het best zou kunnen
spelen.
Maar als ik zelfs zo in vogelvlucht doorga, zal ik een hoofdstuk van zes
honderd bladzij den nodig hebben, om hem in al zijn wederwaardigheden
te volgeri en ik heb je beloofd kort te zullen zijn.
Wij beginnen dus met het jaar 1785, waarin Napoleon zijn eerste aanstelling krijgt. De goede Koning Lodewijk zit al elf jaren op zijn troon. Hij
is reeds vijftien jaar met de aanvallige Marie Antoinette van Oostenrijk
getrouwd. Zijn schone Koningin, aanvankelijk door haar onderdanen aanbeden, heeft al het mogelijke gedaan om haar populairiteit volkomen te
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verliezen. Er is niets zondigs aan haar, niets slechts, niets immoreels, zelfs
aan dit hof, waar het woord „moraliteit" de laatste honderd vijftig jaar niet
meer in het woordenboek voor was gekomen. Laten we dus alleen maar
zeggen dat zij de wereld waarin zij leefde niet „begrijpt" en het daarbij
laten. Haar doen en laten wordt altijd op de verkeerde manier uitgelegd.
Zij beschouwt zichzelf zo ver verheven boven het gewone slag mensen,
dat zij er niets om geeft wat de mensen van haar zeggen. Doch hierin
vergist zij zich deerlijk, naar zij spoedig zou bemerken.
De groten dezer aarde zijn als kleine kaarsen, die hoog in een kerk vlak
onder de spanbalken zijn opgehangen. Dat is de reden, waarom zij zoveel
meer licht schijnen te verspreiden, dan zij in werkelijkheid doen. Zij zijn
zo hoog. Doch juist daardoor zijn zij ook zo verschrikkelijk opvallend zo
nu en dan zelfs onfatsoenlijk opvallend. Op hetzelfde ogenblik dat zij in
een tochtje beginnen te flikkeren, zegt iedereen „O kijk eens ! Er is iets
aan de hand met ons kaarsje! "
De oude Franse monarchie, die enige herstel-werkzaamheden erg nodig
had, liet alle kaarsen binnen de muren van zijn oude veste duchtig roken.
Aan alle kanten droop het vet over het Heilige der Heiligen. Iedereen
voelde zich onbehagelijk. leder ogenblik zou er een ongeluk kunnen geschieden. Als het gebouw vuur vatte, dan zou het stellig tot de grond toe
a fbranden. Het lot van Frankrijk king aan een zijden draadje.
Koning Lodewijk XVI is een goed man. Zijn voornaamste zwakheid is dat
hij bijna te goedaardig is en te vriendelijk jegens iedereen. En de Koningin,
de schone Marie Antoinette, is een Oostenrijkse en een Habsburgse. Zij
groeide op zonder enig contact met gewone, alledaagse mensen. Daardoor
wordt zij altijd en eeuwig beet genomen door allerlei handige schurken.
Juist op dit ogenblik hebben een aantal beruchte oplichters haar naam
gebruik om de dwaze Kardinaal de Rohan voor een waarde van ettelijke
millioenen francs aan diamanten afhandig te maken. Zij hebben de naam
van de Koningin gebruikt om hem om de tuin te leiden en hem te laten
geloven dat de Koningin hem als haar minnaar zal aannemen. Zij zijn nu
veilig en wel in Londen en trachten van hun buit of te komen. Wanneer
het complot tenslotte ontdekt wordt, blijkt zonneklaar dat de Koningin er
in geen enkel opzicht in betrokken is, er zelfs niet het flauwste idee van
heeft waar het allemaal om gaat. Maar het gesprek in de stad doet haar
kaarsje, daar hoog in de grote hall van Versailles, zo heftig flikkeren en
sputteren dat het bijna wordt uitgedoofd. De kroon van Frankrijk kan
dergelijke dingen niet langer velen. Het land is bankroet. Het land is nu al
geruime tijd bankroet geweest. Het yolk lijdt honger. Het leger is onrustig
geworden. De ene financiEle tovenaar na de andere wordt naar voren se413
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haald om zijn geluk te beproeven en milliarden uit een lege schatkist te
voorschijn te toveren. Wanneer hij niet onmiddellijk succes heeft, krult de
Koningin haar snoezige lipjes minachtend. Als een echte Oostenrijkse Habsburg is zij er verre boven verheven zich over zulke dwaze details als geld
en crediet bezorgd te maken. Geld moet er zijn, 't doet er niet toe hoe, en
het crediet moet onbegrensd zijn. Ontsla dus de laatste wonderdokter, die
blijkbaar niet weet hoe hij de steen der wijzen moet vinden, en neem een
nieuwe. Of neem er helemaal geen meer en hat alles maar gaan zoals
het gaat.
Doch wij zijn pas aan het jaar 1785 toe en de Fransen staan nog volkomen
loyaal tegenover hun gezalfde souvereinen. Vier lange jaren moeten er nog
verlopen aleer de vertegenwoordigers van het yolk tezamen geroepen zullen worden teneinde hun koninklijke meester allernederigst advies uit te
brengen over de wijze waarop hij het land van een financiele en politieke
ramp zou kunnen redden. Gedurende deze vier jaren trekt luitenant Bonaparte van het ene garnizoen naar het andere, brengt zijn vacanties door in
zijn oude geboortestad om familie-zaken te helpen regelen, dreigt nogmaals
aan plaatselijke Corsicaanse politiek te gaan doen, maar bedenkt zich tenslotte en keert terug naar zijn post in Auxonne of Valence, of waar zijn
regiment op dat ogenblik gestationeerd mag zijn. Ook heeft hij bepaalde
literaire plannen, en als op zeker ogenblik zijn geldmiddelen zeer schaars
zijn geworden, vent hij met boeken op afbetaling. Daarna weer terug naar
Corsica, waar Pasquale Paoli, de bevrijder, wederom verschenen is, ditmaal
gesteund door Engelse oorlogsbodems en Engels geld.
Het ogenblik is tenslotte gekomen om een definitief besluit te nemen. Aan
de ene kant snelt Frankrijk vol nieuwe idealen vooruit naar de nieuwe
orde van zaken, zoals die staan aangegeven in de boeken van de grote
filosofen uit die tijd. Aan de andere kant, een quasi onafhankelijkheid
onder de opperheerschappij van Engeland, dat de reactie vertegenwoordigt,
dat gelooft in een regering door weinigen en dat het nieuwe geloof van
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap afwijst als een uitvinding van de
Duivel.
Luitenant Bonaparte bemint nog steeds zijn geboorte-eiland, maar hij is ook
een vrij goed Fransman geworden. Als dit dan de politiek is, die Paoli
wenst te volgen, dan spijt het hem zeer, maar daar kan hij nooit in meegaan. En dan blij ft er geen andere keuze, dan Corsica voor altijd te verlaten
hij en zijn familie — zijn moeder, zijn broers en zusters en oom Fesch.
Oom Fesch is geen echte oom. De tweede vrouw van zijn vader was de
moeder van Napoleon's eigen moeder en dus is hij — maar zoek dat nu
zelf maar uit. Volgens de stam-instincten van deze half-wilde Corsicanen
echter vormt dat voldoende familie-verwantschap om Giuseppe Fesch een
lid van de Buonaparte kliek te doen zijn ; en oom Joseph gaat dan ook
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mee als de familie naar Toulon oversteekt, waarbij hij zijn dekenschap
opgeeft om Aartsbisschop van Lyon te worden, om daama de plaats van
Aartsbisdom van Parijs aangeboden te krijgen (wat hij heel bescheiden
weigert) en tenslotte verheven te worden tot de rang van Kardinaal.
Maar natuurlijk moet al het roerende goed achter gelaten worden, en toen
dus de expeditie tenslotte voet op Franse bodem zette, bestond er geen
andere bron van inkomsten dan wat de plichtsgetrouwe tweede zoon,
Napoleone, uit zijn zwaard kon halen en wat (doch dat is louter speculatie)
de knappe zusters met hun lieftallig uiterlijk tot stand zouden kunnen
brengen wanneer het er om ging rijke echtgenoten te vangen.
De terreur is nu in voile gang. Luitenant Bonaparte (Buonaparte is nu
afgezworen als een paar onachtzame .correspondenten deze naam nog gebruiken, is grote ruzie het gevolg) heeft geen actief deel genomen aan de
politiek, maar hij staat bekend als goed Jacobijn een rooie zouden wij
tegenwoordig zeggen. Hij heeft zelfs een vlugschrift geschreven, dat het
radicale republikeinse gezichtspunt verdedigt. De broer van Robespierre
heeft hem ontmoet, toen deze het leger als commissaris van het revolutionaire comite bezocht, en kreeg een gunstige indruk van hem vanwege zijn
burgerlijke deugden.
Juist op dit ogenblik vormt Toulon een grote bedreiging voor de Republiek,
want Toulon ligt aan de zee en de zee behoort aan de Britten en zolang
deze toegang hebben tot de haven van Toulon moet Parijs de mogelijkheid onder ogen zien van een verrassende aanval uit het zuiden. Alle militairen zijn het er over eens dat dit een zaak is voor de artillerie, want het
is onmogeiijk infanterie te gebruiken (laat staan cavalerie) temidden van de
steile rotsen in de omgeving van Toulon. Kapitein Bonaparte laat bescheiden
doorschemeren dat hij dat wel kan opknappen, dat hij een idee heeft en dat
hij gaarne de gelegenheid zou krijgen dit in praktijk te mogen brengen.
Hij is een bleek uitziende jonge Corsicaan van vage kom-af en naar men
zegt een beetje eigenaardig. Maar dit is een gouden tijd voor eigenaardige
mensen. Hoe zotter hoe beter ; na de janboel, die de zogenaamde intelligentia van deze wereld gemaakt heeft, moet de andere groep het maar
eens proberen — de slagers tot generaal gepromoveerd, de kappers als
kolonel, de „valets de chambre" als ministers van buitenlandse zaken of
gezanten in buitengewone dienst en gevolmachtigde ministers, de ex-kamermeisjes, die thans de Parijse salons beheersen. Laat die Corsicaanse vogelverschrikker het dus ook maar eens proberen. Hij kan niet slechter zijn dan
de ex-kunstenaar, die nu het commando voert. Wanneer hij zijn woord
gestand doet, dan zullen we hem kolonel maken of generaal. En wanneer
hij faalt, zullen we hem voor het militair gerecht brengen en fusilleren.
De Corsicaanse vogelverschrikker probeert het en slaagt. Toulon wordt genomen. De Britten varen weg, en de burgers die geen plaats kunnen vinden
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op een van hun transport-schepen worden geexecuteerd. Napoleon wordt
niet gefusilleerd. Hij wordt brigadier-generaal, als er iets anders gebeurt
wat hem gemakkelijk het leven had kunnen kosten. In Parijs is -het Schrikbewind tot een einde gekomen. Robespierre is onthoofd. Het yolk begint
nu vragen te stellen. Had Robespierre geen favoriet in het leger, een jong
artillerist, waarvan men zegt dat hij Toulon genomen heeft? Brieven van.
Napoleon aan de beide Robespierres worden onder hun correspondentie
aangetroffen en de nieuwe brigadier-generaal wordt gevangen gezet en
krijgt te horen dat hij de rechtszitting zal moeten afwachten. Maar alvorens
het zover komt, begint de behoefte aan bekwame officieren zich dermate
te doen gevoelen, dat Carnot, die uit frisse lucht en enthousiasme nieuwe
legers probeert op te bouwen, er op staat dat hij wordt vrijgelaten; doch
anderen verklaren dat men op deze manier een vroegere vriend van de
tyran er wel wat al te gemakkelijk of laat komen, zodat Napoleon uit de
dienst wordt ontslagen.
Er volgt een jaar van ellende en armoede. Napoleon wordt gedwongen zijn
horloge naar de lommerd te brengen en zijn boeken te verkopen. Het café
de la Regence ziet hem niet meer voor zijn dagelijkse spelletje schaak. Een
kopje koffie kan hij niet meer betalen. Hij denkt er ernstig over dienst te
gaan nemen bij een of andere vreemde mogendheid. De Sultan van Turkije
is, naar men zegt, bezig zijn legers te hervormen. Waarom zou hij niet naar
Turkije gaan en zien wat daar te doen valt ; want alles is beter dan Parijs
wanneer je geen sou op zak hebt en een familie van hongerige broers en
zusters moet onderhouden.
Politiek ? Dat zou best in orde zijn als men maar van tevoren weet, wid het
tenslotte zal winnen. Anders is dat te gevaarlijk. Er blij ft hem dus niets
anders over dan te wachten. Want het staat in de sterren geschreven dat
deze bijzondere jonge man zal slagen boven zijn stoutste verwachtingen, en
de sterren hebben altijd gelijk. Ten bewijze waarvan een bode komt aangesneld met een bericht van een van de leidende figuren uit de Conventie,
Burger Barras.
Burger Barras is in werkelijkheid Comte Paul Francois Nicolas de Barras.
Toen hij zag uit welke hoek de wind woei, heeft hij zich reeds vanaf het
begin bij de Revolutie aangesloten en heeft het klaar gespeeld, door systematisch iedereen te verraden, zijn hoofd op zijn schouders te houden.
Niemand mag hem en niemand vertrouwt hem; maar hij heeft tenminste
de gewoonte om bevelen te geven van zijn voorouders meegekregen. Hij
stelt nu voor, dat het commando over de troepen, die loyaal zijn ten opzichte van de Conventie, toevertrouwd zal worden aan Bonaparte. Niets
komt Generaal Bonaparte beter gelegen dan dat. Hij neemt het aanbod
aanstonds aan, want hij is een man van wet en orde en vindt het vreselijk
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dat Parijs geregeerd wordt door het gepeupel — of het nu het gepeupel
van de rechter of linker zij de is, dat laat hem koud.
Op 5 October 1795 — de 13de Vendemiaire, volgens de nieuwe kalender
— zet het grauw zich in beweging om uit te vinden wie er nu eigenlijk de
Baas is en wie de hoofdstad en het yolk zal regeren. De Conventie heeft
alle openbare betogingen verboden. Vroeg in de morgen begeven grote
drommen zich op weg naar de Conventie. Plotseling zien zij zich echter
geplaatst tegenover enige batterijen, die voor de kerk van Saint-Roch staan
opgesteld. De jonge man met zijn gelige gelaatskleur, die het commando
voert (de malaria, die hij in Italie had opgelopen, had hem die gele kleur
bezorgd) geeft hen te kennen, dat zij terug moeten keren of dat hij anders
zal schieten. De menigte heeft dat al eens eerder gehoord, maar nog nooit
is er iets gebeurd. Zij lachen die jonge man met zijn gele gezicht uit, verzoeken hem zijn speelgoed-kanonnetje af te schieten en gaan verder. Hij
schiet inderdaad zijn speelgoed-kanonnetje af. Een groot aantal mensen
wordt gedood. Nog veel meer worden gewond. De rest loopt zo hard weg
als zij maar kunnen en die avond is de Franse Revolutie tot een eind ge-

komen.
Van 1795 tot 1799 wordt Frankrijk nu geregeerd door het Directoire.
Gedurende deze vier j aren verslaan, vernietigen en verdelgen de burgerlegers van de Republiek alle beroepslegers van de oude dynastien. Oostenrijk is er het ergst aan toe, want Oostenrijk vindt Generaal Bonaparte
tegenover zich, die nu in Italie manoeuvreert alsof hij in zijn eigen tuin
een spelletje croquet aan het spelen is. Wanneer het geschiet afgelopen
is, heeft Oostenrijk Belgie verloren en een groot deel van zijn bezittingen
in Italie. De westelijke Rijnoever wordt afgestaan aan Frankrijk en een
aantal nieuw-gevormde republieken beginnen het inspirerende doch moeilijke experiment van zelf-bestuur.
Alles loopt prachtig. Frankrijk heeft, zo lijkt het voor de buitenwereld, op
ieder front getriom.feerd, behalve op zijn eigen binnenlandse front. Want
het is een van de weinige bewijsbare axioma's in de geschiedenis dat op
het ogenblik dat een democratie de overwinning heeft behaald, zij het
grootste risico loopt zichzelf te verslaan.
Maar in dit rapport geen gefilosofeer ! De filosofie behoorde niet tot de
meest geliefkoosde onderwerpen van Napoleon. God evenmin. Hij zal God
gauw genoeg nodig hebben in zijn eigen zaken als een soort super-Keizer
en dan zal hij Hem zo bij gelegenheid gaarne een paar gunsten bewijzen.
In ruil hiervoor meent hij het recht te hebben een eerlijke en zo mogelijk
preferente behandeling te verwachten. Wanneer echter dat deel van de
overeenkomst niet wordt nagekomen, dan heeft de andere partij het recht
zijn ongenoegen kenbaar te maken. Maar aangezien de eerste partij buiten
zijn bereik ligt, is de enig mogelijke wijze om uiting te geven aan zijn
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wrevel het te verhalen op de aardse vertegenwoordigers van de eerste partij,
zoals de Paus en de hoge Franse (Spaanse, Italiaanse en Oostenrijkse)
geestelijkheid spoedig tot hun eigen grote ontsteltenis en droefenis zullen
ondervinden.
Maar eenvoudige, gewone filosofen zoals de mensen die verantwoordelijk
zijn voor de Declaratie van de Rechten van de Mens en dergelijke nonsens — kan hij al evenmin gebruiken als musici en acteurs. Actrices vormen
weer een hoofdstuk apart. Die kunnen hem — als zij van dat soort zijn
amuseren met het voorbijgaande genoegen van een paar gezellige nachten,
wanneer hij zichzelf kan zijn en niet de rol van de Grote Man behoeft te
spelen. Daarna geef je hen een aardige broche met diamanten (maar niet
te duur, want de eer zijn bed te hebben mogen delen moet op zichzelf
reeds voldoende zijn) en verder vergeet je hen. Wat de filosofen betreft,
laat die van honger omkomen, tenzij zij toevallig ook goede wiskundigen
zijn, in welk geval zij hun nut hebben voor de bestudering van de problemen die verbonden zijn aan de ballistiek en aeronautica, want hun
ballons-captive zijn bij enkele veldslagen in Belgie van groot nut gebleken.
Maar beroof hen van alle macht tot zelfstandig denken of onafhankelijk
handelen, want dat zou kunnen leiden tot een hernieuwde revolutie en wat
de wereld juist nu voor alles wil en nodig heeft is vrede en rust en een
kans wat geld te slaan uit wettelijk toegestane zakelijke avonturen. Alle
filosofen, die werkelijk „effectief" zouden kunnen zijn, moesten derhalve
ondergebracht worden in een Academie voor Wetenschappen, die onder.
worpen zou zijn aan officieel toezicht ; zoals ieder bataljon in het leger,
gereed om bij het eerste bevel in actie te komen, wanneer het niet nodig is
rustig in de barakken gehouden moet worden. Wat de anderen betreft, verzoek de politie hen in het oog te houden en denk verder niet meer aan hen.
Ik dwaal alweer af, maar deze man is geen man. Hij is even gecompliceerd als een bergketen. Alvorens men het hoogste punt bereikt, moet men
eindeloze valleien doortrekken en minstens vier dozijn lagere toppen overwinnen.
.

Laat eens kijken waar was ik ook weer gebleven ? Het is dus 1799
en Generaal Bonaparte heeft de rest van Europa tot mosterd geslagen.
Aangezien hij bewezen heeft de bekwaamste man in Frankrijk te zijn (om
niet te zeggen van de hele wereld), waarom zou men hem dan niet de kans
geven over heel Frankrijk te regeren en over zoveel van de rest van het
Continent als men kan dwingen tot onderwerping aan zijn wil ? Hebben
niet alle grote filosofen, van Confucius en Plato af tot Rousseau toe, verkondigd, dat de beste regeringsvorm die is, waarin de bekwaamste man het
heft in handen krijgt ? „Iedere filosoof zij een koning en iedere koning een
filosoof." Wie zei dat ? Doet er niet toe. Het mag op papier wel in orde
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lijken, maar in de practijk moet men het niet te serieus opvatten en, mijne
vrienden, laat ons intussen practisth zijn en laat ons bovenal „functioneren", want het „effectief functioneren" is het allerbelangrijkste in het
leven.
Het is maar al te jammer dat men geen vier en twintig uur per dag kan
werken. Erger nog is het, dat er van andere zij de belemmeringen komen. De
hartstocht maakt gewoonlijk ellendige dwazen van gewone mensen, en
wanneer deze hen in zijn macht heeft, dan valt er slechts weinig verschil
op te merken tussen de gewoonste soldaat en zijn roemrijke opper-bevelhebber. Had hij maar nooit die Creoolse ontmoet, met haar Caraibische
handigheid om mannen te betoveren ! Het was de noodlottige Barras die
hen tezamen bracht. Zij was op dat ogenblik weduwe, daar zij haar edele
echtgenoot, de Vicomte de Beauharnais, op het schavot verloren had. Niet
omdat hij tekort geschoten was in „burgerlijke hoedanigheden", maar omdat hij de Oostenrijkers gelegenheid had gegeven hem te verslaan — en
gedurende die tijd van grote nood verloor een onsuccesvolle revolutionaire
generaal zowel zijn commando als zijn hoof d.
En nu moest Napoleon die vrouw voor altijd bij zich hebben, want zij heeft
hem in haar macht gekregen en hij is een Italiaan en begeert datgene wat
hij begeert wanneer hij het begeert — voor zover het met vrouwen te maken
heeft. Jammer, dat zij zes jaar ouder is dan hij en twee half volwassen
kinderen heeft ; maar zo gaat het met vrouwen uit de tropen. Jammer
ook, dat zij steeds driemaal zoveel geld nodig heeft als hij haar geeft. Jammer dat haar tanden in zo'n erbarmelijke toestand verkeren. Maar wanneer
hij haar ziet dan vergeet hij de honderd paar zij den kousen die zij hem van
zijn geringe leger-traktement heeft laten betalen. Ook vergeet hij de verachtelijke troep gigolo's, waardoor zij zich graag laat omringen. Hij vergeet dat zij, volgens vrij betrouwbare inlichtingen, een groot aantal minnaars heeft gehad (wat te zeggen van de onbekwame Barras zelf, aan wie
hij zovele gunsten dankt ?). Hij weet alleen dat hij deze vrouw moet bezitten of anders gek zal worden. De vrouw beseft dat ook. Zij is veel ouder
dan die arme Corsicaanse jongen (in zijn laatste veldtocht in Italie had
hij al zijn haar verloren als gevolg van een of andere huidziekte, die hij in
het kamp had opgelopen) en zij bemint hem zo helemaal niet, dat zij hem
kan laten rond lopen als de gedresseerde aap van de orgeldraaier.
Josephine kwam echter tot de slotsom dat het dwaasheid zou zijn een dergelijke schitterende gelegenheid, om rijk te worden en haar kinderen goed
onder te brengen, weg te smijten. Dus trouwt zij de man van het uur, die
na een enkele nacht van geluk, weg snelt naar Italie, om haar gloedvolle
beschrijvingen van zijn ongelofelijke overwinningen te sturen en haar te
vertellen hoe hij haar bemint, haar aanbidt, haar begeert, haar nodig heeft
en leeft om bericht van haar te ontvangen. Berichten, overigens, die de
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vorm van zeer zeldzame briefjes aannemen ; want als kind was Marie Rose
Josephine Tascher de la Pagerie te indolent geweest om zich bezig te
houden met zo'n kleinigheid als de juiste schrijfwijze van woorden. Bovendien, haar onzinnig jonge echtgenoot verveelt haar. Hij spreekt altijd en
eeuwig in termen van keizerrijken, van leger-divisies, van de honderden
millioenen francs aan buit die uit Italiè gehaald kunnen worden om de
wegen en de havens in Frankrijk te verbeteren, om een vloot te bouwen
waarmee Frankrijk die ene macht zal kunnen vernietigen, die haar nog
trotseert — Engeland.
Hoeveel rustiger is het om uit dineren te gaan met een knap uitziende
huzaar, die zijn kleren niet draagt alsof ze door een storm om hem heen
zijn geblazen, maar die zó goed gekleed is, dat alle andere vrouwen naar
haar zullen kijken wanneer hij zijn gast plechtig naar de tafel geleid, die
hij in het meest in de mode zijnde restaurant van het ogenblik heeft gereserveerd. Daarna mag hij haar een ogenblik begeleiden naar haar kamer,
want zij moet haar hondje nog even uitlaten. En wanneer, nadat dat verwende beestje weggestopt is in haar bed (haar echtgenoot heeft haar de
verrukkelijkste zij den lakens gestuurd vanuit Milaan en hoe dol is zij op
zij de ! ), wanneer hij haar dan in zijn armen neemt en fluistert hoe hij dat
beestje benijdt, wel, een vrouw is maar een vrouw, en wanneer haar echtgenoot, in plaats van bij haar te blijven, er op staat (en dat nog wel op de
morgen direct na hun huwelijk !) weg te rennen naar zijn stinkende soldaten,
teneinde nieuwe werelden te veroveren die hij aan haar aanbiddelijke
voetjes zal leggen, dan moet hij het verder maar weten. Overigens is hij
zo'n boerenknul, — zo onervaren in het doen en laten van de wereld
( Josephine's wereld, Barras' wereld) — dat hij nooit een woord over de
gedragingen van zijn vrouw zal vernemen.
Tenminste dat denkt zij, maar daarin heeft zij zich toch dubbel en dwars
vergist. Haar echtgenoot weet alles wat er voorvalt. Hij schrij ft haar woedende brieven. Later scheurt hij ze weer aan stukken en kruipt voor haar
als een minzieke jongeling, haar vragende, haar smekende om tenminste
een enkele gunst. Hij is verloren. Hij heeft zichzelf niet meer in zijn macht.
En nu hoort Josephine dat Napoleon plannen beraamt voor zo mogelijk nog
dwazere avonturen, die hem weg zullen voeren uit Frankrijk — uit Europa
zelfs voor God mag weten hoe lang. Want al heeft deze vrouw zijn
bloed aan het koken gebracht, het is Engeland dat hem op zijn zenuwen
geslagen is. Het heeft geen zin het eilanden-rijk vanuit zee aan te vallen.
Dat kan nu eenmaal niet. Slechts eenmaal zal hem een kans worden geboden
om dat te doen, wanneer een Amerikaan, Robert Fulton genaamd, hem zal
verzoeken naar de Seine te komen en de door stoom voortgedreven boot
gade te slaan, waaraan hij heeft zitten werken totdat het volkomen onafhankelijk is geworden van de winden en de stromen en die, indien hij
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op de juiste wijze bewapend wordt, de hele Britse vloot tot zinken kan
brengen.
Maar wanneer die gelegenheid zich voordoet, dan zal zijn geest, te zeer
ingesteld op zijn eigen onmechanische methoden, er niet in slagen de militaire mogelijkheden van deze rook-uitspuwende schouw te begrijpen. Hij
zal de uitvinding van de Yankee botweg afwijzen en terugkeren tot zijn
plannen om Engeland op zijn eigen wijze aan te vallen.
De Generaal is dot op landkaarten, en op zijn kaarten heeft hij de weg
uitgestippeld die hij denkt te nemen voor de slotaanval. Eerst van ZuidFrankrijk naar Egypte. Van Egypte via Azie naar de rivier de Indus en dan
een piotseJ,inge sprong naar het hart van India zelf. Op die manier zal de
Engelse regering van zijn rijkdommen beroofd worden, zal het niet langer
in staat zijn,iedere mogendheid in Europa te ondersteunen, die overmoedig
genoeg is de legers van de Revolutie te trotseren, en spoedig zal de tegenstand op het Continent vanzelf ineen storten en zal Engeland op zijn
knieen liggen, om vrede verzoekende en om genade smekende.
En prachtig plan op papier en volkomen uitvoerbaar — op papier.
In Mei 1798 verdwijnt de Generaal, vergezeld door vijf en dertig duizend
man, uit Toulon in een wolk van stofregen. Een week later bereikt het
nieuws Parijs d'at hij Malta veroverd heeft. Op 1 Juli gaat hij in Alexandria
aan land en drie weken later heeft hij het leger van de sultan vernietigd in
een veldslag, die aan de voet van de pyramiden werd uitgevochten. De
weg naar het Oosten ligt voor hem open.
Van nu of aan dringen fantastische verhalen door over nog meer overwinningen, totdat Nelson op 1 Augustus de Franse vloot, die aan de mond
van de NijI op orders ligt te wachten, vernietigend verslaat. Nadien duisternis, maar vele kwellende geruchten hoe achteraf de wereld toch een
heleboel groter scheen te zijn dan de kaarten hadden aangegeven — hoe de
Turken (geholpen en opgehitst door die gemene Britten) veel beter stand
hielden dan men had verwacht — hoe de Fransen in een soort cul-de-sac
gevangen waren — en hoe hun Generaal zelfs gedwongen was zijn gewonde soldaten uit hun lijden te verlossen, opdat zij niet in de handen van
de ongelovigen zouden vallen, die heidense Moslems, die hem de moord
op twaalf-honderd gevangenen, wier levens hij beloofd had te zullen sparen, niet konden vergeven.
Dan volgt een jaar bijna zonder een enkel nieuwtje, terwijl in het land
zelf de ene ramp op de andere volgt ; de Fransen worden overal zo gehaat
en geminacht, dat de oudste van alle wetten — de onschendbaarheid van
diplomatieke vertegenwoordigers — geschonden wordt en hun afgevaardigden op de vredesconferentie te Rastadt in stukjes gehakt worden door
een eskadron Hongaarse huzaren.
Totdat October 1799 aanbreekt en Parijs in opschudding wordt gebracht
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door het nieuws, „Hij is terug gekomen en zal binnen vijf dagen in Parijs
zijn.
Arme Josephine ! Kan die man dan nooit handelen zoals gewone normale
mensen doen ? Is zij gedoemd al haar dagen door te brengen in afwachting
van verrassingen ? Dit laatste gerucht is zeer verontrustend ; wat moet er
nu gebeuren met minnaars die hun biezen moeten pakken, en schuldeisers die men nu maar moet zeggen nog een paar dagen te wachten, omdat
zij hun deel zullen krijgen zodra haar echtgenoot thuis gekomen is ?
In minder tijd dan door iemand verwacht werd is de grote man terug in
Parijs. Dan volgen geheimzinnige middemachtelijke bijeenkomsten in de
huizen van een paar vrienden. Het Directoire weet dat er iets tegen zijn
eigen veiligheid beraamd wordt ; doch het Directoire is in zichzelf zo verdeeld, dat het niet tot handelen in staat is.
Op 9 November 1799 — de 18de Brumaire (Mist Maand) — omsingelen
de soldaten van Generaal Bonaparte de plaats van bijeenkomst van het
Directoire in Saint Cloud. Er worden ooze woorden gewisseld, zoals bij
die gelegenheid, vijf jaren geleden, toen Robespierre uit zijn macht werd
ontzet; doch ditmaal maken de bajonetten van Napoleon aan de discussie
snel een einde. Het Directoire houdt op te bestaan en zijn plaats wordt
ingenomen door het Consulaat, bestaande uit Brie leden. Er is een Eerste
Consul, gekozen voor tien jaren, die als bestuurder van Frankrijk zal optreden. Zijn naam is Napoleon Bonaparte. Er zijn twee andere leden met
slechts geringe adviserende macht bekleed. Ook zij hebben namen, maar
waarom die te noemen ? Zij zullen even volkomen vergeten worden, als
hadden zij nooit bestaan — en misschien hebben zij ook nooit bestaan !
En dit is nu het hele verhaal. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik je
naar Plato, die dit soort dingen ruim twee duizend jaar voordat het gebeurde nauwkeurig voorspelde. Hij noemde het niet de „eeuwige cirkel",
maar dat was het toch wel.
Allereerst, een koning krijgt te veel macht, misbruikt het en wordt door
het gewone yolk van de troon gestoten, dat daarop ook weer te veel macht
krijgt en het misbruikt totdat al de andere klassen der maatschappij tegen
hem samenspannen uit vrees voor wat er met hun eigen hoofd kan gebeuren. Vervolgens wordt de hele voorstelling nogmaals herhaald en zien
wij hoe de natie overheerst wordt door een sterke man te paard, die te veel
macht krijgt, deze misbruikt en omver wordt geworpen door de ontevreden
massa's, die dan ook weer te veel macht krijgen, en deze macht misbruiken
totdat zij op hun beurt — en zo voort en zo voort, wereld zonder einde,
amen.
II( ga nu niet verder in de tegenwoordige tijd. In de eerste plaats is het te
gemakkelijk en in de tweede plaats zou je kunnen goon denken dat ik te
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veel in Carlyle heb gelezen sedert ik naar Veere kwam. Overigens zul je
nu misschien wel zijn gaan begrijpen, wat voor soort jonge man dit is, die
ik hier voor je afschilder.
Het allereerste wat de Fransen nodig hadden, nadat Napoleon Eerste Consul
was geworden, was vrede buiten de grenzen en orde er binnen. De nieuwe
heerser gaf hen beiden en sloot zelfs een vredesverdrag met Engeland.
Daarop maakte hij zijn opwachting bij God door een vredesverdrag met de
Paus te sluiten, een overeenkomst die aan de Katholieke Kerk het merendeel
van haar vroegere rechten en privileges terug gaf. Vervolgens schonk hij aan
heel Frankrijk een nieuwe algemene wetgeving, evenals aan Louisiana, waar
deze tot op de huidige dag nog in werking is.
In Augustus 1802 werd Napoleon Consul voor het leven. Twee jaar later
liet hij alle voorwendsels varen en kroonde zichzelf tot Keizer der Fransen,
terwijl Paus Pius VII er werkeloos bijstond en niet in staat was de rol te
spelen van zijn voorganger bij de kroning van Karel de Grote in het jaar
800. Immers bij die gelegenheid was het de Paus, die de Keizer had gekroond. Ditmaal nam de Keizer de kroon in zijn eigen handen en plaatste
deze stevig op zijn eigen kruin. Na die openbare belediging kon de Paus
naar Rome terug keren en daar verdere instructies afwachten.
De rest van het verhaal is aan iedere schooljongen bekend. Deze verkoper
van de verlichte ideeèn en idealen van het revolutionaire Frankrijk, overal als zodanig verwelkomd, ging plotseling over tot een geheel andere
branche en verkocht van nu of aan alleen zichzelf. Want nu begint hij zo
langzamerhand aan grootheidswaanzin te lijden. Hij scheidde van de vrouw
voor wie hij zichzelf als een dwaas had aangesteld, omdat zij er niet in was
geslaagd hem een erfgenaam te schenken, en huwde een Oostenrijkse prinses, die aan zijn dynastie een tikkeltje waardigheid en wettelijkheid moest
verlenen.
Dat was het begin van het eind, want langzamerhand verloor de Keizer alle
gevoel voor de werkelijkheid en begon te geloven in de rol die hij aan het
spelen was, alsof het iets was dat door God verordineerd was in plaats van
de resultante van een gelukkige combinatie van genie en geluk. Ik ben niet
bezig zijn talenten te kleineren. Geen verstandige historicus kan zijn bovenmenselijke bekwaamheden ontkennen (evenmin als men kan ontkennen
dat Lindbergh inderdaad over de Oceaan is gevlogen), doch wanneer wij nu
na anderhalve eeuw zijn leven overzien kunnen wij toch vaststellen dat vele
Napoleontische successen het gevolg waren van een goed en juist gebruik
van tijd en omstandigheid.
In al zulke meteorische carrieres van revolutionaire oorsprong speelt een
juiste tijds-bepaling een zeer voorname rol. Maar in het geval van Napoleon
was het uitmeten van de tijd voornamelijk het werk van de Voorzienigheid.
Dit besefte hij zelf en hij was eerlijk genoeg om dat toe te geven.
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Terwijl hij op Sint Helena zijn memoires dicteerde aan de Comte de Las
Cases, bekende hij dat er vele eeuwen zouden moeten verlopen, aleer dezelfde unieke samenloop van omstandigheden, die zijn loopbaan had
mogelijk gemaakt, zich wederom voor een ander persoon zou voordoen.
Geluk duurt echter nooit langer als het nu eenmaal kan duren. Op het
ogenblik dat Napoleon ophield de rol te spelen die hem waarlijk groot
had gemaakt — als profeet en apostel van de revolutionaire gedachten —
was hij ten ondergang gedoemd. Vanaf dat ogenblik, keerde de tijdsbepaling zich tegen hem. Aan het eind keerde zelfs de natuur zich tegen hem.
Zijn legers vroren dood in Rusland. Een laatste poging, na zijn terugkeer
uit Elba, om alles met een stoutmoedige worp van de dobbelstenen te herwinnen, faalde. Dit faalde, omdat hij de tijd van zijn laatste veldslag niet
goed had uitgerekend. Hij had verscheidene uren van de morgen bij Waterloo verbeuzeld, door op een stoel te zitten en niets anders te doen dan
grote N's te krabbelen op kleine stukjes papier. Deze vertraging maakte
het voor Bliicher mogelijk op het toneel van de strijd te verschijnen juist
op het ogenblik dat Wellington's centrum het begon op te geven. Om drie
uur 's middags had de veldslag reeds in een Franse overwinning geèindigd
moeten zijn. Om vijf uur was het woord „Waterloo" toegevoegd aan de
dictionnaire van alle beschaafde volkeren als de grimmigste uitdrukking voor
nederlaag. En een vermoeid en gebroken man vluchtte voor zijn leven, gevolgd door een paar duizend achterblijvers en de vervloekingen van millioenen moeders.
Daarna het levende graf op Sint Helena — en de dood. De moderne wetenschap kent de oorzaak van Napoleon's overlijden. De man die alle namen
van al zijn lagere officieren kende, die op ieder ogenblik in staat was
geweest het aantal paarden en caissons op te geven van ieder regiment en
die een lopend woordenboek was geweest, had een ding over het hoofd
gezien, dat na jaren van afgrijselijk lij den hem op. slechts twee en vijftig
jarige leeftijd naar zijn ontijdig einde voerde. Hij had nooit enige aandacht aan zijn maaltijden besteed. Vandaar de foltering van maagzweren.
Vandaar die aambeien die het paardrijden te Waterloo zo pijnlijk voor hem
maakten en die hem hadden gedwongen het begin van de slag uit te stellen
tot het te laat was.
Het spijt me zo medisch te zijn; maar maagpijn en hoofdpijn en slechte
ingewanden plegen een veel grotere rol in de geschiedenis te spelen dan
de meeste mensen ooit schijnen te vermoeden. 1k beveel de studie van de
geschiedenis van onze medemensen vanuit dit gezichtspunt aan voor alle
toekomstige studenten in de geschiedkundige wetenschappen. Pascal droeg
de verantwoordelijkheid voor de beroemde verklaring, dat wanneer de
neus van Cleopatra een paar milimeter langer of korter was geweest, de
hele geschiedenis der mensheid er anders zou hebben uitgezien. Er lag
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zeker veel waars in deze uitspraak. Doch die geleerde Fransman had nog
een beetje verder kunnen gaan. Hij had er aan toe kunnen voegen — hetgeen ik voor hem hier op dit ogenblik doe — dat wanneer bijvoorbeeld
Johannes Calvijn of Adolf Hitler niet zulke geconstipeerde maar
beeindig die zin maar voor jezelf. En denk niet dat ik alleen maar probeer
grappig te zijn, want nog nooit in mijn leven ben ik zo ernstig geweest.
En laat mij je nu iets vertellen over een ander slachtoffer van zijn eigen
genie en zijn eigen ongeregelde gewoonten — maar wat een verschil in de
resultaten, welke deze twee mannen bereikten. Want Beethoven verwoestte
zichzelf en putte zich uit om te trachten de wereld zulk een schoonheid te
schenken als het nog nooit eerder had gehoord. En terwij1 Napoleon's
gehele loopbaan overheerst werd door de eerste persoon enkelvoud, draaide
Beethoven's gehele bestaan om de tweeden persoon meervoud. Het was „ik"
tegenover „gij", en uiteindelijk behaalde het „gij" de overwinning.
Tegenwoordig is Beethoven een van onze wereldse heiligen geworden,
terwijl de naam Napoleon blijft voortleven in een vrij overvloedige en
ongezonde pastei. De molens der Goden malen langzaam, maar zij malen
uiterst fijn.
Beethoven's vader was een dronken tenor in dienst bij de AartsbisschopKeurvorst van Keulen. Zijn moeder, Maria Magdalena Laym, had voor
dezelfde dignitaris gewerkt, nl. door in zijn keuken borden of te wassen.
Het gezin woonde in Bonn, waar hun meester merendeels vertoefde. De
volledige naam van het kind was Ludwig van Beethoven — niet „von"
Beethoven, zoals het door Duitse uitgevers zo dikwijls gespeld wordt in
vele uitgaven van zijn werken. De Beethovens waren van NederlandsVlaamse afkomst. Zij hadden weinig Duits bloed in hun aderen — een
bijzonderheid, die het hart van de oude Ludwig heden ten dage met grote
voldoening zou vervullen. Want hij geloofde rotsvast in de rechten van de
mens. Wij zouden hem inderdaad een door en door gefourneerde radicaal
kunnen noemen, wanneer het aankwam op iets dat met maatschappelijke
ongelijkheid had uiti te staan.
Het zal wel altijd een van de best-bewaarde geheimen van de geschiedenis
blijven, hoe Beethoven er in slaagde in die antediluvia'anse atmosfeer van
de oude wereld der Habsburgers in leven te blijven. Maar Gibraltar staat er
nog steeds, ondanks millioenen jaren van stormen en orkanen, en wanneer
het op een sterk karakter aankwam dan was Beethoven wel een dozijn
Gibraltars waard.
Op vijfjarige leeftijd begon Ludwig zijn muzikale loopbaan, niet omdat
hij de drang in zich voelde iedere dag wren achtereen op zijn kleine viool
te krassen, maar omdat zijn vader, die steeds in geldnood verkeerde om de
-
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rekeningen van zijn stamkroeg te betalen, op een of andere wijze gehoord
had over het fortuin dat Leopold Mozart had geslagen uit het exploiteren
van zijn kinderen. Wat Leopold Mozart kon, dat kon Ludwig van Beethoven's vader ook. Het was alles slechts een kwestie van de juiste manier
van opleiden. Maar het scheen ook een kwestie van persoonlijkheid te zijn.
De kleine Ludwig was geen Wolferl. Hij was een lelijk en onaantrekkelijk
kind, tot op bepaalde hoogte halsstarrig en obstinaat; en terwijl de jonge
Wolfgang zijn beste papa aanbad, verfoeide de jonge Ludwig de dronken
verwekker van zijn bestaan op de meest hartgrondige wijze.
Leopold was voorts een echte persoonlijkheid geweest en een uitstekende
impressario met een fijn gevoel voor enscenering bij het optreden van
zijn twee lievelingen. Maar men huivert alleen al bij de gedachte wat er
gebeurd zou zijn wanneer de ouwe Heer Beethoven ooit zulk een rol had
willen spelen. Er kwam dan ook niets van het plan terecht, maar aangezien
het jammer was van al de tijd en al het geld dat hij al aan de muzikale
opvoeding van zijn zoon had besteed, besloot de vader zo goed mogelijk op
de ingeslagen weg voort te gaan en de jonge Ludwig voor te bereiden zijn
eigen voetstappen te drukken, opdat ook hij eenmaal zanger of organist aan
een of ander hof zou kunnen worden.
De Jonge Ludwig begon zijn levenswerk als serieus musicus op dertienjarige leeftijd, toen hij opdracht kreeg de cembalo in het keurvorstelijk
orkest te bespelen. Deze positie werd niet buitengewoon goed betaald,
maar iedere cent telde in het ouderlijk huishouden. Toen hij net zeventien
was, kreeg hij een kans om naar Wenen e pan. Wie de reis bepaalde
weten wij niet ; maar dit bezoek is een historisch feit en het heeft ook tot
gevolg gehad dat hij aan Mozart werd voorgesteld, die hem verzocht voor
hem te improviseren en die, minzaam als altijd, hem een paar kosteloze
lessen ging geven. Ludwig scheen nu vrij behoorlijk op weg te zijn met
zijn carriere, toen hij bericht ontving dat zijn moeder ernstig ziek was. Hij
keerde terug naar Bonn nog juist op tijd om bij het sterven van zijn
moeder aanwezig te zijn en de volledige verantwoordelijkheid op zich te
nemen voor het onderhoud van wat er van zijn familie overbleef. Zijn
vader was zo langzamerhand volkomen ontoerekenbaar geworden, en zijn
gewoonten waren zo onzeker dat zijn salaris voortaan aan zijn zoon werd
uitbetaald. Anders zou het geld, zoals iedereen in Bonn wist, onmiddellijk
in de dichtstbijzijnde kroeg verbrast worden.
Wat voor toekomst lag er nu onder deze omstandigheden nog open voor
deze jongen in een kleine stad als Bonn ? Meer dan we in eerste instantie
geneigd zijn te denken. De achttiende eeuw was een tijd van wijd verspreide
culturele belangstelling. De mensen leefden gemakkelijk. De muziek vormde
een deel van hun dagelijks bestaan. Een verrassend groot aantal mannen en
vrouwen waren goede dilettanten op het gebied van muziek en schilderkunst.
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In iedere stad — bijna in ieder dorp — waren verscheidene families, waar
ouders en kinderen trio's en kwartetten speelden enkel en alleen om samen
een genoeglijke avond door te brengen waarin zij deden waar zij plezier in
hadden, en zonder enige aspiraties am voor muzikale genieen door te gaan.
Ook hadden zij nog tijd over om belangstelling te tonen in hun minder
fortuinlijke Buren. En hun vriendelijkheid vond niet alleen zijn uitdrukking
in handelingen van liefdadigheid — pannen met soep voor de vrouw van
een dagloner, die juist haar zeventiende kind had gekregen, en zelfgebreide
wollen truien voor haar spruiten. Neen, zij deden iets wat veel moeilijker
was om te doen. Telkens wanneer zij een kind ontdekten dat blijk gaf een
uitzonderlijk talent te bezitten (ongeacht in welke richting) dan plachten
zij hem (of haar) er uit te halen en bij zich thuis te nodigen en zij trachtten
dan hem voldoende sociale ontwikkeling bij te brengen opdat zijn toekomstige loopbaan een beetje minder moeilijk zou zijn.
Deze mensen van de achttiende eeuw hadden een diep respect voor het
talent evenals voor het genie, waar zij het ook maar konden ontdekken —
een van de moeilijkste dingen die er bestaan. Maar zij geloofden ook in die
Tucht (met een hoofdletter T), die de grondslag vormt van alle kunst —,
de levenskunst inbegrepen. En zij waren er van overtuigd dat goede manieren nog nooit iemand in de weg hadden gestaan om een groot musicus,
of schilder of schrijver, te worden. Zij brachten hen derhalve deze manieren
bij, terwijl de kinderen zelf zich dagelijks oefenden op het clavichord of
het bord. Alles bij elkaar genomen bevestigden de resultaten hun bewering
dat dit de beste manier was om een jongeling op te voeden.
Tegenwoordig zou Beethoven geweldig in het nadeel zijn geweest. Hij was
zowel verlegen als aanmatigend. Hij was zeer trots en zo gevoelig als
„Mimosa pudica". Hij Icon slechts geven en nemen. Hij was weinig gracieus in het aanvaarden van geschenken, en Dale Carnegie zou een akelige
toekomst voorspeld hebben voor iemand die de noodzaak van het maken
van vrienden en het beinvloeden van mensen zo weinig inzag. Doch de
goede stad Bonn van anderhalve eeuw geleden was vriendelijk voor deze
ongewoon begaafde jongen, ondanks hemzelf, ondanks zijn ruwe uitbarstingen van onbeheerste woede, ondanks zijn lompheid in tegenwoordigheid
van vrouwen en de hinderlijke wijze waarop hij aanspraak bleef maken op
een algemene erkenning van zijn genie.
En zo slaagde, ondanks al deze duidelijke nadelen, de zoon van de dronken
hof-zanger er op een of andere manier in een zekere opvoeding en opleiding bijeen te scharrelen. Nimmer werd hij een toonbeeld van fatsoen.
Zijn leven lang bleef hij op niet goed te praten wijze zorgeloos wat betreft
zijn uiterlijke verschijning. Aan tafel gedroeg hij zich gewoonlijk als een
smid. Zijn onoverwinnelijke verlegenheid deden hem op de meest onbeschaafde wijze handelen, zoals in dat beroemde geval waarin hij weigerde
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zijn hoed of te nemen voor een doodgewone koning. Laat die doodgewone
koning hem maar eerst eens groeten. Want was hij niet de Jupiter van
de muziek ? Maar nog eens, ondanks dit alles, was er gedurende deze j aren
in Bonn voldoende aan hem geschaafd, om hem in staat te stellen zich in
bijna iedere omgeving in de maatschappij staande te houden. En wanneer
hij van tijd tot tijd uit de gratie viel, dan waren de machtigen dezer aarde
voldoende onder de indruk van zijn talenten om deze hoogst pijnlijke uitbarstingen van slechte manieren door de vingers te zien. Hij was immers een
arme drommel, die zeer weinig voordelen had genoten, waarom hem dus
niet te nemen zoals hij was ? Er waren genoeg mensen in Wenen die
wisten hoe ze een groot-hertogin met de juiste buiging en de daarbij horende
plichtplegingen een kop chocolade moesten overhandigen. Maar konden zij
ook zulke mooie sonates en symphonieèn schrijven als deze kleitrapper
van de andere zij de van de Rijn ? Dat konden zij niet ! En daarom glimlachte Wenen (voor zover het in eniig opzicht geinteresseerd was) en
vergat datgene wat nu eenmaal niet verholpen kon worden.
Gedurende de laatste drie duizend jaar heeft de wereld Job aanvaard als
het meest opvallende voorbeeld van een burger, die zich onder tegenspoed
dapper staande hield. Als er ooit behoefte onstaat aan een andere candidaat
voor deze bijzondere eer, dan zou ik graag de naam van Ludwig van Beethoven willen voorstellen.
Ik denk hierbij niet alleen maar aan zijn verschrikkelijke verwanten, die
dertig jaren lang zijn leven op aarde tot een hel maakten. Ik ben bereid
die nietswaardige neef stilzwijgend voorbij te gaan, op wien de arme man
al zijn lief de concentreerde en die, aangezien hij een doodgewoon en ontoerekenbaar schepsel was zonder het flauwste begrip voor de grootheid van
zijn oom, diens gunsten aanvaardde als jets dat hem toekwam en daar nooit
jets voor in de plaats stelde. Ik verwijs evenmin naar die wanhopige uitbarstingen van hartstocht voor minstens een half dozijn vrouwen, die Beethovens hart met tussenpozen aan stukken scheurden en hem nooit de minste
voldoening schonken. Dergelijke ongelukkige ervaringen overkomen vele
andere mensen, die er echter toch in slaagden tenminste een zekere troost
te putten uit het feit dat zij in leven zijn.
Maar wat Beethoven overkwam was zo buitensporig dat het ons rechtvaardigheids-gevoel kwetst, dat, God weet 't, in onze tijd meer dan voldoende op de proef is gesteld, waarin wrede en ongewone strafmaatregelen
dagelijkse gebeurtenissen zijn geworden. Want kan een componist nog
jets afschuwelijkers en wreders overkomen dan dat hij doof wordt ? Niet
alleen maar een beetje hardhorend, hetgeen vaak een zegen moet zijn voor
een musicus, maar stokdoof — zo doof dat hij niet eens zichzelf kon horen
wanneer hij jets op zijn piano probeerde te spelen.
In het jaar 1798, toen Beethoven pas acht en twintig jaar oud was, ont428
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dekte hij de eerste symptomen van de ramp die hem bedreigde. Hij dacht dat
het een gevolg was van een opgelopen verkoudheid. Dat is heel goed mogelijk. Hij was zo zorgeloos in zijn levenswijze, dat hij dikwijls vergat zijn
kachel aan te maken, en de meeste kamers die hij bewoonde (hij was een
rusteloos persoon, die dertig maal verhuisde gedurende de jaren die hij in
Wenen doonbracht) waren sleeht geventileerd en ► chtig. Oorkwalen behoorden derhalve tot de regelmatig vookomende ziekten in die stad, waar
de helft van de mensen stied aan tuberculose.
Doch naarmate de weken en maanden verstreken, werd zijn doofheid steeds
erger en werd Beethoven door een panische schrik bevangen. Hij deed
daarop wat de meeste mensen in dergelijke omstandigheden plegen te doen.
Hij liep eerst al de beroeps-doktoien af, waarvan beweerd werd dat zij iets
van oren af wisten ; en toen zij er niet in slaagden hem zijn gehoor terug
te geven begon hij de plaatselijke kwakzalvers te raadplegen. Maas zijn
doofheid was, zoals na zijn dood bewezen kon worden, geen locale kwaal.
Het vond zijn oorzaak in de algemene toestand van zijn gezondheid ; en men
schijnt er nu vrij zeker van te zijn dat het veroorzaakt werd door een ziekte
waarvoor men pas ruim honderd jaar later de juiste genezingsmethode zou
vinden. En dus werd de arme man overgeleverd aan de genade van iedere
kwakzalver, die beweerde dat hij een feilloos geneesmiddel tegen doofheid
had gevonden.
Vermoedde Beethoven zelf de ware oorzaak ? 1k ben geneigd deze vraag
bevestigend te beantwoorden. Anders zou hij ,nooit zulke hart-verscheunende woorden hebben geschreven in zijn zogenaamde „testament" — een
document dat na zijn dood gevonden werd en aan zijn broeder gericht was:
Daarin geeft hij uitdrukking aan zijn vurige wens, dat het nageslacht het
niet eens zal zijn met de meesten van zijn eigen tijdgenoten, die hem voor
een oude mopperaar hielden, voor een kluizenaar die zijn Buren haat en hun
gezelschap schuwt. Hoe konden ze ooit zo over hem zijn gaan denken,
roept hij in wanhoop uit, hem, Ludwig van Beethoven, wiens lief de voor
zijn medemensen niet alleen de mensheid omvatte maar de gehele schepping? („Seit umschlungen Millionen, Einen Kuss der ganzen Welt ! ") Hoe
was het mogelijk hem van dergelijke gevoelens zelfs maar te verdenken
waar hij, meer dan iemand anders, juist wilde doordringen tot diep in de
ziel van het mensdom en het nader brengen tot de Almachtige God door
middel van de muziek die hij schreef?
Want er was nog een andere merkwaardige kant aan zijn karakter, die ik
reeds genoemd heb maar die vaak over het hoofd wordt gezien — zijn
diep medelijden. Vaak is hij, wegens zijn belangstelling in de nobeler
grondstellingen van de Franse Revolutie, zoals die waren vastgelegd in de
Rechten van ode Mens, verdacht van Jacobinisme, van Bolsjewisme —
terwij1 zijn bewondering voor Napoleon's genie anderen tot de conclusie
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had gebracht dat hij eigenlijk totalitair was, een vereerder van tyrannen.
Geen van beide aantijgingen bevat ook maar een aasje waarheid. Aangezien
Beethoven een diep belang stelde in alles wat het menselijk geslacht aanging, maakte hij dezelfde geestelijke ontwikkeling door als bijna alle
andere gevoelige personen sedert het cinde van de voorlaatste grote oorlog.
Hij werd van afschuw vervuld door de zinloze wreedheid van het Schrikbewind en zijn doorhaling in de Derde Symfonie van die opdracht aan
„de Held" (en toen hij dat schreef was er maar een Held met een hoof dletter H) bewijst wat hij dacht van Napoleon, nadat deze zijn eigen verleden had verraden en zichzelf de slechtste van alle despoten had betoond.
In deze beschuldigingen van radicalisme kan ik niets anders vinden dan
de gedachteloze uitlating van mensen, die iedereen een Rooie zullen noemen
die hun eigen standpunt niet deelt, nl. dat de wereld, na zijn uiteindelijke
staat van volmaaktheid bereikt te hebben toen zij zelf geboren werden,
thans „in statu quo" gelaten, en nooit weer veranderd moet worden.
Beethoven's gebrek sneed. hem bijna volkomen of van het gezelschap van
zijn medemensen. In 1824 probeerde hij voor de laatste maal een concert
te dirigeren, maar hij moest het midden onder de uitvoering opgeven daar
hij er geen idee van had wat zijn musici uitvoerden. Nadien kon hij alleen
maar met de buitenwereld in contact treden door middel van kleine stukjes
papier, waarop hij zijn vragen krabbelde wanneer hij zijn vrienden ontmoette in zijn stamcafe. Een groot aantal van deze stukjes papier zijn bewaard gebleven. zij behoren tot de meest aandoenlijke en tegelijkertijd de
meest schitterende uitingen van menselijke moed.
Stel je voor dat Rembrandt blind geworden was en je hebt een analoog
geval als de toestand waarin Beethoven zich beyond. Laat ons een ogenblik
doen wat op de film vaak geschiedt en honderd vijf-en-twintig jaar terug
gaan. Het toned is een koffiehuis in Wenen. In een hoek is een tafel gereserveerd voor de man die alle mensen in de hoofdstad, van de straatveger tot de Keizer, hebben leren erkennen als een van hun meest belangrijke medeburgers. Drie of vier vrienden zitten naast hem en trachten
hem wat afleiding te bezorgen door vrolijke kletspraatjes, door anecdotes
over een of ander bekende figuur, maar beseffen al die tijd heel goed dat
hun pogingen vergeefs zijn dat hun metgezel nu alleen maar in zichzelf
leeft, dat hij met het leven afgedaan heeft, behalve dan voor zover dat
leven in dat geweldige brein van hem bestaat.
En dan weer terug naar zijn vreugdeloze kamer, nog steeds begeleid door
enkele trouwe vrienden opdat hij niet op straat overreden zou worden en
gedood. Terug naar een eenzame en wanordelijke kamer vol met piano's
(enkelen ervan waren speciaal geconstrueerd voor een doof man — een
ervan zonder poten, om hem gelegenheid te geven liggend te spelen),
.
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stapels muziek, vuile Borden op de stoelen en op de grond. een -wasbak die
sedert dagen niet geledigd was, een onopgemaakt bed. Temidden van deze
chaos stierf Ludwig van Beethoven op 26 Maart 1827, zes jaar nadat zijn
voormalige Held zijn „tete d'armee" had gepreveld en de geest had gegeven op dat eenzame eilandje aan het andere eind van de wereld.
De mensen hadden wel reden om die dag niet te vergeten. Want juist toen
de grote meester overging in zijn eeuwige slaap, brak er over Wenen zulk
een donderbui, gepaard met een orkaan, los als niemand nog ooit had meegemaakt. Temidden van de verblindende bliksem-flitsen en het geratel van
de donder schreef de Lieve Heer „einde" onder een week, waar zelfs Hij
reden te over had om trots op te zijn.
Toen de oude Ludwig naar zijn graf werd gedragen, waren beide zijden
van de straten, waar de begrafenisstoet Tangs trok, afgezet met soldaten.
Zelfs het Habsburgse Huis voelde zich verplicht eer te bewijzen aan deze
merkwaardige man, die op zijn wijze een groter beeldenstormer en een
gevaarlijker rebel was geweest dan ieder ander onderdaan van de tweehoof dige adelaar.
Als derde gast, dacht ik, dat het wel een aardig idee zou zijn mijn overover-grootvader er bij te halen, omdat die dan eindelijk eens een kans zou
krijgen van aangezicht tot aangezicht te staan tegenover de man, die in zijn
jonge dagen voor hem een inspiratie was geweest en daarna de oorzaak van
zijn ondergang. Want niet alleen verloor hij zijn goede gezondheid gedurende de terugtocht van Moskou (hij mocht al van geluk spreken dat hij
levend terug kwam), doch ook financieel betekende het zijn ondergang.
Zijn zaak was weg en hij was verplicht weer opnieuw te beginnen ; maar de
strijd om de kost te verdienen voor zijn gezin in een land dat volkomen
uitgeput was door twintig jaren van Franse overheersing en waaruit ieder
waardevol bezit, dat maar verplaatsbaar was, door de veroveraars was weggesleept, bleek te veel voor hem te zijn. Het duurde drie generaties om
alles terug te winnen wat verloren was gegaan. Toch, zo vertelde mijn
grootmoeder mij, was de oude man tot het einde toe loyaal gebleven aan de
nagedachtenis van zijn held. Hij was gelukkig dat hij mocht beleven hoe
zijn geboorteland de onafhankelijkheid terugkreeg. Zo nu en dan becritiseerde hij de Keizer wel eens heftig over de fouten die hij in de laatste
helft van zijn loopbaan gemaakt had. Maar hij hield steeds vol dat hij, wanneer hem de kans weer werd geboden, precies hetzelfde zou doen als de
eerste keer.
„De Keizer wist het 't beste," placht hij te zeggen, „maar soms had hij
slechte raadgevers. Hij werd verraden door degenen die verondersteld werden zijn vrienden te zijn. Ook had hij wat meer matigheid moeten betrachten. Maar wat wil je? Hij was de Keizer ! "
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1k kende deze geheimzinnige voorvader alleen van horen zeggen. Alles wat
van hem over was gebleven waren de knopen van de uniform dat hij gedragen had toen hij tenslotte, lichamelijk gebroken, de weg terug had
gevonden naar zijn geboortedorp, niet ver van Rotterdam en zijn oude
beroep van horlogemaker weer had opgenomen. Zo zouden wij dus iemand
ontmoeten, die eerst oprecht vereerd had maar berouw had gekregen en
toch tot aan het eind trouw was gebleven.
Een vreemde combinatie — Keizer Napoleon, Ludwig van Beethoven en
een zeer nederige schakel in de keten die mij met een van die honderden
voorouders verbindt, wier stof zich reeds lang heeft vermengd met het
land waarin ik geboren was.
Twee van onze gasten kwamen punctueel op tijd aan. De derde (ik behoef
je niet te vertellen wie) kwam een paar minuten later, verontschuldigde
zich, keek naar de bekende kleine gestalte in de versleten oude overjas,
maar zonder enig uiterlijk teken van eerbied, en zei op zijn beste Weens,
„Gn'Abend Maj estat".
Wat arme Grootpapa betreft, hij had voor deze gelegenheid zijn beste
korporaals-uniform aangetrokken, die er door een eeuw van motten-heerschappij niet beter op was geworden. Maar op de een of andere manier was
hij er in geslaagd de ergste gaten weg te werken en zijn geweer (de Hemel
alleen weet waarom hij dat mee bracht, maar hij had het nu eenmaal gedaan ! ) blonk alsof hij opgeroepen was voor een keizerlijke inspectie.
1k was benieuwd wat Opa zou doen wanneer hij zich met de Keizer onder
een en hetzelfde dak beyond. 1k was bang geweest dat er een scene plaats
zou vinden, dat hij in tranen uit zou barsten of „Hoera! " zou roepen of
lets dergelijks. Maar Opa gedroeg zich zees waardig. Hij presenteerde het
geweer en wachtte tot hij aangesproken werd. Ook de Keizer viel onmiddellijk in zijn oude rol.
„Wat is Uw naam„mon brave' ?" vroeg hij.
De naam werd genoemd.
,Welk regiment ?"
De naam van het regiment werd hem genoemd.
..Welk bataljon?" De naam van het bataljon werd hem genoemd.
„Maar dan moet U bij Borodino geweest zijn! "
„Zeker, Majesteit."
„Op de rechter flank?"
„Zeker Majesteit."
„Gewond geweest?"
„Een schot door de linker arm, Majesteit, maar het had niets te beduiden !
„En kwam U veilig terug?"
„Zeker, Majesteit. 1k verloor drie vingers van mijn rechter-hand."
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Hij strekte zijn hand ter inspectie voor de Keizer uit. Napoleon nam hem
in zijn beide handen en zei zacht, „Het is de hand van een dapper man."
,,Dank U, Majesteit. Hij is ,gereed opnieuw voor U te vechten."
Dat was alles.
Gedurende de rest van de avond behandelde Napoleon de oude soldaat als
een van zijn wapenbroeders, sprak hem aan als „mon caporal" en dronk
zelfs op zijn gezondheid nadat wij waren gaan zitten. Waarop Opa (die
blijk gaf een inderdaad heel aardig, zij het zeer eenvoudig, persoon te zijn)
zijn glas ophief en zei : „Op de dag van onze wraak, Majesteit !"
Het gaf mij een schok zulk een toewij ding aan te treffen bij iemand die al
langer dan een eeuw dood was. Het gaf mij reden tot nadenken. Maar ja,
de hele avond heeft zovele van mijn vroegere ideeèn ondersteboven gekeerd
dat ik het nooit zal vergeten. Want in de daarop volgende vij f uren zou ik
meer leren over de zogenaamde psychologie van de geschiedenis, dan ik
sedurende de daaraan voorafgaande veertig jaar had gedaan, die ik had
doorgebracht met mijn neus te begraven in mijn boeken. En nu zal ik alles
wat er gebeurd is vertellen, opdat anderen met mijn eigen ondervindingen
hun voordeel kunnen doen.
Wij begonnen met een stuk van Gretry, maar spoedig lieten we Hein weten,
dat hij de gramofoon maar moest stoppen, aangezien Napoleon er absoluut
geen aandacht aan schonk en Beethoven blijkbaar niets hoorde. In het
begin hadden we geprobeerd met hem te praten, voorwendende dat wij
niets of wisten van zijn doofheid. Maar dit bleek al spoedig hopeloos te
zijn, waarna wij onze toevlucht namen tot korte geschreven mededelingen,
waarbij ik me zeer populair maakte bij de arme Ludwig doordat ik hem
met tekeningen kon laten weten wat anderen wel in woorden moesten uitdrukken. Maar allereerst nu iets over het diner.
Het eten stond op tafel; (loch Napoleon toonde geen belangstelling in zijn
eten en de enige opmerking die hij maakte was over het dessert, de „petits
pots de creme a la duc d'Enghien". Ik had deze schotel bedacht om hem te
prikkelen, maar hij nam het niet aldus op. Intgendeel, hij keek enigszins
berouwvol toen hij die naam zag.
„Arme Enghien," zei hij, Frits en mij recht in de ogen ziende. „Ik geloof
dat ik hem niet had moeten laten fusilleren. Destijds reeds voelde ik dat ik
een grote fout beging. De wereld heeft het me nooit vergeven. De mensen
hebben de honderd duizenden vergeten, die tij dens mijn veldtochten sneuvelden, zij blijven steeds op dat ene geval hameren waarbij ik een
jonge prins doodde. En misschien hebben ze gelijk. Het was een fout oordeel van mijn kant. Maar toen het gebeurde was ik zo ten einde raad over
die eeuwige complotten tegen mijn leven door al die verbannen royalisten,
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dat ik vond dat er een of andere tegenmaatregel genomen moest worden
om een eind te maken aan al deze nonsens. Als gewoonlijk was het een
onschuldige die boette voor de misdaden van de schuldigen. Maar —„que
voulez-vous" ? Dat is nu reeds lang geschiedenis en ik kan er niets meer
aan veranderen. Maar zeg mij Hever, eens : hoe denken jullie yolk hier in
de Lage Landen tegenwoordig over mij ? Gedurende een flink aantal jaren
was ik ook hun Keizer. Hebben ze mij vergeten?"
Ik vertelde hem dat dat natuurlijk onmogelijk zou zijn, gezien de geweldige
schade die hij de handel van Nederland berokkend had. Hij zat een ogenblik stil, terwijl hij zijn mes op en neer en heen en weer bewoog, hetgeen
een gewoonte van hem scheen te zijn, en antwoordde toen : „Zoals iedere
andere zaak is ook dit een van die kwesties, die men niet kan beoordelen
zonder eerst een groot aantal andere vragen te hebben beantwoord. Laat mij
trachten het U duidelijk te maken." Waarop hij de borden op tafel zo
begon te rangschikken dat wij de omtrek van de kaart van Europa begonnen
te herkennen. Dit bracht natuurlijk ons hele diner in de war, maar dat
scheen hij niet te merken.
„Kijk," zei hij op de fruitschaal wijzende. „Dit is Frankrijk. En zie nu
dat eens" (op de aardappels wijzende). „Dat is Engeland. En dat kleine
boterschaaltje hier is jullie eigen land. De rest van Europa had ik zó georganiseerd dat het naar mijn pijpen danste. Engeland bleef verstoken van
zijn inkomsten omdat het voor geen franc aan delfstoffen naar het Continent kon uitvoeren. U zou dat een soort omgekeerde blokkade kunnen
noemen ; maar het had succes. Om het voor honderd procent te doen slagen
moesten er geen lekken en achterdeurtjes in het systeem zijn. Uw voorouders verschaften de Engelsen die achterdeurtjes. Zij weigerden absoluut
in te zien, welke voordelen het ook voor hen zou meebrengen wanneer
Engeland maar eenmaal vernietigd was en zij diens plaats zouden hebben
ingenomen ; want ik geef er U mijn erewoord op, het eerste wat ik zou
hebben gedaan was hun koloniale bezittingen te heroveren om die aan mijn
Hollandse onderdanen terug te geven. Hadden zij mij alleen dat nu maar
laten doen, dan zouden zij tegenwoordig het rijkste yolk op aarde zijn
geweest."
Ik wist dat hij loog, doch om de een of andere reden vond ik niet de moed
hem dat te zeggen. Ook Frits was geboeid en dus zaten wij beiden maar
stilletjes te luisteren terwij1 de Keizer zijn alleenspraak vervolgde. Want die
hele avond kwam er niets anders dan een eindeloze toespraak van de Keizer.
Beethoven was te doof om het gesprek te volgen en over-over-grootvader
was te vet heen in zijn bewondering om iets anders te zeggen dan het
gebruikelijke : „Inderdaad, dat is zeer juist! "
Spoedig zag de tafel er als een slagveld uit. Geen bord stond op zijn plaats.
Want de blokkade van het Continent werd gevolgd door de veldtocht van
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de Keizer in het Oosten, welke leidde tot de ondergang van Pruisen. En
na Pruisen liet hij ons (tot grote wanhoop van Jo, want zo gauw zij een
bord op tafel had gezet werd dit Italiè of Polen) zien hoe Wellington er
niet in was geslaagd de toestand in Spanje te doorzien en hoe de ineenstorting van de Fransen in Spanje geheel en al te wij ten was geweest aan' de
onmacht van broeder Joseph, die een vrij goed diplomaat was geweest doch
ten ene male die administratieve hoedanigheden miste, welke alleen hem in
staat zouden hebben gesteld een zo moeilijk yolk als het Spaanse te overheersen.
Daarop volgde een discussie over de gemene manier van bombarderen door
de Engelsen en de vernietiging van Kopenhagen. De gemeenheid van het
verraderlijke Albion scheen zijn geliefkoosde thema te zijn, want dit kwam
telkens weer ter sprake en werd alleen maar onderbroken door spottende
opmerkingen over de onnozelheid van Tsaar Alexander, die, als hij maar
geweten had wat goed voor hem was, zich wel zou hebben aangesloten bij
de Franse Keizer, in welk geval zij samen, volgens Napoleon's vaste overtuiging, deze gehele planeet onder elkaar hadden kunnen verdelen.
En zo ging het door, terwijl intussen het eten koud werd. Beethoven, die er
zo langzamerhand aan begon te wanhopen of hij nog wel wat te eten zou
krijgen, trok zich meer en meet in zichzelf tertig en begon met zijn armen
te zwaaien alsof hij een orkest dirigeerde, terwijI Frits en ik sprakeloos er
bij zaten want hier leerden we nu de geschiedenis (of althans een bepaalde
kant ervan) van de man die de directe verantwoordelijkheid droeg voor
bij na twintig jaren van bloedvergieten en verwoesting.
Aangezien wij geen andere mogelijkheid zagen om een eind te maken aan
deze woordenvloed, stelde Frits tenslotte voor om onze koffie voor het
haardvuur te gebruiken, doch ook dat hielp geen zier. Zodra wij het ons
gemakkelijk hadden gemaakt, greep de Keizer naar de tinnen kannen en
schotels die overal in de kamer verspreid stonden en gebruikte die om ons
de plannen te tonen, die hij voor het welzijn van Europa en tot het uiteindelijke voordeel van de gehele mensheid had gemaakt.
Het was een vreemde avond een zeer merkwaardige. avond. Want kort
na elf uur waren wij tenslotte bij het onderwerp Rusland aangeland. Daar,
zo ontdekten wij, was de Keizer in zijn element. „Wat een dwaas was ik ! "
riep hij uit. „Che coglione !" (hij verviel dikwijls in zijn moedertaal,,
het Italiaans) „wat een idioot was ik, dat ik ooit de rapporten van mijn
ambassadeur in St. Petersburg heb vertrouwd. Maar mijn diplomatieke vertegenwoordigers — 0, Dio mio — die kerels waren de zwakke plek in
mijn hele bestuursapparaat. De meesten van hen behoorden tot de oude
royalistische partij. Ik moest wel gebruik van hen maken, omdat zij de kunst
verstonden zich bemind te maken bij die geesteloze keizerlijke en koninklijke hoogheden, die nog in zovele delen van het Continent te vinden
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waren. Die idioten weigerden mijn zogenaamde „nieuwe mannen" te ontvangen, met de bewering dat zij geen manieren hadden en dat zij de
verantwoording droegen voor de dood van enkelen hunner verwanten of
hen van een paar vierkante kilometers land hadden beroofd. Alsof de kennis van het hanteren van een kop chocolade het begin en het eind van alle
wijsheid is ! Mijn nieuwe mannen leerden die handigheid gauw genoeg
wanneer zij dat moesten, en overigens hadden zij een manier om met
vrouwen om te gaan, die zeer sprak tot de vrouwen en dochters van deze
geexalteerde heren met hun zestien kwartieren, die mij altij d en eeuwig
verweten dat ik mijn eigen weg gebaand had met behulp van mijn zwaard
en een beetje van die grauwe massa in mijn hersenpan.
„Wat ezelachtig stom van me om ook maar enig vertrouwen te stellen in de
rapporten van mijn ambassadeurs !
„Natuurlijk vormde het feit dat ik altijd veel te veel te doen had een' van
mijn voornaamste moeilijkheden.Toen ik in Italie, in Egypte en in Duitsland vocht, behoefde ik nog geen keizerrijk te besturen. Ik was alleen maar
een generaal die aan het hoofd stond van een paar honderdduizend man.
Ik had tijd mijn kaarten te bestuderen. Voordat ik een veldtocht begon,
kende ik iedere weg, iedere rivier, het aantal huizen in ieder dorp. Ik wist
waar mijn zware artillerie kon oprukken. Ik wist waar ik mijn gewonden
kon verzorgen. Wanneer ik een of andere plaats bereikte, al was het een
Godverlaten gehucht ergens in Polen, dan was het gehele terrein mij even
bekend als de straiten in Ajacaio.

Keizer Napoleon, terw#1 hi de slag bi) de Borodino op de grond
van de eetkamer uitlegde

437

PIONIERS DER VRIJHEID

„In 1812 moest ik dat deel van de veldtocht aan anderen overlaten. Dat is
de reden waarom ik het verloor. Waarom had mijn Ambassade in St. Petersburg mij niet op de hoogte gesteld van de toestand waarin die Russische
wegen verkeerden ? 1k had mij de woorden moeten herinneren die Metternich eens tot mij gesproken heeft. Hij was een schurk, maar handig. Ik had
hem los moeten wurmen van mijn beste schoonvader in Oostenrijk. Dan
zou ik het gewonnen hebben en zou er nooit een Waterloo geweest zijn. Ik
zou bij Leipzig overwonnen hebben en mijn achter-achter-kleinzoon zou
nu op de troon van Frankrijk zitten.
„Maar nee, die Prins moest zijn onnozele, oude Wenen trouw blijven.
Waarschijnlijk had hij de Weense vrouwen liever dan de Parisiennes, waarin
ik hem geen ongelijk kan geven. Maar het was Metternich, — ik ben er
zeker van dat hij het was — die mij dat eens vertelde ik ben vergeten
wanneer en waar, maar ik herinner me nog heel goed wat hij zei. Ik sprak
over Europa. Ik ontvouwde mijn plannen voor Europa en hij glimlachte (hij
dacha dat hij me onzeker kon maken met zijn superieure manier van glimlachen) en antwoordde, „Europa, Majesteit! Wat is Europa? Een klein
stukje land, dat ophoudt waar de postweg eindigt." En hij had gelijk. Tien
mijlen ten oosten van Wenen hield de postweg op. Wat daarachter lag
was Azie.
„loch had ik verstandiger moeten zijn. Ik placht mijn vijanden te verslaan
omdat ik altijd net iets meer wist dan zij. Ik was uiterst zorgeloos over
Rusland. Ik had uit moeten vinden, dat de wegen daar 'outer wagensporen
zijn en dat die sporen anderhalve meter uit elkaar stonden. De afstand
tussen mijn wielen was vijftien centimeter groter en zij pasten nooit in die
sporen. De paarden moesten tweemaal zoveel werk verzetten. Zij raakten
tweemaal zo snel vermoeid. Het voer, dat zij te eten kregen, was altijd vochtig, want het dauwt sterk in dat deel van de wereld. Zij werden ziek en
stierven. De wielen Bogen door en braken en wij hadden geen reserveonderdelen. Die hadden wij moeten hebben ! Wij hadden geen wagenmakers. Ook die hadden wij moeten hebben. Alles ging hoe langer hoe
langzamer en ik, die alles steeds precies op tijd had berekend, was drie
maanden te laat. Als ik in Juli in Moskou was geweest, dan was de oorlog
in' Augustus uit geweest. Alexander zou het niet zo lang hebben kunnen
uithouden. Mijn legers zouden in October weer in Duitsland terug zijn
geweest en ik zou geen honderdduizend man verloren hebben. Zoals het
toen was, moest ik zowel de natuur als de mens bevechten. Ik versloeg de
mens, doch de natuur versloeg mij."
Hier hield Napoleon op en keek ons aan met de smekende ogen van een
klein jongetje, dat zo juist had geprobeerd uit te leggen, dat hij, op zijn
erewoord, niet bedoeld had die ruit in te gooien, die hij met zijn slagbal
gebroken had, dat het heus zijn fout niet was dat er iets verkeerd was
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gegaan; wees dus alsjeblieft niet boos op hem, want hij dacht dat de bal
minstens tien meter naast het raam terecht zou komen.
Daarop begon hij weer, over Rusland, met bijzonderheden over de slag bij
de Borodino, waarbij hij telkens weer een beroep deed op over-over-grootvader, die daar geweest was en kon getuigen an de nauwkeurigheid waarmee de Grande Armee zijn posities op die dag had ingenomen, van de
dapperheid welke het betoond had bij het handhaven van die posities onder
overweldigende tegenslagen, en hoe de Keizer zelf tegen de middag, door op
het juiste ogenblik het initiatief te nemen, enz., enz.
Daarna enkele zeer weinig complimenteuse opmerkingen over die zoon van
een cafehouder uit Pau, die, no de man die hem groot gemaakt had, die
hem roem en rijkdom had geschonken, verraden te hebben, nu koning was
op een eigen troon. „Koning van Zweden", zei de Keizer, terwijl hij zijn
neus optrok alsof iemand zojuist een handvol veren in de keukenkachel had
gegooid, „math- hoe kwam hij daar anders dan door zijn woord te breken
en zich te verkopen aan de Britten ? Welnu, ik wens hem veel plezier
met zijn lieftallige Desire en ik zou hem ook nog wel iets kunnen vertellen
over die lieftallige Desire ! 1k kende haar ik kende haar heel goed —
uit mijn jonge dagen in Marseille. Nog voordat zij de Gravin van Ponte
Corvo was. Ik wens hem veel plezier en als die verd... Zweden van hem
er te Leipzig niet bij waren geweest, dan zou ik het zeer waarschijnlijk
gewonnen hebben. Dat weet ik zeker. Wij waren eens vrienden. Dikke
vrienden zelfs ! Maar toen de ineenstorting kwam, hoevelen van die goede
vrienden had ik toen nog over ? Slechts een. Mijn moeder ! "
De Keizer sloot zijn ogen en liet zijn hoofd op zijn Borst zinken. Hij beef de
over al zijn leden. Hij scheen op het punt te staan in tranen uit te barsten.
Frits en ik keken op, volkomen gefascineerd. Hier werd in een grootse
ouderwetse stijl toneel gespeeld. Talma zou trots geweest zijn op zijn leerling, wanneer hij deze heel gewone scene, die opgeschroefd werd tot iets la

Hamlet met een uiteindelijke verwijzing naar zijn lieve oude moeder, had
kunnen gade slaan. Maar het miste zijn uitwerking niet en wij begrepen nu
het succes dat hij geboekt had bij een gehoor bestaande uit eenvoudige
lieden. Opa was geheel ingepalmd. Wat Beethoven betreft, die zat daar
maar en zei geen woord. Zo nu en dan bemerkten wij dat hij een oud
stukje muziekpapier uit zijn zak nam, er een paar regels van bekeek en het
dan weer in de binnenzak stopte van zijn slecht zittende blauwe jas, die
niet alleen vele sporen vertoonde van vroegere maaltij den, doch ook een paar
herinneringen aan het maal waaraan hij zojuist had deelgenomen.
lk heb geen plaats meer voor de rest van het verhaal. Twee voile uren
hield die kleine man met het vale gezicht het vol. Twee lange uren speelde
hij de rol, die hij zo zorgvuldig had bestudeerd in die zes martelende jaren
op St. Helena, hoewel hij toentertijd wel geweten moet hebben, dat het
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nooit iets anders zou kunnen worden dan een rol op papier. Twee voile
uren loog hij ons voor en wist het niet, want hij had alles dermate gedramatiseerd dat hij niet langer in staat was zichzelf af te scheiden van de
persoon die hij uitbeeldde.
Maar de Keizer bereikte het hoogtepunt van zijn voorsteliing toen hij van
Hamlet overging op King Lear. Wij kregen toen een verhaal te horen van
zoveel ellende, als nog nooit eerder was opgedist. Alles wat verkeerd
gegaan was, was de fout geweest van zijn vijanden, die ook de vijanden
van de mensheid waren. Hij had het mensdom lief gehad. Hij, die de
oorzaak was geweest van de dood van millioenen zijner medemensen, had
nooit een vlieg kwaad willen doen. Hij huiverde bij de gedachte aan de
verwoeste steden in het zog van zijn legers. De vernietiging van Moskou
kwelde hem. Zo'n prachtige stad, en toen door boze handen geofferd op het
altaar van een misleide vaderlandsliefde! Wat had hij niet willen doen
om het Russische yolk te redden uit hun treurige toestand; als gewillige
slaven van een Aziatisch despotisme ! Hij zou hun vrijheid geschonken
hebben. Hij zou hun voorspoed hebben gegeven. Hij zou scholen voor hun
kinderen hebben gebouwd en ziekenhuizen voor hun vrouwen.
En dan was daar nog Europa ! Dat arme, oude Europa, altij d en eeuwig in
zichzelf verdeeld ! Hij zou er een federatie van staten van gemaakt hebben,
zoiets als dat experiment van Generaal Washington aan de andere zij de
van de oceaan. Ook dit plan was door dat gemene Albion in de war gestuurd ; en Wellington en Pitt werden uit hun graven gesleept om voor het
forum van de geschiedenis te staan en rekenschap van zichzelf af te leggen.
Toen wij hier waren aangeland nam Beethoven nogmaals dat oude stukje
manuscript uit zijn zak, vroeg Frits om een potlood en krabbelde iets onderaan een van de bladen.
Wat Erasmus betreft, deze had zich gedurende de gehele avond in een
zeldzaam stilzwijgen gehuld; doch nu stond hij op en liet zich verontschuldigen. „Ik heb wat frisse lucht nodig," legde hij uit. „Ik ga even
door de tuin lopen." Daarop sloeg de meedogenloze klok aan de overkant
van de straat het uur van scheiden. Frits en ik bleven alleen achter in het
donker.
„Oef ! " zei Frits.
„Oh, la, la ! " antwoordde ik, aldus te kennen gevende dat ook ik mijn
Frans kende.
Maar wij hadden geen van beiden behoefte om het gesprek voort te zetten,
zodat ik wegsloop en de weg naar huis insloeg. Het was gaan regenen en
het weer werd hoe langer hoe slechter. Het dorp lag in diepe rust, maar
in de verte zag ik een groep mensen, die snel de weg naar Vlissingen af
liepen. 1k nam een zijstraat, die de oude keiweg afsneed, die Napoleon
honderddertig jaar geleden had laten aanleggen om zijn troepen van het
440

Deze oude soldaten waren uit hun graven opgestaan om hun Keizer to beschermen

441

Beethoven had z#n hoed vergeten en een oud manuscript

442

BEETHOVEN, NAPOLEON EN OVER-OVER-GROOTVADER

ene einde naar het andere te kunnen verplaatsen in geval van een Engelse
invasie. Ik verborg mijzelf achter de muur van een schuur en wachtte. De
kleine man met de scheef opgezette hoed liep snel in de richting van
Middelburg. Hij was niet meer alleen. Hij marcheerde aan het hoofd van
een hele processie. Zijn oude grenadiers, die op ons eiland waren gesneuveld
in het gevecht tegen de Engelsen, volgden hem op de hielen. Zij waren uit
hun graven opgestaan om hun Keizer te escorteren.
Toen ik vroeg in de ochtend bij Frits binnen kwam (want ik was veel te
opgewonden geweest om te slapen), trof ik de eetkamer in dezelfde toestand
aan als ik hem de voorafgaande avond had achtergelaten. De tafel was
niet aangeraakt en de half lege schotels en lege glazen stonden daar nog in
dezelfde wanorde waarin zij door de Keizer geplaatst waren tijdens zijn
geografische en politieke uiteenzettingen.
„Ik ben blij dat je komt," zei Frits. „Ik wilde je graag iets laten zien."
Hij wees naar iets dat bijna volkomen verscholen lag achter doorweekte
servetten en half-lege flessen wij n. „De oude heer moet het vergeten hebben
toen hij wegging," legde Frits uit, „en ik vond dat jij hier moest zijn
voordat we dat geheimzinnige manuscript zouden bekijken dat hem gisteren
de hele avond zo dwars scheen te zitten."
Hij pikte Ludwig van Beethoven's verwaarloosde hoge hoed op, zo'n vuil
hoofddeksel als wij geen van beiden ooit op het hoofd van enig menselijk
wezen hadden gezien, dock zozeer behorende bij deze man dat wij het
met de grootste eerbied aanraakten. Daarop spreidden we het manuscript
op de tafel uit. Het was een deel van de Derde Symfonie, de beroemde,
die bekend staat als de „Eroica".
Op de bladzij de die onze speciale aandacht trok merkten wij twee geschreven regels op. Het handschrift van de meester leek veel op zijn muziek.
De gedachte was op de loop gegaan met de handeling. Met behulp van een
vergrootglas ontcijferden we tenslotte wat er in het j aar 1804 was neergeschreven, toen Beethoven nog geloofde in de bestemming van Napoleon,
de Held, die de bevrijder van de mensheid zou zijn, evenals hijzelf de
bevrijder van de muziek uit de slavernij van een overleefde traditie zou zijn.
Dit was het wat wij lazen :
„Composita per festeggiare it souvenire d'un grand' uomo"
gecomponeerd om de herinnering aan een groot man te eren.
Die grote man was Napoleon geweest. Wij wisten dat, toen Napoleon zichzelf tot keizer kroonde, Beethoven deze opdracht in een vlaag van woede
had doorgestreept.
Daarop merkten wij een paar andere woorden op, die hij de avond tevoren
op dit stuk papier had gekrabbeld met het potlood dat hij van Frits geleend
—
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had. Het kostte ons een half uur om de betekenis ervan te ontdekken, mar
dit is het wat zij zeiden in een mengsel van Duits en Italiaans.
„Ik zie geen reden om mijn tweede mening te herzien. ,Non e veramente
grand e' — hij was geen waarlijk groot man."
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De grootste uitvinder van alle tijden
brengt ons 'in grote ongelegenheid

F rits zei dat het mijn schuld was en ik zei dat het zijn schuld was.
Wij lieten de beslissing over aan Jimmy, en zij merkte op : „Wel, een van
tweeèn zal wel waar zijn. Misschien hebben jullie wel beiden schuld. Ik zou
dat nu verder maar laten rusten. Maar de volgende keer moeten jullie toch
wel wat voorzichtiger zijn en niet zo romantisch."
Eerlijk gezegd, geloof ik helemaal niet dat het een romantische trek was die
ons deze hoogst onaa ngename ervaring had bezorgd. Veeleer was het een
soort plotselinge opwelling om een beetje meer modern te zijn — een
beetje meer met het heden rekening te houden dan wij tot dusver hadden
gedaan — wat ons er toe had gebracht om die uitnodiging te versturen die
wij geadresseerd hadden aan „de Grootste Uitvinder van alle tij den".
Ik weet dat dit nogal padvinderig klonk ; maar het was ons toch heilige
ernst geweest, toen we aldus uiting gaven aan onze wens om de man te
ontmoeten, die in de ogee van een, die beter kon oordelen dan wij, het
meest had bijgedragen tot de vooruitgang van het menselijk geslacht.
Inmiddels hadden wij er geen flauw idee van wie de volgende Zaterdagavond bij ons zou aankloppen. Wij spraken er veel over en maakten er een
raadselspelletje van. Wij noemden zelfs een paar namen : Edison en Barthold
Schwartz, die door zijn uitvinding van het buskruit aan de gewone man
van de Middeleeuwen een kans geboden had om zich te handhaven tegen
de gepantserde krijgers van het feodale kasteel. Ook andere candidaten
werden genoemd, b.v. Marconi, die de draadloze had uitgevonden, en
Wilbur Wright, die samen met zijn broer Orville ons leerden vliegen. Wij
hebben zelfs een ogenblik gedacht dat Leonardo da Vinci ons het genoegen
van zijn gezelschap zou bezorgen, ofschoon wij vreesden dat het merendeel
van zijn uitvindingen meer van theoretische dan van practische aard was
geweest. Toen de Zaterdag kwam hadden wij werkelijk geen flauw idee,
wie wij tenslotte zouden ontmoeten.
Nu, een grap werd het en daarbij nogal een kostbare grap, want wij moesten opdokken your een hoop aardewerk en kregen een vrij hoge rekening
voor gebroken meubels te betalen.
Daar wij meermalen onze gasten hadden kunnen ontmoeten aan de haven.
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kant of in de straten van Veere, besloten Frits en ik dat wij het huis om
half zeven zouden verlaten en een beetje zouden rondslenteren om te zien
of wij ook iemand tegen kwamen. Veere zag er echter precies uit zoals
gewoonlijk op Zaterdagavond, wanneer • een stevige zeebries, en of en toe
een regenvlaag, de meeste mensen er toe bracht om de gezelligheid binnenshuis te verkiezen boven de huiveringwekkende koude buiten.
Zo gingen wij dus terug naar het huis van Frits om present te zijn, wanneer
onze gast aankwam. Toen wij de hoek van de markt omsloegen, zagen wij
Jo en Hein wild gesticulerende op de stoep staan. „Vlug wat ! " schreeuwde
Hein, „Vlug wat ! en help ons om die kerel er uit te smijten voor hij alles
vernielt ; en roep vooral de doctor niet, want hij zou de oude heer vermoorden."
„Wat is er aan de hand ?" riepen wij terug, terwijl wij hard begonnen
te lopen.
„Kom maar en zie zelf", zei Jo ons, terwijl zij ons voorging naar binnen.
Nu zijn noch Frits, noch ik bepaald wat men noemt „helden". Maar daar
we wisten dat towel Jo als Hein personen waren die niet gemakkelijk van
streek konden worden gebracht, begrepen wij dat er toch iets ernstigs aan
de hand moest zijn. Gezien onze positie in het dorp, voelden wij dat het
onze plicht was te tonen dat wij een hoge opvatting hadden van onze taak
als verdedigers van wet en orde.
Wat wij aanschouwden op het ogenblik dat wij het huis binnen kwamen
was een toneel zó absurd als niemand van ons ooit had meegemaakt.
Practisch alle stoelen waren ondersteboven gekeerd. De flessen op tafel
eveneens. Wijn was overal over de vloer uitgestort. Een aantal van onze
mooiste schotels waren gebroken. Een van de kaarsen was terecht gekomen
in een vaas met bloemen. De bladeren waren reeds aan het smeulen, waardoor de gehele kamer vol stond met een alleronaangenaamste walm. Aanvankelijk zagen wij Been tekenen die er op wezen dat er een menselijk wezen
binnen was ; maar Hein, die ons gevolgd was, wees naar het andere einde
van de tafel en zeide : „Kijk, daar is het! "
Inderdaad, daar was „het" ; en aanvankelijk begrepen wij helemaal niet
wie het was. Het leek wel wat op een kruising tussen een menselijk wezen
en een van de hogere soorten van apen, maar over het algemeen overheersten de menselijke trekken. Ongetwijfeld had het veeleer een neus dan een
snuit, maar het voorhoofd was zo laag als dat van een orang-oetang. Het
gehele gelaat was bedekt met haar. Dat was ook het geval met dat deel
van het lichaam dat zichtbaar was. Wat de handen betreft, deze leken meer
op klauwen dan op handen. Verlamd van schrik keken wij er naar, juist
toen het wezen omhoog rees, een poot van een kip beetpakte (we hadden
besloten alleen maar kip te geven die avond, daar we niet wisten wie er
zou komen) en dit met een gulzig gebaar tussen zijn kaken stak.
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Daar Frits noch ik enig idee hadden wat voor taal „het" zou spreken,
hielden we maar vast aan het Hollands, er op voorbereid dat hij die taal
waarschijnlijk evenmin zou begrijpen als een andere; maar wij hadden wel
jets op ons hart, en Hollands was voor ons het gemakkelijkst.
Het enige antwoord dat wij kregen was een onbegrijpelijk gegrom en een
nogal schaapachtige lach, waaruit duidelijk bleek dat onze onwelkome gast
niet alleen erg hongerig was, maar ook druk bezig was geweest zijn dorst
te lessen. Als duidelijk bewijs daarvan bemerkten wij ook dat een fles
cognac, die Frits op tafel had geplaatst juist voor we uitgingen voor onze
korte wandeling, nu geheel leeg was.
„Wat ben je van plan te doen ?" vroeg Jo ons, terwijl zij zich achter ons
schuil hield.
„Vervloekt als ik het weet," zei Frits.
„Ik evenmin ook niet", voegde ik er aan toe, te veel in beslag genomen
door wat ik voor ogen zag om me erg te bekommeren om mijn zinsbouw.
Toen deed Frits iets heel doms. Hij nam een zware stok op, die hij een
paar dagen geleden daar had laten staan een dierbaar souvenir, dat
vroeger had toebehoord aan een van de edelste mensen, Richard Harding
Davis, wiens dochter het mij geschonken had. Hij zwaaide deze stok nu
hoog in de lucht en bedreigde daarmee het dierlijk wezen. Terstond sprong
het monster op, en terwijl het enige vreselijke kreten uitstootte, nam het een
scherp geslepen stuk steen op, dat al die tij d reeds naast hem moet hebben
gelegen, en maakte aanstalten om Frits naar de keel te vliegen. Maar net als
een jonge hond scheen het niet in staat om zijn attentie gefixeerd te houden
op een bepaald probleem gedurende meer dan een paar seconden, en te
midden van zijn oorlogszuchtige voorbereidselen merkte het een chocoladepudding op, die Jo klaar gemaakt had voor ons dessert. Het wezen greep
daarvan zo veel beet als het in zijn linkerhand kon houden en duwde dat
in zijn mond.
Toen veranderde het plotseling weer van gedachten, greep het tafellaken
beet. trok het van de tafel af, schudde het zo dat dit keer alle schotels over
de grond rolden, trok het over zijn lichaam heen als een soort beddelaken,
en ging slapen.
Een paar minuten later snorkte het of zijn leven er van afhing. Ik had geen
flauw idee, wat er verder zou gebeuren, want wij waren absoluut hulpeloos.
Reeds een keer waren wij genoodzaakt geweest de hulp van de politie in
te roepen en wij wilden dat geen tweede keer doen. Het zou aanleiding
geven tot allerlei geklets in het dorp en wij wisten dat er reeds te veel
gekwebbeld werd over al die zonderlinge bezoekers in het huis van Frits
op Zaterdagavond. Als dat zo doorging zouden de autoriteiten vragen gaan
stellen en dat zou natuurlijk het eind betekenen van onze gezellige diners.
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SChandaal is iets, dat de hemel niet toelaat. Ervaring heeft geleerd, dat het
dit onmogelijk kan doen.
Groot was dan ook onze vreugde toen op dit kritieke ogenblik de bekende
figuur van Erasmus in de deuropening verscheen. Wat ons niet zoveel plezier
deed was de vrolijke stemming waarin hij ons begroette.
,,Mijn arme, domme vrienden" zeide hij, „ik hoop dat dit voor jullie een
les zal zijn geweest en dat je in het vervolg een beetje voorzichtiger zult
zijn bij het uitsturen van je invitaties."
„Maar beste doctor," antwoordde Frits, „hoe konden wij weten dat dit zou
gebeuren ? Wij hadden alleen gevraagd de grootste uitvinder van alle tijden
te mogen ontmoeten".
„Wel, dat is gebeurd".
„Wat! Dat ding dat daar ligt te snorken als een dronken matroos ?"
„Ja".
„Maar wat heeft die nu ooit uitgevonden?"
,Een klein ding, maar juist dat ding, dat ons de mogelijkheid bood ons te
handhaven tegen de rest van de schepping."
„Wat was dat?"
„Dat stuk geslepen, steen, waarmede hij je bij na je hals had afgesneden.
Hij vond het mes uit."
Wil je nog weten hoe de avond eindigde ? Wel, allereerst gingen wij
gedrieèn zitten voor het haardvuur, terwijl Hein door Jo werd uitgestuurd
om onze Zondagse biefstuk te halen, opdat wij niet zouden verhongeren
en onze zenuwen in bedwang zouden kunnen houden door wat stevig voedsel in onze maag te stoppen. Toen Hein teruggekomen was, gingen wij in
de keuken zitten en deden ons te goed. Maar het was een ongemakkelijk en
onrustig feest, want wij aten alien met een oog stevig gericht op de voorkamer, waar het wezen te midden van de brokstukken van ons prachtige
porselein op de grond lag te slapen en te snurken, en te snurken en te
slapen. Eindelijk, na ongeveer een uur, kwam er beweging in. Het stond
op, krabde zich flink, wierp een woeste blik naar ons van onder zijn borstelige wenkbrauwen, deed een boodschap tegen de gordijnen en ging langzaam
de kamer uit. Exit onze oudste voorvader.
Wij zwoeren een dure eed dat wij het advies van Erasmus zouden opvolgen.
Niets meer moest voortaan aan het toeval worden overgelaten. In het vervolg zouden we niet alleen de familienaam van onze gasten opschrijven,
maar ook hun doopnamen en zo mogelijk de datum van hun geboorte.
„En waarom zouden wij de titels er niet bijvoegen?", stelde Frits voor.
Ik beloofde hem dat ook dit prompt zou geschieden, en om half een was
ik thuis en naar bed. Maar voor de eerste keer gedurende de vele jaren dat
ik in Veere woonde, sloot ik stevig mijn voordeur.
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Plato en Confucius leken misschien vreemdsoortige
disgenoten, maar zij konden het uitstekend net elkaar
vinden en schenen zichzelf en elkaar
uitermate te amuseren

Ik had Erasmus beloofd dat ik voortaan ook de voornamen van
onze gasten op de uitnodiging zou vermelden. Maar de eerste keer dat ik
probeerde dit te doen, zat ik al in moeilijkheden ; want noch Plato, noch
Confucius waren Christenen geweest, en zelfs na een nauwkeurig snuffelen
in allerlei geleerde boeken was het mij nog niet duidelijk bij welke namen
hun Moeders hen hadden geroepen, wanneer het tijd was om binnen te
komen en hun handen te wassen en zich klaar te maken voor het eten.
Gelukkig had deze omissie ditmaal geen nadelige gevolgen. Alles verliep
naar wens en wij behoefden thans niet de hulp van de politie in te roepen.
Blijkbaar was er dus mass een Plato en een Confucius in de gehele geschiedenis geweest en wij kregen de juiste personen, zoals wij wisten op het
moment dat zij onze kamer binnenkwamen.
Beide gasten waren ons welbekend, Plato van zijn borstbeelden en Confucius van zijn afbeeldingen. Ook zonder deze voorafgaande informaties
zouden wij echter geen ogenblik in twijfel zijn geweest over hun identiteit,
want beide mannen schenen de incarnatie van waardigheid.
Maar laat ik niet afdwalen, doch in de gebruikelijke volgorde U allereerst
vertellen, wat voor maaltijd wij voor deze vreemde gasten bestelden.
Het lijkt mij een vreselijk baantje om in de hemel te moeten koken. Zo
veel mensen uit alle delen van de wereld (volgens mij kunnen fatsoenlijke
heidenen ook wel in de hemel komen), een bonte rij vanaf de holbewoners
tot aan de paleisgasten — het moet toch zeker vaak heel moeilijk zijn deze
alien te bevredigen, want de een lust Hollands gehakt en de ander Philadelphia kliekjes.
Tot dusver waren wij nogal gelukkig geweest en waren wij er in geslaagd
de verschillende smaken van onze gasten te bevredigen. Maar ik wist niet
hoe lang het geluk ons in deze mee zou zijn. Van de Chinezen wist ik niets
af, behalve dan dat zij rijst aten, tenminste zij die gelukkig genoeg waren
om te kunnen eten. Maar vrienden van mij die in de Orient zijn geweest
vertellen mij, dat ik al mijn ideeen over de Chinese keuken terzijde moet
,
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stellen zo ver deze berusten op de ervaring opgedaan in de niervet-restaurants in Amerika. De Chinezen hebben nooit van niervet gehoord.
„Wel", placht ik hun te vragen, „wat eten zij dan ?"
„Zij eten allerlei wonderlijke dingen door elkaar."
„Altijd?"
„Altij d."
„Zoals iedereen in de Oost?"
„Juist."
Hoe dat zij, ik kon toch bij gelegenheid van een min of meer officiele
maaltijd, aangeboden aan een van de meest vormelijke personen die ooit
hebben geleefd, niet volstaan met blikjes die ik uit het Java-magazijn te
Amsterdam had laten komen en dan zeggen : „Hier, beste jongens, tast toe
en help je zelf". Na enig geblader in mijn keukenbibliotheek besloot ik
tenslotte een schotel te nemen, die volmaakt leek.
Een rijstschotel is een van de weinige zegeningen die de Turken aan het
Westen hebben nagelaten. Hierbij kan men elk soort vlees of gevogelte
gebruiken. En rijst zou juist iets zijn voor Confucius. 1k had echter geen
flauw idee wat Plato wel zou lusten. Maar daar hij een Griek was uit de
vierde eeuw voor Christus zou hij zeker heel matig zijn; en ik had gezorgd
voor een overvloed van olijven, voor het geval de rijstschotel hem niet bevredigde. Toen Jo mij vroeg wat zij in de rijstschotel moest doen, antwoordde ik haar kip te nemen. Persoonlijk prefereer ik kip boven rundof kalfsvlees. Lamsvlees van elke soort vind ik afschuwelijk. En varkensvlees mag ik niet eten. Op deze wijze zou ik zelf tenminste krijgen wat ik
lustte. En dat is voor een gastheer een van de beste principes om zich aan
te houden, die je kunt bedenken.
Wat groenten betreft, het lag natuurlijk voor de hand, in de eerste plaats
aan selderie te denken, Apium graveolens, dat iemand zelden tot zulke uitbarstingen van woede brengt als het vermelden van bijvoorbeeld spinazie
of bloemkool. Bovendien hielden de ouden het in hoge waarde als een
onschuldig middel om gevoelens van lief de op te wekken. Misschien was
dit wel geen aanbeveling voor Plato, die volgens zijn meest betrouwbare
tijdgenoten te veer verdiept was in zijn politieke, wetenschappelijke en
sociale overpeinzingen om enige tij d vrij te hebben voor het bestuderen
van de interessante problemen die verband hielden met toegepaste biologie.
Tot slot geen geregeld dessert; maar ik was wel van plan op de tafel een
aantal kleine schotels te plaatsen gevuld met allerlei snoepgoed, dat te
krijg was in een winkel van Oosters snoepgoed ; stukken nougat, Turkish delight, Algerijnse bonbons, en alles wat wij verder maar konden
vinden waar suiker op zat. Dan nog de wij n. Dat was een moeilijk probleem. Maar geen van beide gasten zou waarschijnlijk verstand hebben van
uitgeperste druiven; en wij hadden in onze kelder van vorige gelegen451
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heden nog allerlei flessen staan. Daar zouden wij er best een paar van
kunnen gebruiken, wat weer geld zou uitsparen ; want deze diners liepen,
zoals wij begOnnen te merken, danig in de papieren, veel meer dan wij
gedacht hadden. Niet dat wij daar veel om gaven. Zij vormden de beste
belegging die Frits en ik ooit gemaakt hadden, en toen de „krach" kwam
(zoals kort daarop gebeurde) hadden wij ten minste waar voor ons geld
gehad.
Nu nog probleem No. III. Hoe stond het met de muziek ?
Van Griekse muziek wist ik minder dan niets of ; en de Chinese muziek,
die ik in het Oosten gehoord had, had mij altijd het gevoel gegeven, dat
iemand bezig was zagen te vijlen. Maar ik herinnerde mij dat zowel Plato
als Confucius in hun respectievelijke opvoedingssystemen steeds grote nadruk hadden gelegd op de betekenis van de muziek en dat zij daarbij aan
de fluit de voorkeur hadden gegeven boven alle andere instrumenten. Nu
voelde ik er echter niets voor te gaan experimenteren met z.g. Panfluiten
of andere instrumenten, die gebruikt werden in z.g. „klassieke" opvoeringen,
waarmee de markt de laatste tijd overstroomd was door een aantal Duitse
professoren die eindelijk „ontdekt" hadden hoe Griekse muziek moest
worden gespeeld. 1k had de Hymne aan Helios en de Hymne aan Kalliopeia gehoord, maar het leek mij dat dit toch niet de soort muziek was
waar een min of meer beschaafd oor langer dan een paar minuten naar zou
willen luisteren. In dit opzicht toonde ik natuurlijk alleen maar de arrogantie van de maderne mens, die vergeet dat de muziek, die ons in 1942
tot tranen toe beweegt, onze afstammelingen van het jaar 2942 misschien
even onmogelijk zal voorkomen als de muziek, die de mensen van het jaar
942 van aandoening in zwijm deed vallen, ons thans aandoet.
Overigens heb ik niet het minste bezwaar tegen een fluit. Het is een
prachtig instrument in handen van een deskundige (daarvan bestaan er
ongeveer een dozijn op de wereld). Wanneer de speler zich binnen redelijke grenzen houdt, is het fluitspel een genot voor het oor, en een orkest
zonder .een paar goede fluiten heeft veel weg van soep zonder zout. Helaas
is goede fluitmuziek zeer beperkt ; maar er zijn een paar prachtige fluitgedeelten in een aantal van Mozart's quintetten en .sonaten te vinden ; en
zowel hij als Bach hebben een paar fluitconcerten geschreven die verrukkelijk zijn am aan te horen. Ik bestelde enkelen daarvan in Amsterdam,
samen met het Brandenburgse Concert No 5 in D grote terts, waarin een
kleine fluit met hoge toon, in onze tijd gewoonlijk vervangen door een
trompet, verstoppertje speelt met de melodie en dat met zoveel geestigheid
weet te doen dat ik deze plaat altijd bewaar als een speciaal middel tegen
aanvallen van melancholie, die zich van mij meester dreigt te maken als ik
het laatste nieuw uit het donkere achterland van het Nazi-Europa lees.
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En toen kwam het moment dat ik weer aan mijn bureau moest gaan zitten
en de rol van Plutarchus moest spelen om de levensgeschiedenis van onze
volgende gasten op te tekenen. Dat viel lang niet mee. Zoals de meeste
Europeanen wist ik practisch niets of van de man die aan een van de wijste
en verstandigste volken op aarde een levensfilosofie had geschonken, die
het in staat had gesteld om gedurende de laatste twee duizend jaren met
blijdschap en berusting voort te leven te midden van een opeenstapeling
van jammer en ellende, zoals geen ander yolk op Gods aardbodem ooit
heeft ondervonden. Wat Plato betreft, ik werd nogal heen en weer geslingerd in mijn gevoelens jegens de grondvester van de wetenschap der
staatkunde, omdat ik nooit precies wist hoe ik eigenlijk tegenover hem
stond en wat ik moest antwoorden wanneer iemand zeide : „Ja, ja, Plato ! "
Bij tij den hield ik geweldig veel van hem en bewonderde ik hem als de
belangrijkste denker van alle tij den ; maar dan weer leek het mij toch, dat
hij niet meer had gedaan dan mooie en diepzinnige gedachten aaneenrijgen,
en slechts een niet erg heroische exponent was geweest van bepaalde theorieèn over het staatsbestuur, die geen verband hielden met wat er practisch
gebeurde in de wereld om hem heen. Inmiddels hadden mijn vreedzame
jaren in Veere mij in een beschouwende stemming gebracht, waarin ik beter
was gaan begrijpen wat Plato eigenlijk had willen bewijzen, en waarin zijn
wonderlijk rijke en diepzinnige beschouwingen, opgetekend in de vorm van
dialogen, mij steeds meer hadden geboeid.
Bij dit alles moeten wij niet vergeten date Plato gedurende de Middeleeuwen
en de Renaissance veel hoger gewaardeerd werd dan gedurende de eerste
eeuwen na zijn dood. Want Griekenland had toen opgehouden te bestaan
als een onafhankelijke natie. Het Griekse yolk had welbewust zelfmoord
gepleegd door eindeloze onderlinge twisten en door al die nutteloze pogingen om een goed functionnerende democratie in te richten in een maatschappij die voor 90% uit slaven bestond.
Plato leek dus in menig opzicht op al die moderne Europese geleerden
in de staatkunde, die Lange betogen houden over de ideaal-staat, met een
oog gericht opr de Gestapo en het andere op de dichtstbijzijnde uitgang
naar de Lissabon-clipper en de U.S.A. Misschien zullen wij over vijfhonderd jaar hun boeken ontdekken op de plaatsen waar zij nu zorgvuldig
verscholen liggen en dan zullen wij met verbazing lezen op welke brillante
wijze al deze moderne schrijvers de methoden besproken hebben waardoor
het mogelijk zou zijn om de beschaving te redden. Maar wij zullen dan ook
weten dat er niets terecht gekomen is van die schone dromen, omdat de
harde werkelijkheid hen overviel voor ze hun taak ten einde hadden gebracht en hen terecht had doen komen in de concentratiekampen, waaruit
ze nooit meer terug zouden keren en waarin ze jammerlijk om zouden
komen door verwaarlozing, mishandeling en uithongering.
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Ook Plato schreef zijn handboek van toegepaste staatkunde juist op het
moment waarop het niet langer van enig practisch nut kon zijn, voor wie
ook. Kort na zijn dood pikte de grote tyran uit het Noorden de gehele
Oosterse wereld in en Griekenland werd teruggebracht tot de rang van een
vijfde-rangs-provincie en een onbetekenend deel van dat uitgestrekte Macedonische Keizerrijk, dat enkele jaren later zich zou uitstrekken van de
Donau tot de Indus. Plato werkte dus in een luchtledig. De glorie van
de eeuw van Pericles, toen Athene de oude wereld had beheerst, leefde nog
voort in ieders herinnering; maar dat geldt ook van de schande der jaren
die terstond daarop gevolgd waren, toen de barbaren uit Sparta, die altijd
speerpunten verkozen hadden boven boter, naar hartelust verwoestten wat
de Atheners met zoveel moeite hadden opgebouwd, en de stad, waarover
eens Pallas Athene de scepter had gezwaaid, als een woestenij achterlieten,
de muren geslecht, de tempels en de publieke gebouwen vernield en de
bevolking gedecimeerd door de pest.
Maar terwijl zij aldus het uiterlijke en materiele deel van de stad, die vier
eeuwen lang het centrum van de oude beschaving was geweest, hadden
kunnen verwoesten, bleek het heel wat moeilijker om de vuurtoren van
verlichting en geestesbeschaving te cloven die de Atheense kunstenaars en
philosophen opgericht hadden aan de kust van de Egeische zee. Terwij1
Athene ophield te bestaan als een onafhankelijke politieke eenheid, handhaafde het zich als het meest belangrijke centrum van opvoeding en beschaving in de Oude Wereld. In het gehele gebied van de Middellandse
Zee vonden pientere jonge mannen, die op zoek waren naar de beste paedagogische mogelijkheden, vroeger of later hun weg naar de stad aan de
Golf van Aegina ; en nog eeuwenlang nadat Athene had opgehouden een
rol te spelen als internationaal machtscentrum en commerciele metropolis,
reisden heilbegerige studenten uit Europa, Aziè en Afrika naar het kleine
land van Attica, om zich daar in een van de vele academies te laven aan de
bronnen van geleerdheid en zich voor te bereiden voor de moeilijke levenskunst.
De Universiteiten, zoals wij die kennen, verschenen pas eeuwen later op
's werelds schouwtoneel. College geven geschiedde destijds nog veel op de
wijze van Mark Hopkins, die aan 66n kant van een groot houtblok zat en
de studenten aan de andere kant ; behalve dan dat de scholieren, die zich
vaak grote opofferingen moesten getroosten om hun college-geld bijeen
krijgen, ernstige jonge mannen waren, die precies wisten wat zij nodig
hadden, en die naar Athene gekomen waren niet alleen om een graad te
halen en daarmede tevens de mogelijkheid om na hun terugkeer lid te
worden van de Universiteitclub in Rome of Alexandriè. Zij gingen naar
Athene op zoek van de beste producten die toen op de opvoedingsmarkt
te krijg waren en snuffelden net zo lang rond tot zij vonden wat zij ver45 4
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langden. Als zij hun doel bereikt hadden, betaalden zij een belangrijke som
voor het voorrecht de lessen te mogen volgen van de Magister, die aan het
hoofd stond van de instelling hunner keuze. Zij zaten aan zijn voeten om te
luisteren en vragen te stellen en met hem te debatteren over ieder mogelijk
onderwerp tussen hemel en aarde, zodat ook zij op het eind zo mogelijk
enig inzicht kregen in die eeuwige waarheden, die zich alleen openbaren
bij het licht van de vonken die er afvliegen wanneer werkelijk eerste-klasse
hersens met elkaar in botsing komen.
Bij deze Atheense paedagogen werd geen enkele poging gedaan om samen
te voegen wat God gescheiden had ; als de studenten de natuurlijke aanleg
misten, die een onmisbaar prerogatief vormde voor succesvolle arbeid op het
gebied van kunsten en wetenschappen, dan werd hij niet lang getolereerd.
Zijn leermeesters maakten hem dan, hoe het hun ook speet, wel spoedig
duidelijk dat hij beter deed een goed timmerman of kundig metselaar te
worden en niet moest proberen een voor hem toch waardeloze academische
graad te halen.
Ik neem aan dat zij of en toe, daar zij ook maar mensen waren, wel zouden
toelaten dat een niet al te knappe zoon van een rijke Romeinse 0.W-er
door omkoperij toch in hun school terecht kwam. Maar dit stelde hen dan
weer in staat een paar studiebeurzen beschikbaar te stellen voor arme
jongens, in wie zij een buitengewoon talent ontdekt hadden, zodat ook dit
tenslotte alleen maar goed was. Want de normen werden niet verlaagd.
Dat gebeurde pas veel later, toen de wereld veilig was geworden voor de
nederigen en zachtmoedigen en toen de trotsen van geest gingen begrijpen,
dat er voor hen geen plaats meer was in de wereld.
Laat mij hier nu een paar data bijvoegen om het leven en streven van
Plato duidelijk in je geest vast te leggen. Hij werd geboren in of omstreeks
het jaar 427 voor Christus, twee jaar voor de dood van Pericles. In 404
gaf Athene na een oorlog van bij na dertig jaar zich over aan Sparta, en
verloor zijn muren en zijn vloot en ook zijn leidende positie tussen de
kleine staten die tot dusver het oude Hellas hadden gevormd. In het jaar
400 schreef Xenophon dat nogal suffe boek, dat alle kleine jongens, die
gedurende de laatste drie en twintig eeuwen Grieks hebben gestudeerd,
moeten hebben gelezen en dat ik alleen vermeld om aan te tonen hoe diep
de Grieken gevallen waren uit hun vroegere hoge staat. Tienduizend Grieken waren genoodzaakt geweest als huurtroepen dienst te nemen bij de
Perzen ! Honderd jaren vroeger zouden zij zelf anderen gehuurd hebben.
Intussen probeerde Athene snel achtereen verschillende soorten van staatsbestuur, van een niet heel gelukkig experiment ener korstondige oligarchie
tot een rampzalige interval van zuivere democratie, toen de onbevlekte naam
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van Athene voor goed geschonden werd door de gerechtelijke moord op
Socrates.
Dit gebeurde in het jaar 399 ; en Socrates was, zoals je weet, de leermeester
van Plato. Houd dat jaar 399 dus vast als de kapstok waaraan je de gehele
ontwikkeling van Plato kunt ophangen.
Plato ondernam drie keer een refs naar Syracuse, waarheen hij ontboden
was als raadsman op politiek gebied door de tyran, die toen aan het hoofd
van deze Carthaagse nederzetting stond. Toentertijd schijnt Plato nog bevangen te zijn geweest door de illusie dat ergens, iemand — de een of
andere grote leider — zou opstaan, en hem een brief zou sturen van ongeveer de volgende inhoud :
Mijn waarde Professor,
Naar ik verneem weet gij meer of van staatsbestuur
dan enig ander levend menselijk wezen. Hier nu heb ik alles onder mijn
contrOle. 1k beheers deze stad en iedereen weet dat ik de baas ben. Geen
enkele rijke handelsman kan mij tot iets dwingen doordat hij de plaatselijke wetgevers heeft omgekocht, aangezien er geen wetgevers zijn die kunnen worden omgekocht. Geen goedkope demagoog kan ook maar zijn mond
openen of een paar millioen in de wacht slepen door de locale vakverenigingen in zijn macht te krijgen, want deze laat ik hier niet toe. 1k zie nauwkeurig toe dat de arbeider een behoorlijk loon krijgt en een behoorlijke
behandeling geniet ; en daarvoor heeft hij geen organisatie nodig om de
werkgevers te dwingen hem op de juiste wijze te behandelen. Wij hebben
een leger en een vloot, maar iedere officier, die betrapt wordt op een gesprek met een van onze vroegere politici wordt zonder veel omhaal opgehangen.
Wat de vrouwen betreft, zij genieten dezelfde rechten als de mannen. De
knappen worden door ons niet meer geeerd dan hun minder knappe mannelijke landgenoten, alleen omdat zij toevallig vrouwen zijn. Wij erkennen
de noodzakelijheid voor aanwas van de bevolking zorg te dragen; maar wij
beschouwen het moederschap als iets van-zelf-sprekends, iets natuurlijks,
zo iets als regen of zonneschijn of de plicht van mannelijke burgers om zich
iedere dag te scheren.
Wat de kinderen betreft, wij verwachten natuurlijk van U dat ge elke dag
een groot deel van Uw tijd zult besteden aan het bestuderen en inspecteren
van onze scholen. Het is onze bedoeling deze tot de allerbeste oefenplaatsen
te maken voor het voile Leven, zowel uit een practisch als uit een theoretisch
oogpunt. Maar terwij1 wij aan de ene kant ieder kind een voile kans willen
bieden, willen wij aan de andere kant niet het minder knappe kind begunstigen ten koste van hun knapper en intelligenter klassegenoten. Zelfs
ik, de tyran van deze stad (waar ge naar ik vertrouw een grote vooruitgang
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zult opmerken sedert Uw laagste bezoek, daar wij alle huurkazernes hebben
opgeruimd en alle scharrelaars en boemelaars hebben opgehangen), ook ik
ben er mij van bewust dat alle mensen gelijk geboren zijn. De enige moeite
is, dat zij slechts enige uren of dagen gelijk blijven. Daarna moet iedereen
wat mij betreft zijn eigen bestemming navolgen, want ik wil niet verstandiger zijn dan de Goden, die enkelen van onze armste en minst begunstigde
kinderen blijkbaar voorbestemd hebben om tot een onverwachte hoogte te
stijgen, terwijl anderen, die in deze wereld kwamen met ieder mogelijk
voordeel, hun leven lang uilskuikens blijven en sterven op de galeien of in
het armenhuis.
Ik verwacht dus van U dat ge onze scholen zult hervormen op zulk een
basis, dat ieder van mijn onderdanen een kans krijgt zich te ontwikkelen
overeenkomstig zijn of haar aanleg en capaciteiten, en gedurende zijn leven
de grootst mogelijke bevrediging zal vinden in zijn verblijf hier op aarde;
en in staat zal zijn dit te doen zonder verder te klossen op de weg van
vooruitgang in een vergeefse poging om meer te bereiken dan hij kan, alleen omdat zulk een handelwijze zijn eigen ijdelheid bevredigt.
Dan zijn er nog vele andere problemen, maar deze hoop ik met U te kunnen bespreken wanneer ge in Syracuse zult zijn aangekomen. Slechts een
paar wil ik er nog noemen : de volksgezondheid, een of ander systeem
om de lichamelijk onvolwaardigen te verhinderen zich voort te planten als
konijnen en onze krankzinnigen-gestichten en armenhuizen te vullen met
een bezending mensen, die ons schip van staat onmogelijk kan herbergen.
Maar over al deze dingen wil ik, zoals ik reeds zeide, na Uw aankomst
nader met U spreken. — Intussen verblijf ik met de U bekende gevoelens
hoogachtend
uw dienstwillige
Dionysius
Tyran.
Misschien is een dergelijke brief inderdaad wel eens geschreven; want
Plato bezocht, zoals ik je reeds vertelde, Syracuse drie keer. Maar hij ondervond daarbij dezelfde teleurstelling als Confucius, toen deze goede en wijze
man twee eeuwen vroeger op zoek was gegaan naar zijn eigen „bekwame en
verstandige heerser".
Op papier lijken de schema's van beide philosophen uitermate aannemelijk.
Maar toen men er toe wilde overgaan om ze in de practijk toe te passen,
weigerde het menselijk geslacht zich te schikken naar zulke perkamenten
theorieen. Het vervolgde rustig zijn eigen gezellige weg, zonder zich verder
te bekommeren am de logica der philosophen. En Plato, die altijd het vreselijke uiteinde van zijn geliefde Socrates (de meest intelligente van alle
Atheners, meedogenloos omgebracht door de laagste elementen uit de maat457
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schappij) voor zijn geest had, en die niet veel van een held in zich had,
besloot dus zich te onthouden van alle openbare actie en zich uitsluitend
te wij den aan de taak enkele uitgekozen discipelen te trainen in de staatkunde.
Hij bereikte de leeftijd van bijna tachtig jaar; maar het tweede gedeelte
van dat leven bracht hij door als leider van een particuliere school en hij
bemoeide zich nooit met de plaatselijke politiek.
Dit instituut voor hoger onderwijs was gevestigd in een soort park dicht
bij Athene. Dit park was gewijd aan de nagedachtenis van Academus, een
Griekse heros, die volgens zeggen aan Castor en Pollux verteld had waar
Theseus Helena had verborgen. Naast zijn academische werkzaamheden
vond Plato tijd om dertien brieven te schrijven en vijf en dertig dialogen,
waarin hij ieder mogelijk probleem van het leven (en ook van politiek
en staatkunde) behandelde, dat hem om de een of andere reden getroffen
had als een geschikt onderwerp voor discussie met zijn studenten.
De hooge waarde, die men algemeen aan deze gesprekken toekende, blijkt
misschien het beste uit het feit, dat wij deze alle nog over hebben. Terwijl
het grootste gedeelte van de klassieke litteratuur onherstelbaar verloren is
gegaan (inclusief een aantal heilige boeken van de eerste Christenen) bleven
de werken van Plato te alien tijde zeer zorgvuldig bewaard. Zelfs gedurende de chaotische eeuwen, die direct op de val van Rome volgden,
toen het nieuwe geloof niet alleen een aantal van de meest voortreffelijke
exponenten van de oude Plato-philosophic vermoordde, maar ook hun boeken
verbrandde, waar men deze maar vond, waren er nog altijd een voldoend
aantal trouwe volgelingen van Plato om enkele copieen van deze onbetaalbare schatten te verborgen en deze te redden voor het nageslacht.
Het gevolg is dat wij volkomen vertrouwd zijn met de ideeen van deze
grootste en belangrijkste schrijver uit de oudheid ; en er is nooit een ogenblik geweest gedurende de drie-en-twintig eeuwen die ons van Plato scheiden, waarin hij althans niet enkelen van de hogerstaande geesten van ons
geslacht heeft kunnen beinvloeden. Zo vinden wij bij voorbeeld sporen van
Plato in de geschriften van de meeste oude Kerkvaders. Deze middeleeuwse
scholiasten stonden, niettegenstaande hun bewondering voor Aristoteles,
toch steeds onder invloed van Plato ; en de achttiende eeuw, dat grote
tijdperk van algemene verlichting, was door en door Platonisch, niettegenstaande zijn eindeloos herhaalde voorliefde voor de middelmaat. In onze
tijd, te midden van de razernij der conflicten, losgelaten door die tegenvoeter van Plato's ideaal van de ware leider (ik moet tot mijn spijt wederom
melding maken van Adolf Hitler) is de naam van deze grote Athener wel
wat verduisterd door de profeten van geweld en wreedheid, die gedurende
de laatste jaren de situatie schijnen te hebben beheerst. Maar let op mijn
woorden ! Op het ogenblik, waarop enige redelijke bezinning terugkeert op
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onze ongelukkige planeet, zal ook Plato zijn plaats weer komen opeisen.
Het is waar dat hij ons soms zo ten einde raad brengt door zo volstrekt
academisch te blijven, en door zich te gedragen alsof hij in een vacuum
leef de en nooit iets gehoord had van het menselijk geslacht. Maar dat is
slechts e'en van de „defauts de ses qualites" en zijn kwaliteiten zijn zó
groot, dat wij gemakkelijk enkele tekortkomingen over het hoofd kunnen
zien. Want het zijn deze kwaliteiten geweest, die Plato's boeken levend en
fris gehouden hebben gedurende meer dan drie-en-twintig eeuwen. Zeker,
de invloed van Homerus strekt zich over een nog veel Langer periode uit.
Maar overigens zijn er verbazend weinig schrijvers (in het bijzonder op
philosophisch gebied) die niet reeds na een generatie duidelijk het stempel
van hun tijd dragen. Plato daarentegen, wanneer hij zich eens een keer ech4
laat gaan en in staat is voor enkele ogenblikken te vergeten dat Socrates
ter dood werd gebracht voor heel wat minder dan hij aan zijn leerlingen
vertelt, klinkt ons in de oren alsof hij bezig was te schrijven vanuit
Washington of Moskou of een andere moderne hoofdstad, en ons vandaag
toesprak in plaats van in het jaar 370 voor Christus.
Neem bij voorbeeld enkele passages uit zijn „Republiek", wat in feite een
soort Utopia was, voordat de Utopia's uitgevonden waren als een vorm van
politieke kritiek. Na juist de vreselijke ervaring to hebben doorleefd dat
zijn geliefd Athene te gronde ging (en dat geheel door eigen schuld), laat
hij hier Socrates, die de held van zijn meeste dialogen is, de vicieuse cirkel
beschrijven die het klaarblijkelijk voor de mensen onmogelijk maakte om te
ontkomen aan de slavernij van hun eigen politieke dwaasheden.
Hier volgt een gedeelte van het verhaal. De oude steenhouwer (want dat
was het beroep dat Socrates van zijn vader geleerd had) heeft juist de
plutocratie zijn compliment gemaakt, die aan de macht gekomen is toen
Athene de rijkste stad van de Oude Wereld was. Deze nieuwe zakenlieden,
zegt hij, doers het altijd voor komen of zij nooit iemand opmerken, die zij
hebben geruineerd, en zij slagen er altijd weer in hun angel (en dat is in
hun geval het geld) te steken in ieder die niet voortdurend voor hen op zijn
hoede is. Aldus slagen zij erin hun oorspronkelijke belegging steeds weer
terug te krijgen, terwijl zij ter zelfder tijd luilakken en paupers maken van
een ieder, die niet tot hun klasse behoort. Zij zullen daarmee doorgaan totdat het yolk eindelijk het gevaar inziet dat hen bedreigt. Wanhoop geeft
hun dan moed. Zij staan op tegen hun onderdrukkers en proclameren dan
triomferend de overwinning van de Democratie over Tyrannie en Plutocratie.
In de eerste roes van hun overwinning doden zij velen van hun tegenstanders, verbannen ook nog een aantal en beginnen dan de overlevenden
te leren hoe de wereld eigenlijk geregeerd moet worden. Maar weldra
blijken de democraten in niets te verschillen van de tyrannen die hen voor460
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gingen. Zij gebruiken de macht van hun aantal om bij iedere verkiezing
de meerderheid te verkrijgen en dan doen zij precies wat zij willen, omdat
alles wat zij besluiten gebaseerd is op een „wettelijke meerderheid". Zij
blijven dus geheel binnen de grenzen van de wet, wanneer zij alle posten
onder elkaar verdelen en wanneer zij het yolk zoet houden door een steeds
toenemend aantal uitdelingen.
Natuurlijk moeten zij, om verzekerd te blijven van de instemming van de
grote massa, af en toe wel iets doen waar tyrannen en oligarchen zich niet
om behoeven te bekommeren. Zij moeten bij het grauw in het gevlei komen, met het gevolg dat alle normen omlaag gaan, doordat platvloersheid
en grofheid toenemen. Ook vormen en manieren verruwen, omdat er niemand is die hun een goed voorbeeld kan geven. En weldra blijkt zonneklaar
dat, precies zoals de waanzinnige jacht naar weelde tenslotte de oligarchic
te gronde moet richten, op dezelfde wijze ook een overmaat van vrijheid
de democratic te gronde moet richten. Dan volgt een nieuwe periode van
neergang; want in zo'n staat neemt de anarchie toe, tot zij eindelijk de weg
vindt naar alle particuliere woningen, en tenslotte zelfs vat krijgt op de
dieren. Vaders raken er echter aan gewend af te dalen tot het niveau van
hun zoons en de zoons gedragen zich onbeschaamd tegenover hun vaders
daar zij niet Langer enige eerbied voor hen heibben. De onderwijzer wordt
bang voor zijn leerlingen, met het gevolg dat de leerlingen hun onderwijzers verachten. Vanaf dit ogenblik zijn jong en oud gelijk. De jeugd
staat klaar om zich op een lijn te stellen met de ouderen towel in woord
als in daad ; terwijl de ouderen op zwakzinnige wijze de jongeren trachten
na te bootsen. Het einde is dat alle paarden en ezels paraderen met de
rechten en waardigheden van vrije mensen ; en alles staat klaar om te
barsten van vrijheid.
En wat is dan het resultaat?
Dat de buitensporige toename van de z.g. vrijheid een reactie in tegengestelde richting veroorzaakt. Want een overmaat van - vrijheid, hetzij bij
volkeren dan wel bij individuen, dreigt na verloop van tijd over te gaan in
slavernij ; en de meest drukkende vorm van tyrannie ontstaat onvermijdelijk
uit de meest extreme vorm van vrijheid. Op 't ogenblik dat vrijheid ontaardt in losbandigheid staat de dictator klaar. De rijken, doodsbang dat de
overheersende democratie hen van hun laatste cent zal beroven, bezinnen
zich op wegen en methoden om hun vijanden er uit te gooien ; op dat
moment ziet de een of andere ondernemende leider zijn kans om de macht
in handen te krijgen. Hij doet dit door aan de armen van alles te beloven.
Dan omringt hij zich met een Leger, doodt eerst zijn tegenstanders, en vervolgens diegenen van zijn vrienden die gevaarlijk zouden kunnen worden.
Nadat hij aldus de staat gezuiverd heeft, treedt hij zelf op als tyran, als
alleenheerser. „Onder zulke omstandigheden," zoals Plato in de rol van
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Socrates ons duidelijk leert, „is er niet langer plaats voor de philosoof, die
matigheid en wederzijds begrip predikt. Die arme philosoof lijkt dan op de
man die onder de wilde beesten is gevallen ; als hij verstandig is, zal hij
zich terugtrekken zo lang het nog tijd is, en dekking zoeken onder een
muur, totdat de storm voorbij is."
Zie hier het hoofdmotief van Plato's gehele optreden. Zo lang de storm
woedt is er niets dat een man met een beschouwende aanleg kan doen.
Laat hem dekking zoeken en zich gereed houden voor de dag waarop het
yolk misschien weer bereid zal zijn naar rede te luisteren. Hij legt daarbij
de nadruk op het „misschien" ; want evenals Confucius is hij er niet geheel
zeker van, dat die dag ooit zal aanbreken. Maar laat hij vooral niet buiten
zijn verschansingen treden en actief deelnemen aan het gevecht. Iedere
goed getrainde gladiator — de een of andere half-wijze maar tot de tanden
gewapende barbaar, zorgvuldig geoefend in het gebruik van z'n wapenen
zal oneindig veel meer waard zijn wanneer het aankomt op vechten en
doodslaan dan de man die zijn hele leven heeft doorgebracht spelende met
ideeèn in plaats van met bommen. Het is geen laaghartigheid die de philosoof tot deze stap brengt. Het is zijn begrip voor de betamelijkheid van
alle dingen ; want hij ziet heel goed in dat hij in menig opzicht, daar hij
een verzorger van de geest is, gelijkt op de verzorger van het lichaam, op
de arts, die ook altijd te vinden is achter de vuurlinie en niet in de voorste
gelederen. •
Toen hij tot eigen bevrediging dit alles zo had beslist en toen hij merkte
dat zijn ideeèn althans op papier goed uitvielen, concentreerde Plato al zijn
krachten op een poging om te ontdekken hoe het menselijk geslacht er toe
gebracht zou kunnen worden zich te gedragen overeenkomstig de wetten
van de Rede, door welke methode die elementen, die gevaarlijk zouden
kunnen zijn, konden worden uitgebannen en hoe de volmaakte staat tot
stand zou kunnen komen, zo ongeveer op dezelfde wijze als een beter soort
paarden of koeien of schapen of bijen of graan kon worden ontwikkeld
uit de lager staande soorten, waarmede de wereld maar al te goed bekend
was.
Een verheven en prijzenswaardige gedachte ! En een, waarmede de grootste
geesten van alle tijden zich hadden bezig gehouden gedurende de een of
andere periode van hun leven. Sommigen hebben dit vraagstuk benaderd
op die plechtige en waardige wijze die zo karakteristiek was voor Plato.
Anderen, zoals Voltaire en Dean Swift, kozen de satyre als hun aanvalswapen. Thomas More dacht dat hij het verst zou kunnen komen door een
soort van Chinees ei in het nest van de mensen te plaatsen een Chinees
ei, genaamd Utopia. Descartes trachtte ons een oplossing te geven langs
zuiver wiskundige weg. Spinoza gaf er een ethische draai aan. Karl Marx
nam de economie als zijn speciaal terrein van onderzoek. Rabelais klutste
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alles door elkaar in een wereld van zijn eigen maaksel. En er zijn allerlei
philosophen, wijze en knappe koppen (echte en zogenaamd knappe), geweest die het weer op andere wijze zochten en die van banger omkwamen
in zolderkamers of stierven in kelders bij hun pogingen aan hun medemensen een blauwdruk van een heilsplan te verschaffen, daarbij hemel en
hel doorvorsende voor een antwoord op deze allesbeheersende kwestie :
„Hoe kunnen wij er in slagen de mensheid te behoeden voor zichzelf ?"
Maar tenslotte leken zij alien op Omar de Tentenmaker (een van de meest
interessante en stimulerende zoekers naar waarheid) die zijn eigen levenslange onderzoekingen samenvatte in dit eenvoudige quatrijn :
Toen ik nog jong was luisterde ik naar hoge heren,
Geleerden en Heiligen, ik hoorde velen argumenteren
Over dit en over dat ; maar telkens weer zag ik 't aan
Hoe ik dezelfde deur uitkwam die ik was ingegaan.
Van het eerste ogenblik of waarop ik mij begon te interesseren voor de
mensen die zo dapper en heftig streden om de mensheid omhoog te heffen
van het niveau der dieren, door hen te helpen aan een handboek met voorschriften voor hun gedrag gebaseerd op een of ander principe dat bedrijfszeker was, werd ik getroffen door het feit hoezeer ieder van hen onder
invloed stond van zijn eigen politieke en sociale achtergrond. Spinoza,
schoon groot gebracht in de sfeer van het strakke Judaisme, nam de Hollandse Republiek als de norm voor zijn ideale staat. Voltaire, toen hij
zijn Candide liet uitspreken wat eigenlijk zijn eigen geloofsbelijdenis was :
„Laat ons onze eigen tuin verzorgen" toonde daarmee dat hij zelf een
goed Fransman was. En toen Plato ons zijn ideale republiek schetste, trachtte
hij daarin tot nieuw leven te brengen het Atheense Gemenebest zoals dit door
Pericles tot een hoge graad van volmaaktheid was ontwikkeld. Want wanneer wij de kern van het systeem van Plato nagaan, wat vinden wij dan?
Plato gelooft dat het mogelijk is ccr.. stag* tot ontwikkeling te brengen,
die gelukkig en welvarend zal zijn en die in vrede kan leven met al zijn
buren, als iedere burger er maar van overtuigd kan worden om daaraan
deel te nemen naar zijn beste vermogen. Op deze wijze zal het yolk een
fundament krijgen van recht en rechtvaardigheid, waarop al het andere stevig kan worden opgebouwd.
Hij was er zich echter van bewust dat zulk een conceptie toch wel wat vaag
bleef ; en daarom geeft hij ons vier welomlijnde programmapunten als essentiele kenmerken van burgerdeugd. Dit vierdelige programma luidt als
volgt : iedere burger moet bezield worden door een streven naar Rechtvaardigheid, een drang naar Vroomheid, een besef van Redelijkheid en
een gevoel voor Dapperheid, zodat hij, wanneer de gelegenheid zich voordoet, dapper zal vechten om de veiligheid van het gemeenschappelijke
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vaderland te handhaven. Wanneer hij zich deze vier deugden maar eenmaal
heeft eigen gemaakt kan een burger niet meer falen. Hij zal zijn als
Emanuel Kant, gereed om alle wisselvalligheden van het leven tegemoet te
treden met de sterrenhemel boven zijn hoofd en een afschrift van de „Kategorische Imperatief" in zijn hand.
Evenals alle andere philosophen uit de oudheid, de Joodse niet uitgesloten,
toonde Plato zelden ook maar enige belangstelling voor de economische
kant van het leven. Zijn lichamelijke behoeften, evenals die van alle Grieken, Romeine, Joden en andere volken van het Middellandse zeegebied,
waren weinige. Een lemen huis bood hem voldoende beschutting. Hij kon
zijn lessen geven in de schaduw van de een of andere grote olijfboom,
want het was nooit zó koud dat hij en zijn leerlingen in een centraal verwarmde college-zaal hun toevlucht moesten zoeken, juist zoals Jezus zijn
volgelingen altij d kon toespreken op de een of andere helling van een
heuvel. Voorts kon hij, evenals alle andere Grieken, met weinig eten toe,
omdat hij in een warm klimaat leefde, en nooit gedwongen was om te
schransen zoals een of andere leraar in een school in Nieuw-Engeland.
Ook kieren vormden geen zware post op zijn begroting. Maar wat nog
belangrijker was is het volgende : het bestaan van een bijkans onbegrensde,
uitermate goedkope aanvoer van arbeidskrachten, bestaande uit slaven, die,
wanneer zij eenmaal gekocht waren, vrijwel niets kostten voor dagelijks
onderhoud, bood aan een paar duizend vrije Grieken de mogelijkheid om
zichzelf geheel en al aan de staatsdienst te wij den.
Maar wat zou er nu terecht komen van hun vrije tijd die het hun mogelijk
maakte dit te doen — een bestaan te leiden vrij van alle economische zorgen — wat zou daarvan terecht komen wanneer het getij keerde en hun
de economische bestaanszekerheid ontnam ? Plato schijnt aan zulk een mogelijkheid zelfs nooit te hebben gedacht; en dat is dunkt me zijn grootste
foot. Zelfs in zijn eigen kleine wereld (en het was tenslotte een heel
kleine wereld, vergeleken bij wat er nog op zou volgen) waar het betrekkelijk gemakkelijk zou zijn geweest om een paar duizend vrije mannen op te
voeden die samen een Griekse staat zouden vormen, waren oorlog en geweldpleging aan de orde van de dag. Wat zou er gebeuren als eenmaal het
Christendom, dat de leer van menselijke gelijkheid verkondigde, de wereld
zou hebben bevrijd van slavernij (ook al zou het negentien eeuwen nemen
om dit te bereiken) en wanneer enige honderd-millioen andere mannen en
vrouwen de noodzakelijheid zouden voelen om actief deel te nemen aan de
staatszaken ?
De geschiedenis van Amerika werpt een zeer verhelderend licht op dit probleem. Zo lang wij slechts dertien kleine kolonies vormden, waarin iedereen
practisch iedereen kende, was het mogelijk voor een kleine groep leiders,
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bezield door de vier deugden van Plato, de republiek te besturen en alles
vlot te laten lopen. De Washingtons, de Adamsen, de Jeffersons en de
Madisons stonden sterk onder invloed van de philosophie van Plato. Zij
allen waren zich diep bewust van hun plicht jegens den staat. Van kindsbeen
of was het in hun hoof den gehamerd, dat, nademaal zij geboren waren met
bepaalde voordelen boven hun medemensen, van hen ook verwacht werd
dat zij zich meer in zouden spannen dan die andere minder gelukkigen, en
dat zij dus lichtende voorbeelden moesten worden van dapperheid, rechtvaardigheid, redelijkheid en vroomheid in de volste betekenis van deze
veel misbruikte woorden. Kortom — elk van hen was zich niet alleen ten
voile bewust van de „Paragraaf van Rechten", die een deel vormde van de
grondwet van het land, maar ook van een ongeschreven „Paragraaf van
Plichten", die een onafscheidelijk deel vormde van zijn eigen ethische
grondwet. En omdat zij werkten en leefden in een kleine gemeenschap, was
het voor hun Buren mogelijk hen zorgvuldig te wegen op de schaal van de
publieke opinie, en hen te aanvaarden of te verwerpen, al naar mate men
meende dat dit behoorlijk en noodzakelijk was.
Ja, zo was het tot ongeveer 200 jaar geleden. Maar hoezeer is dat alles
sindsdien veranderd door de groei van Amerika! En toen kwamen ook hier
de problemen naar voren, waar wij voortdurend mee hebben geworsteld,
hoe in een grote en zich steeds verder ontwikkelende staat van vrije mensen,
waar elke burger zeggenschap heeft en zijn stem kan laten horen, de meest
doeltreffende vorm van staatsbestuui kan worden gevonden en ingevoerd.
Met dat probleem gaan dan ook de philosophen zich bezig houden. Steeds
blijkt dan weer dat hun kracht tevens hun zwakheid is. Hun ideeen zijn
verheven en bevatten ongetwijfeld veel waars, hun theorien zijn veelal onweerlegbaar en slepen ook ons mee — maar zij staan buiten de harde
realiteit van het leven. Weinig daarvan is practisch direct bruikbaar. De
meesten trekken zich dan teleurgesteld en morrend terug ; hun boeken,
waarvan de bibliotheken vol staan, trekken nog slechts de belangstelling
van enkele geleerden en hebben alleen nog maar historische waarde.
Maar zo staat het toch niet met Plato. Ook al brachten de pogingen, zowel
te Athene als te Syracuse in het werk gesteld om zijn denkbeelden in
praktijk te brengen, hem slechts ontgoocheling en teleurstelling, zo bleef hij
toch dapper door strijden om de mensheid toegankelijk te maken voor de•
eeuwige waarden die ons leven beheersen. Zo was hij inderdaad een pionier van de vrijheid. Want het woord, pas eeuwen later gesproken : „alleen
de Waarheid zal U vrijmaken" brandde hem in 't hart. Hij werd een hartstochtelijk zoeker naar Waarheid, zoals de wereld er geen tweede heeft gekend ; en wat hij aan de mensheid te zeggen had wist hij zó diepzinnig en
aangrijpend onder woorden te brengen, dat zijn boodschap over de eeuwen
heen reikt en ook ons nog wijze lessen leert. Hij probeert achter de scher465

Zo stonden wij daar, net als Immanuel Kant, met de sterrenhemel

466

•

.

"':"7741\1g7
haven ons en de kategorische imperatief in ons hart

467
29

PIONIERS DER VRIJHEID

men te kijken van al het klein-menselijk gebeuren, en de onzichtbare
machten na te speuren die ons leven leiden ; tenslotte tracht hij dan steeds
deze krachten terug te brengen tot een enkele bron, tot een Hoger Macht,
tot een goddelijk beginsel dat in alle mensen werkt. Zo luisteren wij ook
nu nog aandachtig en gespannen naar de boodschap van Waarheid en Gerechtigheid, die hij brengt.
Fel striemt en hekelt hij alle schijnwetten. Maar de weg naar het echte, het
zuivere weten, is steil en moeilijk. Het zorgvuldig naspeuren van de grondbeginselen der wijsheid is een zaak van gemeenschappelijke arbeid ; in een
kring van toehoorders, van meespelers in dit grote spel, worden, volgens de
regels van de dialektiek, de begrippen ontleed om tot de kern door te
dringen. Zo alleen kan worden „ontdekt" wat waar is en goed en schoon
en rechtvaardig en vroom. Wie dat eenmaal heeft gevat zal er onvermoeid
naar streven ; kennis is deugd. En hij zal weer anderen de weg daarheen
wijzen.
Zo zal ook het &le betrouwbare fundament van een waarachtig heilzame
staatkunde worden gevonden ; dit is slechts in de rechtvaardigheid gelegen.
Alleen de rechtvaardige is waarlijk gelukkig. Onrecht lijden is altijd nog
beter dan onrecht doen.
Ook de schijnvroomheid, die Plato aan alle kanten om zich heen kon opmerken, moet het ontgelden. Puntig en scherp wordt ons voorgehouden,
hoe hij, die de heiligheid in uitbundige bewoordingen prijst, zelf niet eens
weet uit te maken of het heilige heilig is omdat het de Goden welgevallig
is, of Gode welgevallig is omdat het heilig is.
Maar ook bij dat navorsen en ontleden van de begrippen blij ft Plato niet
staan. Want dit blijven toch altijd nog scheppingen van onze eigen ontledende en samenvoegende arbeid. Plato's uiteindelijke doel is hieruit de Idee
zelve te voorschijn te laten komen, de essentie, het goede-zelf, het warezelf, het schone-zelf, het immaterièle dat was eer de dingen bestonden en
dat zal zijn na hun ondergang.
Zo zijn het haast ontoegankelijke hoogten waarheen Plato ons voert, de man
van wie een zijner vereerders eens getuigde dat in zijn werk alles wat de
oud-griekse wereld aan geestesleven had voortgebracht zijn culminatie-punt
en afsluiting heeft gevonden ; dat in de duizendwerf geschakeerde rijkdom
van zijn gedachtenwereld de stromen van alle zoeken naar waarheid der
oude Hellenen ineen vloeien. En de eeuwen door hebben de ware Pioniers
van de Geestelijke Vrijheid het spoor dat hij wees gevolgd, zijri zij — bewust of onbewust — door zijn denken beinvloed.
In de toekomst zal het niet anders zijn. Onze moderne studenten (te oordelen naar een groot aantal van hen, die ik heb ontmoet) zijn maar al te
gauw geneigd hem een intellectuele snob te noemen en hem dan te laten
schieten als iemand aan wie wij in onze democratische tijd toch niets meer
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hebben. Doch ook thans weer zal — evenals vroeger reeds zo vaak is geschied — blijken, hoezeer zij zich vergissen. Wel is het zware, geestelijke
arbeid die Plato vraagt van hen die naar hem willen luisteren. Hij was een
kunstenaar en dus een aristocraat, iemand voor wie alleen het beste goed
genoeg was, en die, waar het gaat om essentièle waarden, nimmer bereid
is tot een compromis. In een tijdperk waarin alles wat tweede-hands is
voor de meeste mensen goed genoeg is, zal Plato misschien wel voor korte
tijd uitgeschakeld worden; maar zijn tijd zal zeker weer komen — ofschoon noch_ jij, noch ik, mijn beste vriend, dan nog aanwezig zullen zijn
om dat te beleven.
En nu naar verafgelegen streken, naar een land dat voor ons een volkomen
mysterie is, voor mij zelf in de cerste plaats. Ik ben nooit in China geweest,
maar dat betekent niet dat ik nooit een Chinees heb ontmoet. Inderdaad
heb ik er velen ontmoet en ik heb gezien dat de armeren bewonderenswaardig zijn in hun vlijt en in hun natuurlijke opgewektheid. Men vertelt
mij, dat, wanneer zij de verkeerde weg opgaan, zij ook dat grondig doen.
Maar degenen die ik heb ontmoet, bezaten als regel bepaalde eigenschappen
van geduld en aanpassingsvermogen die hen schouderhoog uit deden steken
boven hun witte en bruine en zwarte buren, vooral boven de blanken. En
wat de meer ontwikkelden betreft, zij stonden in elk opzicht zo ver boven
mij, dat zij mij beschaamd deden staan over mij zelf.
Wat ik in de Chinezen vooral waardeerde, meer dan iets anders, was hun
waarlijk Erasmiaanse geest van verdraagzaamheid ; ook deden zij mij aan
Montaigne denken in zijn beste beschouwende stemming en gevatheid
(soms wel eens wat schunnig), wat aan alles wat zij zeiden of schreven
iets Rabelais-achtigs gaf. Tenslotte hadden zij een zeer subtiel gevoel voor
de innerlijke waarde der dingen en maakten zij zich zelden schuldig aan al
die handigheden, die wij Westerlingen zo vaak verwarren met oprechtheid.
Vrienden van mij, die China en de Chinezen grondig kennen, vertellen mij
echter telkens weer, dat dit beeld veel te flatteus is. Zij wijzen mij er op
dat ook de Chinezen in hoge mate begiftigd zijn met een gemene sluwheid,
dat zij neiging hebben om grof materialistisch te zijn in de wijze waarop zij
in hun dagelijks bestaan voorzien, dat zij uitermate wreed kunnen zijn en
totaal onverschillig voor het lij den van hun medemensen en dat hun uiterlijke kalmte helemaal niet overeenstemt met een innerlijke zielevrede, die
wij achter hun vriendelijk lachende ogen vermoeden.
Dit alles zal waarschijnlijk volkomen waar zijn. Het paradijs in de Pacific,
waarin ik altijd geloofd had op grond van het toevallige getuigenis nagelaten door vroegere bezoekers en enkele viuchtelingen van onze eigen
beschaving, klopte niet precies met de droeve werkelijkheid die ik met mijn
eigen ogen aanschouwde, toen ik vele jaren later de gelegenheid kreeg dit
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ongelooflijk lieflijke deel van onze planeet te bezoeken Maar toen ik voet
aan wal zette op Tahiti en Hawaii, en de afschuwelijke gevolgen zag van
de komst van onze hooggeroemde beschaving in deze gezegende gewesten,
bedacht ik mij hoe deze arme schepsels gedurende anderhalve eeuw bloot
gesteld waren geweest aan de vriendelijke verzorging en behandeling van
de blanke handelsman en de Christelijke zendelingen, gezwegen nog van
de blanke zeelui en mariniers van die Europese volkeren, die zich op deze
eilanden hebben geworpen als militaire buitenposten voor hun eigen roofzuchtige bedoelingen. Wat de Chinezen betreft wil ik dan ook maar vasthouden aan mijn oorspronkelijke mening dat de gemiddelde Chinees (tenzij
dan bedorven door de blanke en Christelijke omgeving) beheerst en geleid
wordt door iets een levensphilosophie veeleer dan een godsdienstig systeem — dat hem in staat stelt met meer voldoening en tevredenheid zijn
bestaan op aarde door te brengen dan zij die behoren tot enig ander ras
met wie ik het merendeel van mijn levensdagen op deze planeet heb doorgebracht.
Het spreekt van zelf dat ik toen genoodzaakt was de vraag te beantwoorden
wat het nu toch eigenlijk wel was dat de Chinezen gemaakt had tot wat zij
waren en zijn. Waaram spraken zij zoals zij spraken? En wat bezaten zij
wat wij westerlingen niet bezaten ? De enige manier am dit uit te vinden
was het lezen van vele boeken over dat geheimzinnige land en zijn bewoners ; en in elk deel dat handelde over het grote Chinese raadsel kwam
ik vroeger of later een man tegen, een profeet of een philosoof (de een
betitelde hem zus, de ander zo) die naar men zeide er bovenal verantwoordelijk voor was dat de Chinezen geworden waren tot wat zij waren,
dat zij leefden en dachten zoals zij de laatste vijf-en-twintig-honderd jaar
gedaan en gedacht hadden.
Zijn naam was K'ung-fu-tse; maar toen Europa eindelijk van hem hoorde
(ongeveer tweeduizend jaar na zijn dood) werd zijn naam verlatiniseerd in
Confucius en zo bleef hij sindsdien algemeen bekend.
K'ung-fu-tse werd geboren in het jaar 551 voor Christus ; hij stamde uit
een oude eerbiedwaardige familie. Als wij dat Koren kijken wij Westerlingen een beetje gek op ! Zijn wij werkelijk zo jong? Vijfhonderd jaren
voor de geboorte van Christus bestond onze geboortegrond nog nauwelijks.
Nebucadnezar was juist verdwenen van de kusten van Babylon, en Jeruzalems grote tempel was pas enkele jaren tevoren verwoest. Solon was kort
geleden gestorven. De Acropolis moest nog een eeuw wachten voor hij
gekroond zou worden door het Parthenon. Wat Rome betreft, dit was nog
een klein stadje, dat wanhopig worstelde om zich zelf te kunnen handhaven tegen zijn rivalen, de Etrusken, en vierhonderd jaren moesten eerst
nog voorbijgaan voor het er aanspraak op kon maken het centrum van een
wereldrijk te worden genoemd.
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Wij Westerlingen waren dus nog volslagen wilden, die in hutten van
modder leefden en onze gezichten hemelsblauw schilderden, toen de Chinezen reeds geleerd hadden te eten van hun prachtige porceleinen schotels
en de muren van hun huizen te versieren met afbeeldingen van zulk schitterend vakmanschap, dat zij nooit overtroffen zijn door enig modern kunstenaar ; en zij hadden aan de wereld van Oost-Azie reeds een profeet
geschonken van zulk een diepe wijsheid dat hij in staat was vele honderden
millioenen mensen te voorzien van een begrijpelijke en bruikbare levensphilosophie, die hen voor hun dagelijks bestaan zou beinvloeden gedurende
de volgende vijf-en-twintighonderd jaren en die ook heden ten dage blijkbaar nog even levenskrachtig is als ooit te voren.
Tot mijn spijt kan ik je alleen tweede-hands informaties verstrekken over
deze beroemde wijze. De Chinese taal is een gesloten boek voor mij en ik
ben helaas te oud om deze nog te leren.
Toen hij twintig jaar oud was begon K'ung-fu-tse zijn loopbaan als een
gouvernements-ambtenaar en werd aangesteld als verzorger van de tuinen en
openbare terreinen van de provincie die heden ten dage Shantung heet.
Terloops zij opgemerkt dat dit dus betekent dat het Chinese gouvernement
reeds belangstelling had voor geleide economie op een tijd dat onze eigen
voorouders nog nomaden waren en van de hand in de tand leefden, een
bestaan dat hen altijd op de rand van hongersnood hield.
Een geregelde carriere in gouvernementsdienst schijnt voor de jongen
K'ung niet erg aanlokkelijk te zijn geweest; want kort daarna trok hij zich
terug en besloot schoolmeester te worden. Hij was pas twee-en-twintig
jaar oud toen hij deze stap ondernam. Drie jaar was hij toen getrouwd en
hij had een zoon. Deze zoon kreeg later ook zoons, enz. Chinese vrienden
hebben mij verteld dat het verhaal, dat er nog rechtstreekse afstammelingen
van deze grote wijze bestaan, waarheid bevat. De K'ung familie is er dus
in geslaagd gedurende zestig generaties zich in de rechte lijn te handhaven,
wat op zich zelf een ongelooflijk record is; want wij kennen geen enkele
Italiaanse familie die teruggaat tot de dagen van het oude Rome, en een
West-Europese familie die zijn genealogie terug kan traceren verder dan de
vijftiende eeuw is even zeldzaam als een echte warme dag in Engeland.
Zo vinden wij onze held op twee-en-twintigjarige leeftijd aan het hoofd
van een eigen school ; het was zeker een heel bijzonder leerinstituut. Immers, hier werd niet het gewone curriculum onderwezen, maar het doe! was
de leerlingen zich bewust te maken van het bestaan van goed en kwaad en
hen te leren hoe zij zich de deugd eigen konden maken en ondeugd konden
vermijden. De enige voorwaarden voor toelating (ook dit was van een
modern standpunt uit gezien nogal ongewoon) waren een ernstig verlangen
naar wijsheid en voorts grote vlijt en overgave aan de studie. Leergeld werd
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niet geheven. Zij, die van rijke familie waren, werden verondersteld te
zorgen voor het levensonderhoud van de arme scholieren, die niets anders
meebrachten dan de kleren op hun rug en een houten kom om de sobere
rijstmaaltijd uit te eten.
Deze school trok wijd en zijd de aandacht. Twee zonen van vorstelijke
bloede uit de provincie Lu werden door hun ouders er heen gezonden om
te zitten aan de voeten van deze vreemde, jonge leraar. Toen deze families
voorstelden dat hun leraar hen zou begeleiden op een grote tournee (dit doet
denken aan het Europa van de achttiende eeuw) nam hij het aanbod aan en
gebruikte deze onverwachte gelegenheid zich verder te bekwamen in de
Chinese taal en muziek. Volgens de legende was het bij deze gelegenheid
dat hij de beroemde Lao-tse ontmoette, een man die aanmerkelijk ouder
was dan hij zelf en de stichter van Taoism.
Wat betekende Taoism in de tijd van Confucius ? En wat betekent het
vandaag? Wederom moet ik mijn onwetendheid bekennen. Voor zover ik
het begrijp was het een levensphilosophie die leerde dat het ware geluk
alleen bereikt kan worden door angstvallig de wet te gehoorzamen ; en de
wet schijnt voor Lao-tse te zijn vastgelegd in een verzameling van oude
ceremonies, die doorgegeven waren van vader op zoon gedurende de laatste
vijfduizend jaren. In aansluiting aan deze eerbied voor het verleden propageerde Taoism de grootst mogelijke eenvoud zowel in gedachten als in
daden. In dat opzicht kwam zijn leer overeen met de voorschriften van alle
grote geesten van alle tij den.
Het schijnt dat Confucius zeer onder de indruk kwam van Lao-tse, die
echter omgekeerd van zijn kant blijkbaar helemaal geen belang stelde in
zijn bezoeker of enige sympathie voor zijn moeilijkheden koesterde. Toch
had hij moeilijkheden en nog wel vele. Gedurende zijn afwezigheid was er
een revolutie uitgebroken in zijn geboorteland en dit had geleid tot het
verbannen van de regerende dynastie. Confucius, de incarnatie van wet en
orde, kon onmogelijk instemmen met zo'n daad van geweld. Toen de wettige prins in ballingschap verdreven was, volgden hij en zijn discipelen hem
vrijwillig, veel liever dan de overheersing van een usurpator te aanvaarden.
Vanaf die tijd leidde K'ung-fu-tse het bestaan van een rondzwervend
philosoof. Vaak hoopte hij dat er toch wel een wijs en vooruitziend vorst
zou opstaan, die gaarne gebruik zou maken van de diensten van een betrouwbaar geleerde. Maar zulke superieure potentaten zijn altijd buitengewoon zeldzaam geweest. Het laatste voorbeeld dat wij kennen van de
combinatie van een groot organisator en een wijs menselijk wezen, dateert
van ongeveer twee eeuwen geleden, toen Frederik de Grote op de troon
van Pruisen kwam. Deze deed juist wat Plato en Confucius altijd hadden
gewild. Hij ontbood de meest beroemde philosoof die toen leefde en vroeg
hem aan zijn hof te komen leven. Maar het experiment was helemaal niet
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erg succesvol en leidde alleen tot een pijnlijke break tussen Frederik en
Voltaire. Sindsdien hebben gouvernementen wel gebruik gemaakt van de
diensten van deskundigen op het gebied van de volksgezondheid, van
veeteelt en van boscultuur, maar niemand zal ooit hebben vernomen dat
het gouvernement te Washington William James of Georges Santyana heeft
ontboden, en ik twij fel er ernstig aan of de politieke leiders van de vijftiger
en zestiger jaren van de vorige eeuw zelfs afwisten van het bestaan van een
zekere Ralph Waldo Emerson.
Confucius was dus nooit in staat zich voor langere tijd ergens te vestigen,
behalve bij enkele zeer zeldzame gelegenheden. Een van deze deed zich
voor toen hij twee-en-vijftig jaar oud was. Een verlichte prins ontbood hem
en gaf hem een aanstelling als Minister van Justitie. De wijze kweet zich
zo uitstekend van deze taak, dat weldra de gehele natie zich van zijn aanwezigheid bewust was. Toen gebeurde het onvermijdelijke. Zij, die vroeger
wel hadden gevaren bij de onzekere stand van zaken (de bandieten en
politieke beunhazen, zoals wij hen heden ten dage zouden noemen) bemerkten
dat het met hun zaakjes slecht ging en sloten zich dus prompt aaneen tegen
deze al te eerlijke hervormer. In plaats van met dit gespuis te gaan vechten,
gaf Kung er de voorkeur aan zich rustig terug te trekken, en hij bracht de
laatste vijftien jaar van zijn leven in vrede door in zijn geboorteprovincie,
waar het aantal van zijn volgelingen gestadig toenam, zodat hij er tenslotte
meer dan drieduizend telde. Ongeveer tachtig van dezen, volgens zijn eigen
getuigenis, waren mannen van zeer bijzondere kundigheid en bekwaamheid,
die inderdaad ten voile begrepen, wat hun meester bedoelde.
Confucius stierf toen hij drie-en-zeventig jaar oud was, twee jaren na de
slag bij Salamis, die Europa redde van de invasie der Perzen. Volgens zijn
discipelen, die aanwezig waren bij zijn overlijden, voorzag hij zijn einde met
grote waardigheid zonder zich iets voor te stellen van een leven hiernamaals
w,aarin hij, dit zij terloops vermeld, niet geloofde; want daar het Confucianisme nooit een godsdienst werd, had het ook Been behoefte hetzij aan
een hemel of aan een hel, om zijn volgelingen een bepaalde gedragslijn voor
te schrijven. De oude heer trok zich eenvoudig terug van 's 'evens schouwtoneel, toen hij moe werd van het wachten op een uitnodiging die nooit
kwam. Geen enkele grote vorst, zo was hij nu wel gedwongen te bekennen,
zou hem ooit vragen om zijn eerste minister te worden en hem de kans geven
om te tonen hoe een land geregeerd kan worden met verstand en eerlijkheid.
Juist voor hij wegzonk in zijn laatste slaap dichtte hij een van die korte
beschouwende verzen, waarvan de Chinezen te allen tijde zo ontzettend veel
hebben gehouden. Het is voor ons bewaard gebleven en lijkt heel veel op
het quatrijn, dat ik hierboven aanhaalde in mijn verhaaltje over Plato.
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Grote bergen zullen eenmaal wegschrompelen,
De sterkste balk zal eenmaal breken,
Ook de wijze man zal verwelken en wegkwijnen als een plant.
De schrijver van het Spreukenboek stelde ook veel belang in dit onderwerp,
ofschoon hij zijn gedachten in een ietwat andere vorm tot uitdrukking
bracht. „Vanitas vanitatum — et omnia vanitas", maar de betekenis ervan
is ongeveer hetzelfde : „Udelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid."
Webster vat het Confucianisme samen in deze woorden : „Als philosophisch
systeem vormt het de basis van een belangrijk deel van de Chinese ethiek,
opvoeding, staatkunde en godsdienst. Kinderlijke vroomheid, welwillendheid, rechtvaardigheid, betamelijkheid, inzicht en getrouwheid zijn kardinale
deugden." Dit is zeker een verheven gedragslijn voor het dagelijks leven
en een, waar ieder verstandig mens mee in kan stemmen.
Het Christendom heeft een soortgelijk program gepreekt gedurende twee
duizend jaar, maar deze twintig eeuwen vormden slechts een tijdperk van
geweld en wreedheid, van moord en doodslag, van leugen en bedrog, van
krijgstochten waarin vriend en vijand samen de dood vonden, van aanvallen met machinegeweren op inboorlingen gewapend met pijl en boog
en van vrome geestelijken die hun zegen gaven aan deze afschuwelijke wapenfeiten met een beroep op de Man der Smarten, die zijn prediking samenvatte in deze woorden : „Hebt elkander lief". Het is een droevig en beschamend beeld.
Wat is het dan, zoals ik zoeven reeds vroeg, dat de Chinese wasbaas om
de hoek in staat stelt in leven te blijven onder omstandigheden, die ieder
ander menselijk wezen in minder dan een half dozijn jaren in het graf
zouden brengen; dat hem helpt om zich te handhaven te midden van die
blanken, onder wie hij vanwege zijn armoede wel moet werken, en het hem
Loch mogelijk maakt zijn kinderen op te voeden tot welgemanierde, fatsoenlijke kleine burgers, in scherpe tegenstelling met het kroost van zijn z.g.
christelijke buren ? Ja, inderdaad, wat heeft hij in het leven mee gekregen
dat dit alles mogelijk maakt? Heeft de oude K'ung aan deze oude wereld
een of ander philosophisch kompas geschonken, dat ieder van zijn discipelen
in staat stelt zijn kleine, lekke scheepje veilig te koersen over elk deel van
de wereldzee bij ieder weer en wind? Of had het Chinese karakter reeds
voor goed een vaste vorm aangenomen lang v6Ordat Confucius geboren was
en heeft de wijze slechts elementen daarvan uitgekristalliseerd ten bate van
zijn landgenoten die het te druk hadden met hun dagelijkse zaken om zelf
de grote werken van de oude philosophen te kunnen bestuderen?
Hier zijn wij weer aangeland bij het oude probleem van de kip met het ei.
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Was de godsdienst van de Hollanders in de zestiende eeuw de godsdienst
van Erasmus, of was Erasmus de exponent van de godsdienstige gevoelens
der Hollanders uit de zestiende eeuw ? Gaf Descartes aan het Franse yolk
van de zeventiende eeuw een nieuwe levensvizie of was hij zelf het uiteindelijke product van deze ideeen, die reeds honderden jaren onder hen had
den geleefd ? Ik weet het niet en ik ben heel erg bang dat ik het nooit te
weten zal komen. Maar ik heb toch zo'n vermoeden dat het de persoonlijkheid van Confucius was, meer dan zijn werken (zoals deze openbaar worden
in de boeken van zijn volgelingen), wat een apart stempel gedrukt heeft op
het Chinese karakter.
Op naam van Confucius staan ontelbare wijze spreuken, kernachtige gezegden, die getuigen van grote levenswijsheid en veelzijdige levenservaring.
Ziehier slechts een enkel voorbeeld, op goed geluk genomen uit zijn litteraire nalatenschap.
De Chinese wijze spreekt als volgt : „Een arme man die zich niet overgeeft
aan vleierij, en een rijk man die niet trots is, zijn lofwaardige karakters ;
maar huger nog staat de arme die toch altijd welgemoed is en de rijke die
zich toch houdt aan de regels van fatsoen."
Soortgelijke gezegden zouden wij bij honderden kunnen citeren. Vaak doet
Confucius mij dan denken aan Abbe Martin. Dat is begrijpelijk. Beiden toch
waren eenvoudige mensen, die zich thuis voelden te midden van alien die
leefden op en bij en door de goede aarde ; beiden waren dan ook „natuurlijke" philosophen ; want iemand die op goede voet staat met de natuur, die
de seizoenen waarneemt en de getijden, die voor zijn levensonderhoud
afhankelijk is van regen en zonneschijn, wordt tenslotte van zelf een soort
dorpswijze. Tenzij de plaatselijke heksenjagers vat op hem krijgen. Dan is
hij verloren, en wordt hij de meest gehate van al Gods schepselen een
kleine-stads fanaticus.
Gelukkig hebben zelfs de ergste vijanden van Confucius — die vorsten, die
hem zo haatten dat zij, zo gauw hij gestorven was, bevel gaven al zijn
boeken te verbranden — hem nooit hiervan beschuldigd. Al wat zweemde
naar bemoeizucht, kwezelarij_ of dweepzucht, was hem vreemd. Ook zijn
levensleuze was : leven en laten leven. En hij was zó enthousiast over de regel
om te laten leven, dat hij zelf rustig thuis ging zitten in zijn eenvoudig maar
keurig nette huisje, pen en inkt te voorschijn haalde en zich zelf de vraag
stelde : „Hoe en op welke manier kan ik mijn yolk leren het leven door te
gaan met een minimum lijden en een maximum tevredenheid ?" Andere
philosophen en andere godsdienstige leiders hebben getracht hetzelfde te
doen ; maar geen van hen is zo succesvol geweest als hij, want Confucius was
de enige die altijd een oog stevig gericht hield op de aarde, die hij zo goed
kende uit eigen ervaring en waaruit zijn ideeen groeiden als zijn kool.
De beschuldiging, die ik vaak hoorde uiten, dat het Confucianisme toch wel
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wat aan de oppervlakte blij ft, is ongetwijfeld waar. Confucius was niet
overgeestelijk. Hij ontkende niet dat er misschien een hiernamaals bestond,
maar vond de bewijzen van zulk een toekomstig leven in de hemelse gewesten nogal vaag. Aan de andere kant was de aarde waarop Confucius zelf
leefde een re6e1 iets. Niemand kon zijn bestaan ontkennen, want ieder kon
het zien en horen en voelen en ruiken. Men kon zelfs gaan zitten en het
aanraken, en als de honger groot genoeg was, (zoals in China vaak het
geval was) dan konden zij het eten en op deze wijze hun leven nog een
paar ellendige dagen rekken. Als redelijke menselijke wezens, zo leerde
Confucius hen, moest het menselijke geslacht toch in staat zijn om de moeilijkheden waar men op deze aarde voor stand, te overwinnen ; met een
beetje verstand en redelijkheid konden veel dingen toch wel tot een goede
oplossing worden gebracht.
Soms gebeurde het, zo leerde hij, dat men gedurende een reis verplicht was
een paar dagen door te brengen in een arm dorpje, waar men moest wachten
tot de brug gerepareerd was, totdat er weer een trein aankwam of een paar
paarden, die mensen en bagage verder konden vervoeren. Wat zou een
verstandig en redelijk man onder zulke omstandigheden doen? Hij zou de
situatie opnemen, de mogelijkheden die er waren nagaan en dienovereenkomstig zijn plannen maken. Hij zou niet verwachten biefstuk te kunnen
krijgen in een plaats waar niemand rijk genoeg was om er een koe op na
te houden. Wat was er dan wel te krijgen, en hoe kon dit toebereid worden
voor een enigszins dragelijk maal ? Er was geen groente behalve wat rapen.
Was er enig middel om een raap te veranderen in een schotel geschikt voor
menselijke consumptie? Er was nergens een herberg. Maar hier of daar was
misschien wel een bouwvallige tempel te vinden, die met een beetje moeite
veranderd kon worden in een enigszins geriefelijke schuilplaats voor althans
een paar nachten. En zo voort en zo voort ! Voorts zou men, als men er
onderzoek naar deed, onder de dorpelingen wel een paar amusante en
grollige kerels aantreffen en een genoeglijke avond kunnen doorbrengen
met te luisteren naar hun verhalen over wilde dieren die de omgeving
onveilig maakten; of naar hun fluitspel, want in zulke afgelegen gehuchten
vond men meestal wel een paar oude grijsaards, die zich nog wijsjes herinnerden die sinds lang verloren waren gegaan in elk ander deel van het
land. Bovenal kon men hier vrienden maken, of zich althans gezien maken
bij het landvolk door beleefde manieren, hoffelijke woorden en een fatsoenlijk optreden. Verplaats nu dit toneel, zo zeide Confucius, van een klein
dorpje ergens in het achterland naar een grote stad gelegen in een van onze
machtige staten. Terwijl de mensen met wie wij daar te maken krijgen in
sommige opzichten wel wat verschillen, zou onze manier van doen met hem
toch precies gelijk kunnen blijven, als men in vrede en vriendschap met hen
wilde leven. Zo hebben de mensen in de loop der eeuwen bepaalde gedrags476
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lijnen uitgestippeld, die overal en onder alle omstandigheden gelden en die
het mogelijk maken zowel voor de armste koelie als voor de rijkste koopman om zijn kort verblijf hier op aarde door te brengen met een maximum
tevredenheid en een minimum prin, iets waar ieder verstandig man toch
natuurlijk zijn best voor zou doen.
Laat mij je nu een paar voorbeelden geven uit deze handleiding voor goede
manieren, bijeenverzameld uit een stapel boeken, die ik gelezen heb over
Confucius en het Confucianisme :
„Beleefdheid is de olie van de maatschappelijke machine. Oefen U zelf dus
om beleefd te zijn onder alle omstandigheden, zelfs de moeilijkste en pijnlijkste. Alle mannen, vrouwen en kinderen zullen veel gauwer bereid zijn
U te helpen, als gij U tot hen wendt met een glimlach, dan wanneer gij met
een gefronst voorhoofd komt. Daarom, kijk vriendelijk, ook wanneer gij
vergaat van de hoofdpijn of wanneer Uw maag rammelt van de honger en
ge veel meer lust gevoelt om alles en iedereen te verwensen dan om vrolijk
te kijken.
De oudere leden van de gemeenschap hebben neiging om het sociale en
economische leven van dorp of stad te gaan beheersen, omdat zij het geld.
hebben. Bovendien hebben zij, tenzij zij volslagen uilskuikens zijn, uiteraard gedurende hun langdurig verblijf op aarde een zekere levenservaring,
een zekere mate van practische wijsheid opgedaan. Daarom is het verstandig
oudere mensen te tonen dat gij eerbied voor hen hebt. Zij zullen dan van
U houden en op Uw beurt zult gij dan waarschijnlijk van hen gaan houden,
wat een goede onderlinge verstandhouding ten gevolge zal hebben, weldadig
zowel voor oud als jong.
Een gezin zal het nooit ver brengen als het ontaardt in een debatteer-gezelschap, waarin Jantje zijn Vader altijd tegenspreekt en Mientje van haar
Moeder zegt dat zij onzin praat. Moedig de kinderen dus aan om beschaafd
en beleefd tegen hun ouders te zijn, hulpvaardig en eerbiedig, en laten de
ouders hun kinderen met begrip en geduld behandelen en hen niet tot toorn
prikkelen. Want alleen op deze wijze kan het leven in de kleine familiecirkel harmonieus en gezegend worden, en zal elk „huis" veranderen in een
„tehuis", een plaats waar ieder graag vertoeft.
Een vreemdeling die U vroeger nooit ontmoet heeft zal U allereerst beoordelen naar Uw uiterlijk. Het is mogelijk dat ge een hart van goud hebt,
maar dat zal men op het eerste gezicht niet opmerken, terwijl een paar
vlekken op Uw jas terstond in het oog vallen. Probeer er dus netjes en
welverzorgd uit te zien. Ook al zijn Uw kleren oud en bijna versleten, ge
kunt toch zorgen dat zij zonder vlekken en netjes geborsteld zijn.
Misschien zult ge, wanneer ge op niet strikt eerlijke wijze zaken doet, een
tijd lang wel succes hebben ; maar tenslotte zullen Uw klanten dat wel
merken, en dat betekent het einde van Uw loopbaan als zakenman. Wees
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dus oprecht en eerlijk in al Uw transacties. Als ge van nature geneigd zijt
om af en toe kromme wegen te bewandelen, onderdruk deze neiging dan
met alle kracht ; want eerlijkheid duurt altijd het langst. En het is toch
immers Uw bedoeling langs deze weg in Uw levensonderhoud te voorzien,
niet waar ?
Vaak gaat een heilige rond, vermomd als bedelaar. Wees dus voorkomend
ook tegen bedelaars. Misschien kan het wel een heilige zijn, die ge aldus
gastvrij ontvangt."
Zo zou ik vele bladzijden door kunnen gaan, maar dit is genoeg om je enig
idee te geven van Confucius en zijn leer. Ik weet dat vele van zijn popnlaire
gezegden door de tijd wel wat zijn afgesleten; maar het schijnt dat dit de
gang van zaken is met alle spreuken. Ook heeft men mij gezegd dat ik veel
te zachtmoedig ben in mijn oordeel over deze oude heer. In zijn hart, zo
vertelt men mij, was hij toch eigenlijk een echt conservatieve geest, behoudziek, ja zelfs reactionnair, die helemaal in de kaart speelde van de heersende
klasse. Deze toch was het hartelijk met hem eens, wanneer hij aandrong
op eerbied, die alle jonge mensen moesten tonen voor de ouderen, en
wanneer hij met nadruk wees op de dienende houding die alle onderdanen
jegens hun meesters paste. Wanneer ik alles overdenk ben ik geneigd te
menen, dat deze opmerking inderdaad hout snijdt.
Maar tenslotte doen deze opmerkingen geen afbreuk aan de eigenlijke
betekenis van onze Chinese wijze. Ik blijf dan ook een oprecht bewonderaar
van de oude K'ung-fu-tse ; want zonder enige bovennatuurlijke pretenties
en met een minimum aan hokus-pokes slaagde hij er in aan honderden
millioenen mensen een practische en bruikbare levensfilosofie te geven, die
het hun mogelijk maakte, zonder enige hoop op een beloning hiernamaals,
ook onder de vreselijkste levensomstandigheden hun best te doen, opgewekt
te blijven onder allerlei soort onvergeeflijke uitdagingen, vlijtig en arbeidzaam te zijn, ook waar er voor hen geen enkele reden was om zich in te
spannen en te blijven glimlachen, ook als zij alle mogelijke reden hadden
om te huilen.
Daarom zal ik Confucius, als hij aanstaande Zaterdag bij ons komt, eerbiedig begroeten met de drie ceremonièle buigingen waar hij recht op heeft,
op grond van het feit, dat hij staatsdienaar is geweest van de eerste rang,
versierd met de groene pauwenveren. En ik zal mijn best doen de heiligschennis voor hem te verbergen, die wij met zijn naam gepleegd hebben.
Ik vraag mij altijd af, wat de Europeanen in China wel gezegd zouden
hebben wanneer een of ander Chinees dagbladschrijver het in zijn hoofd
had gekregen grappen te maken over hun Heiland. „Jezus Christus zegt..."
Maar ja, een houding die getuigt van zo weinig eerbied voor de levensovertuiging van andersdenkenden is z45 volkomen vreemd aan hen die groot
gebracht zijn in de school van de meest welgemanierde van alle geestelijke
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leraren, dat wij ons zelfs niet in kunnen denken dat zo jets ooit zou geschieden; en wanneer het toch geschiedde, dan zou het waarschijnlijk het
werk zijn van een of andere knappe jonge man of vrouw, die de voordelen
van de Westerse beschaving genoten had!
De Zaterdag kwam en daarmee plotseling een onbehaaglijk gevoel : op
welke wijze moesten wij converseren met onze vriend van de andere leant
van het Baikal-meer ? Wat Plato betreft, dat zou gemakkelijk genoeg zijn;
want al sprak deze Griek geen Latijn, Erasmus kende genoeg Grieks om
althans de voornaamste gedeelten van ons gesprek te kunnen vertalen,
wanneer wij tenminste tot een uitwisseling van gedachten kwamen, jets wat
wij nooit met zekerheid kanden voorspellen. Maar Confucius sprak het
Lu-dialect uit de zesde eeuw voor Christus. Het hielp dus nets om een
van onze vele vrienden die chinees kenden te vragen ons die avond te
komen helpen ; want hij zou deze oude philosaof al evenmin kunnen begrijpen als een Chinees uit het hoge Noorden begrijpen kan wat een neef
van hem uit het verre Zuiden zegt. Zeker, het bleef altijd nog mogelijk
onze toevlucht te nemen tot tekeningen ; ik zorgde er dan ook voor dat wij
een stapel papier voorradig hadden, en ik legde de Chinese vulpen klaar,
die Dwight Franklin mij eens gegeven had (een merkwaardig spul, gemaakt
van een borstel en een klein stukje Chinese inkt, dat nat gehouden werd
door een sponsje) en oefende mij weer een beetje in het tekenen van poppetjes en plaatjes en deed een schietgebedje am inspiratie, zonder welke
een Europeaan, die jets wil produceren wat op Chinese kunst gelijkt, zich
ongetwijfeld even onhandig zal uitdrukken als een oosterling, die probeert
op Westerse wijze te schilderen.
Zaterdagavond half zeven. Alles is gereed. Frits en ik zitten voor het
haardvuur, wachtend op het begin van het volgende hoofdstuk van die
reeks ongelooflijke ervaringen, die wij gedurende de laatste vier maanden
mochten opdoen. Kwart voor zeven komt Erasmus stilletjes binnen, groet
ons, gaat zoals zijn gewoonte is naar de keuken om een paar vriendelijke
woorden tegen de keukenmeid en haar echtgenoot te zeggen, en voegt zich
dan bij ons met een klein glas Moezelwijn, waaraan hij de voorkeur geeft
boven een borrel, de gewone Hollandse drank vlak voor het diner. Wij
vragen hem of hij zich weer verdiept heeft in zijn Plato en hij antwoordt
bevestigend : dat is precies waar hij de laatste vijf dagen mee bezig geweest is.
„Nu heb ik U gesnapt," antwoordde ik. „U doet het altijd voorkomen alsof
U er geen flauw idee van hebt wie wij gaan uitnodigen."
Hij lacht en antwoordt : „Nu ja, maar ik zwerf veel rand en dan hoort
men een heleboel."
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Daar hij voor zover wij weten zijn studeerkamer in het stadhuis niet heeft
verlaten, vragen wij ons verbaasd of wat hij bedoelt met dat rondzwerven;
doch wij menen dat het maar beter is op zo'n delicaat onderwerp niet
dieper in te gaan. Wij hopen hartelijk dat onze gezellige diners nog lang
zullen doorgaan en wij willen deze niet in gevaar brengen door een onbedoelde indiscretie.
Drie minuten voor zeven.
Een klop op de voordeur. Het huis van Frits heeft nog een ouderwetse
Hollandse voordeur, verdeeld in een beneden- en een bovendeur ; een heel
practisch bedenksel, want in de zomer kan men op deze wijze wat frisse
lucht in het huis laten terwij1 toch de kinderen de straat niet op kunnen
lopen, en men kan altij d eerst even zien welke bezoeker er op de stoep
staat alvorens men de deur geheel opent. En nu gaat het bovenste gedeelte
van de deur langzaam open, en daar staat Confucius. Het is gemakkelijk
genoeg om hem te herkennen, want hij ziet er precies uit als op alle afbeeldingen. Ook het onderste gedeelte van de deur wordt nu geopend als door
onzichtbare handen en Confucius komt binnen. Hij steekt zijn hand niet
uit om ons te begroeten, maar voor ieder van ons maakt hij langzaam een
buiging, een, twee, drie keer. Wij beantwoorden deze begroeting op dezelfde
wijze. Met een handgebaar verzoeken wij hem plaats te nemen, wat hij doet.
Toen merkten wij op dat hij gevolgd werd door een jonge Chinees in
gewone burgerkleren. Ook deze buigt drie keer voor ieder van ons en verklaart dan waarom hij hier gekomen is. „Ik ben een afstammeling van
Confucius," zo vertelt hij ons, „ik geloof dat ik zijn kleinzoon ben in de
twee-en-veertigste graad, maar — zo voegt hij met een verklarend lachje
er aan toe — misschien zijn wij de tel wel kwijt geraakt, want het is al
heel, heel lang geleden. Ik was student te Cornell, aan de landbouw-faculteit, toen de Japanners ons land binnenvielen. Ik ging onmiddellijk terug,
nam dienst in ons leger, maar ik vrees dat ik als soldaat niet veel waard
was. Ik was niet voorzichtig genoeg. Toen kreeg ik een schot dwars door
mijn hart. Dit was een pijnloze dood. Vanavond stelde mijn hooggeachte
voorvader mij voor hem te begeleiden, opdat ik als tolk zou kunnen optreden. Ik begrijp hem niet altijd, daar is een beetje geduld voor nodig. U
weet hoe moeilijk het ook voor U zou zijn te spreken met Chaucer en deze
leefde toch slechts een paar honderd jaar geleden. Maar wij zijn van enen
bloede, en" wederom die glimlach „wij kunnen het best met elkander
vinden."
Nu sprak hij heel vlug in het Chinees. Blijkbaar herhaalde hij het laatste
gedeelte van zijn zin, want de oude heer keek met een tedere naar
hem, gaf hem een goedkeurend klopje op zijn schouders, op die ongekunstelde manier die noch Oosters, noch Westers, maar algemeen menselijk
is. Wij zeggen onze onverwachte gast hoe bijzonder welkom hij is. Dan
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verzoeken wij hem deze boodschap te herhalen voor zijn hooggeacht
familielid.
1k merk nu op dat er een verandering over ons alien schijnt te komen.
Geheel onbewust hebben wij, eenvoudige en buitengewoon onvormelijke
Hollanders, onze nogal vrije en nonchalante manieren opgegeven, en alles
wat wij doen en zeggen neemt een weloverwogen, afgemeten vorm aan.
Frits heeft het blijkbaar ook opgemerkt en geeft mij een begrijpend knikje.
Dan komt Jo binnen met de schotels voor de eerste gang en nu gebeurt er
een wonder.
Bij ons in Holland zou men nooit een gewone dienstbode in betrekking
kunnen nemen op voorwaarde een hoffelijke buiging voor wie ook te
maken ; en hoeveel eerbied de gemiddelde Nederlander ook voelt voor zijn
Koningin, zij geven er de voorkeur aan maar liever niet naar het hof te
gaan dan zich zelf belachelijk te maken door bepaalde ceremonièle handelingen, die zij dan moeten verrichten ; dat vinden zij maar poespas en daar,
van houden zij niet. Maar zonder dat haar gezegd is wat zij doen moet,
buigt onze keukenprinses heel diep en eerbiedig voor onze ongewone gast.
Toen ik haar later vroeg, waar zij dit geleerd had, antwoordde zij : „Dat
heb ik natuurlijk nooit geleerd, maar ik meende dat ik dat toen doen
moest."
Vervolgens bemerken wij dat ook Plato is aangekomen. Hij ziet er precies
zo uit als zijn baste in het Vaticaan te Rome. Hij draagt een zware zwarte
baard, lichtelijk opgemaakt met wat olie ; een paar haarlokken vallen neer
over zijn hoge voorhoofd. Hij heeft een scherp getekende neus, en een veel
sensueler mond dan wij hadden verwacht.
Hem heet Erasmus nu welkom met een paar beleefde zinnen in zijn beste
klassieke Grieks. Eerst kijkt Plato wat verward en onzeker. Maar dan begint
hij het blijkbaar een beetje te begrijpen en herhaalt voor zich zelf wat
Erasmus zo juist heeft gesproken. Wij merken op, dat dit heel anders klinkt
dan het Grieks dat wij op school hebben geleerd.
Wat nu onze twee eregasten betreft, zij wisselen enkele beleefdheidsphrases. Dit neemt wat tijd, want zij moeten gebruik maken van twee
tolken. Dan horen wij opeens van de boven verdieping de zachte noten
van het Andante van Mozart voor piano en fluit, en zowel Plato als
Confucius luisteren met kennelijke vreugde. Wanneer het afgelopen is,
geven zij door gebaren te kunnen, dat zij wel wat meer van dit soort muziek
willen horen, en ik roep hard naar Hein om Mozart's kwartet voor fluiten strijkinstrumenten te spelen. Dan is het tijd om aan tafel te gaan. Een
extra-bord wordt nog gauw klaar gezet voor Confucius' kleinzoon in de tweeen-veertigste graad, en het diner wordt opgediend.
Het verheugt me te kunnen zeggen dat het menu onze beide gasten blijkbaar uitermate goed beviel. Plato heeft vooral pleizier in de grootte van
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onze olijven uit California, die, zoals hij aan Erasmus vertelt, bijna twee
keer zo groot zijn als die welke hij in zijn eigen tijd kreeg, „toen", zoals
hij er aan toevoegde, „de goden ons van eten voorzagen ; want als een van
mijn studenten hongerig werd plukte hij gewoon een paar vruchten van
de bomen waaronder ik gewoon was les te geven en wij behoefden onze
discussies dus niet te onderbreken."
Ik vertel hem dat dit niet bepaald de manier is waarop wij thans ons
onderwijs geven.
„Waarom niet ?" vraagt Plato, via Erasmus: „Hebben Uw studenten er geen
belangstelling voor ?"
„Ja," antwoord ik, „maar op een andere wijze."
,,Is er een andere wijze?" vervolgt Plato zijn vraaggesprek.
Ik geef er echter de voorkeur aan thans van onderwerp te veranderen. Want
anders zouden wij misschien een pijnlijke bekentenis moeten doen betreffende de houding van onze moderne studenten ten opzichte van die problemen van kennis en wetenschap die niet direct verband houden met de
dagelijkse practijk van het leven. Jo redt ook bier weer de situatie. Zij heeft
het een of ander dessert bedacht en ook dit vindt een gunstig onthaal.
Gelukkig maar Voorts heeft Frits de goede gedachte gehad am na tafel
thee in plaats van koffie te serveren. Jo dient deze thee op in onze mooiste
kopjes oud Delfts blauw. Confucius merkt dit op, onderzoekt ze zorgvuldig en vertelt ons dat zij best de vergelijking kunnen doorstaan met de
kopjes die hij gebruikte toen hij bij de markies van Ts'i verblijf hield. En
als in gedachten voegt hij er aan toe : „Dat was in de dagen, dat ik nog
vol hoop was dat ik eens een heerser bereid zou vinden mij een kans te
geven om mijn ideeen in practijk te brengen, mijn ideeen over staatsbestuur, rechtstreeks gebaseerd op de grondbeginselen van rechtvaardigheid
en deugd. Maar deze uitnodiging kwam nooit. Alle omstandigheden waren
mij tegen. Slechts een keer kreeg ik een kans. Maar deze vorst kreeg gauw
genoeg van me en ik was gedwongen mij terug te trekken."
Na de maaltijd gingen wij, daar de avond nogal koud was, voor het open
vuur zitten. Erasmus zat in zijn geliefkoosde leuningstoel, waarin wij vreesden hem op de een of andere dag levend geroosterd te zullen aantreffen.
Naast hem zat Confucius en naast Confucius zat Plato. Frits en ik namen
de twee andere zetels in. De achter-achterkleinzoon ging bescheiden achter
zijn voorvader zitten. Hij was vol zorg voor de oude heer en vertaalde
alles zo vlug en zo onopdringerig, dat het net leek of wij met onze lieve
Helen Keller spraken. De onbekende taal scheen vanzelf over te vloeien
in zijn linguistische equivalent. Hier was waarlijk sprake van „een antmoeting van zielen", want deze mensen waren intellectueel inderdaad ingesteld op dezelfde golflengte.
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Gedurende de volgende drie uren gebruikte ik meer thee dan ik ooit gedacht had dat een menselijk wezen in zo korte tijd zou kunnen consumeren. Jo had onze grootste ketel op het vuur geplaatst en hield het water
daar kokend; want thee heeft dezelfde eigenschap als de broden en vissen
van de Bergrede. Zij vermenigvuldigen zich zelf tot in het oneindige. Alles
wat je nodig hebt is een beetje kokend water.
En nu kom ik tot het moeilijkste deel van de avond, het moeilijkste deel
voor mij, want nu moet ik U vertellen waar wij eigenlijk over hebben gepraat. Aanvankelijk bleef de conversatie nogal algemeen, maar weldra nam
zij een bepaalde wending. Want er was een onderwerp dat beiden bovenal
scheen bezig te houden, waar zij ieder hun eigen mening over hadden en
waar zij ieder op hunne wijze meer aandacht aan hadden besteed dan
iemand anders die ooit geleefd heeft.
Ik bedoel het onderwerp van het staatsbestuur. Het was de kwestie hoe
men het bestuur in handen kon leggen van hen die het best toegerust waren
voor deze moeilijke taak.
Zij waren natuurlijk grondig op de hoogte van ieder schema dat ooit uitgevonden was om een yolk te behoeden voor tyrannie, hetzij van boven of of
van beneden. Democratie, totalitarianisme, autoritarianisme, dictatorschap,
tyrannie en despotisme, een bestuur of vertegenwoordiging uit de burgerij,
experimenten met socialisme, dit bleken niet alleen problemen te zijn uit
onze dagen en onze tijd, maar zo oud als het menselijk geslacht zelf. Confucius kon ons voorbeelden geven die meer dan vijf-en-twintig eeuwen terugreikten. Plato kon wijzen op ervaringen opgedaan in de vijfde eeuw voor het
begin van de Christelijke jaartelling. Erasmus kon breed uitweiden over alle
moeilijkheden die zijn geliefde leerling, de grote Keizer Karel, had ondervonden vierhonderd jaar geleden. Frits en ik brachten heel bescheidenlijk
enkele verwarrende puzzles naar voren uit onze eigen tijd. Maar om U de
waarheid te vertellen, tot bepaalde conclusies kwamen wij niet. Onveranderlijk keerden wij terug tot de grote vraag : Hoe kunnen wij er in slagen om
een enkeling, of ook een minderheid te verhinderen zijn wil op te leggen aan
een meerderheid ? En hoe kunnen wij er zeker van zijn dat zij die het meest
geschikt zijn om te regeren ook inderdaad het heft in handen krijgen?
Eindelijk, tegen het einde van de avond, schenen wij toch tot een zekere
conclusie te komen. Zowel Confucius als Plato stemden toe dat een redelijke
vorm van staatsbestuur, bevredigend voor alle partijen, nooit mogelijk zou
zijn voordat in de eerste plaats de gehele mensheid geleerd zou hebben
een zedelijk basis voor zijn gedragingen te aanvaarden, niet alleen als
individuen, maar evenzo als leden van de gemeenschap.

En hoe zou dit ideaal kunnen worden bereikt?
Dit zou alleen mogelijk zijn wanneer onderling dienstbetoon, de wil om de
gemeenschap te dienen, in de plaats kwam van de strijd om het bestaan,
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waarbij de mens zich gedraagt als een roofzuchtig Bier, altijd op zoek naar
eigen voordeel en bereid om alles wat hem in de weg komt onder de voet
te lopen als hij op zoek is naar voedsel en beschutting en nog een paar
andere extra weelde-artikelen (zoveel als maar mogelijk is) voor zijn eigen
familie.
Wat dit betreft was er dus volledige overeenstemming. In elk opzicht volledig. Op het ogenblik, waarop wij tot deze conclusie gekomen waren,
stonden Wij van aangezicht tot aangezicht voor deze verwarrende vraag :
„Bestond er zo'n zedelijk fundament, en zo ja, hoe zou men een voldoend
aantal mensen over kunnen halen deze basis te aanvaarden en met inzet van
eigen leven er voor te strij den ?
Godsdienst ? Talloze leerstellingen had men ijverig gepropageerd, maar het
resultaat was teleurstellend geweest.
Opvoeding? Wij hadden opgevoed en opgevoed en opgevoed, en wat hadden wij er mee bereikt ? Wij hadden aldus heel wat heterogene en volmaakt nutteloze kennis uitgezaaid, maar de echte levenswijsheid van de
grote massa van het yolk was er niet merkbaar door toegenomen.
Inderdaad, langs zuiver menselijke weg, hoe goed alle bedoelingen ook
waren, scheen geen oplossing VOOT dit probleem te vinden. Maar wat dam ?"
Zo gingen wij door tot het uur van vertrek aangebroken was.
Dit keer was er geen plotseling uitgaan van de lichten, geen plotselinge
duisternis, geen plotselinge verdwijning. Confucius scheen er een voorgevoel van te hebben dat het ogenblik spoedig aan zou breken, waarop hij
elk van ons vaarwel moest zeggen. Ongeveer tien minuten vOOrdat de klok
het middernachtelijk uur zou slaan, stond hij op en door zijn achter-achterenz. kleinzoon (die gebleken was een alleraardigst en zeer onderhoudend
metgezel te zijn) verzekerde hij ons dat hij sedert vele eeuwen niet zo'n
verrukkelijke avond had doorgebracht. Plato uitte zich op gelijke wijze,
schoon in wat minder bloemrijke taal en zelfs Erasmus kwam er toe te
bekennen dat deze avond hem eenzelfde genot geschonken had als vroeger
een avond doorgebracht in het huis van zijn geliefde Thomas More.
Toen volgde de ceremoniele buigingen tussen elk van ons. Daar sloeg de
klok. De kandelaars gingen uit en Frits en ik bleven achter met enige heerlijke herinneringen.
Wij dronken ons laatste kopje thee op en keken elkander aan.
„Wel," zei Frits, „het probleem schijnt nog even ver van een succesvolle
oplossing verwijderd te zijn als ooit te voren. Wat nu te doen?"
„Werken," antwoordde ik. „Werken zodat wij een uitweg vinden, want
anders ."
„Ja, anders ?"
„Anders zal er weldra geen menselijk wezen meer over zijn om zich over
deze vragen druk te maken."
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In de keuken hadden Jo en Hein de radio aangezet. Het Londense nieuws
kwam binnen. Onder de berichten uit Duitsland vertelde de B.B.C. dat
Adolf Hitler in een zeer nabije toekomst de onbetwiste „Leider" van het
Duitse yolk zou worden.
Frits en ik, wij huiverden.
„Grote genade," antwoordde hij, terwijl hij zijn laatste cigaret in het
haardvuur wierp. „En wat dan ?"
Ik wist geen antwoord te geven. Daar bestond geen antwoord op. Daar
was alleen hoop.
„Misschien is dit de oplossing," antwoordde Frits orn het vreselijk stilzwijgen te breken dat gevolgd was op de klanken van de Big Ben.
„ja," antwoord de ik hem. „De oplossing van chaos en dood."
.
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Peter de Grote en Karel XII van Zweden
worden uitgenodigd en Voltaire komt ongevraagd,
maar is natuurlijk van harte welkom

z

ouden we ooit nog eens zo'n avond beleven als deze laatste?
betwijfelden het. Niet dat er iets speciaals gezegd was of dat we een van de
grote wereld-problemen hadden opgelost. Wij waren door dezelfde deur
naar buiten gegaan waardoor wij binnen getreden waren. Toch hadden we een
heel belangrijke les geleerd. Wij hadden leren inzien dat, zolang er mensen
zouden zijn als de twee die wij de vorige avond hadden ontmoet, bereid
hun gehele leven en hun schitterende geest in te zetten in een poging deze
planeet meer geschikt te maken om door mensen te worden bewoond, wij
ons niet bezorgd behoeven te maken, want dan is het alleen maar een
kwestie van tijd en geduld alvorens het geheim zichzelf zal ontsluieren.
Het kon dan misschien duizend of tienduizend jaren duren, maar dat was
voor de natuur van geen enkel belang, die de gehele eeuwigheid tot zijn
beschikking heeft. Waar het op aankwam was ons eigen onafgebroken
zoeken naar de Heilige Graal. De rest was bijzaak. Wij waren nu in nauw
persoonlijk contact gekomen met twee der edelste ridders, die dat onderzoek naar een redelijke oplossing hadden geleid, en zij hadden diepe indruk
op ons gemaakt. Het was niet gemakkelijk zich andere gasten voor te stellen, die konden reiken tot de hoogte van die avond, toen wij Plato en
Confucius te gast hadden, en die voor altijd in onze herinnering zal blijven
voortleven.
Frits zat letterlijk en figuurlijk met zijn handen in zijn haar en ook ik
wist absoluut niet in welke richting ik het nu moest zoeken. Ik had juist
beslag kunnen leggen op de beroemde Atlas van Blaeu, die in het midden
van de zeventiende eeuw te Amsterdam gedrukt was en een voortdurende
vreugde was voor ieder die liefde heeft voor kundig vakmanschap. Het deel
dat Europa bevatte lag op mijn bureau en terwijl ik het doorbladerde, zag
ik op een gegeven ogenblik een bladzij de voor mij waarop de Oostzee was
afgebeeld.
Ik heb altijd een grote voorliefde gekoesterd voor de landen in het noorden
van Europa. Ik houd van het landschap van mijn geboortegrond ; maar ik
voel mijzelf veel meer thuis tussen de Skandinavische volken. En eer ik
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sterf hoop ik nog ,een winter in Noorwegen door te brengen, nog een voorjaar in Denemarken, nog een zomer in Stockholm en nog een herfst in
Lapland, met een uitstapje naar Finland, als dat land tenminste nog bestaat, nu Rusland er wederom niet in is geslaagd een uitweg in het zuiden
te vinden en zich tevreden moet stellen met een van de ijsvrije havens in
het noorden.
Kaarten doen mij gewoonlijk meer ideeèn aan de hand dan iedere andere
intellectuele stimulans, zoals schildefijen, brieven of documenten.
„Wacht eens even, Frits," zei ik. „Ik heb een idee, geloof ik."
„Ik hoop maar dat het iets goeds is."
„Dan denk ik wel. Laten we Karel van Zweden en Peter van Rusland eens
vragen. Daar heb je een conflict tussen twee totaal verschillende beschavingen. En dat wordt schitterend gedramatiseerd door deze twee sterke
persoonlijkheden. Verleden week hadden wij te doen met de abstracte politiek. Laten wij de volgende week eens een proefje nemen met de concrete
politiek. Het contrast lijkt mij op zijn minst wel interessant. Vooropgesteld
tenminste dat deze twee heethoofden er niet toe overgaan het in jouw eetkamer uit te vechten. Ik heb eens een j as aangepast die aan Peter de Grote
behoorde. 1k zag er uit als een van mijn kleinkinderen, die Grootvaders
hoed opzetten. Ik ging er geheel in verloren, ook al ben ik bijna twee meter
lang.
„Karel daarentegen, was een klein kereltje. Ik heb zijn duffelse gele uniform in Stockholm gezien. Niet veel langer dan een meter zestig zou ik zeggen ; maar hij was een van de meest dappere en meedogenloze strij ders uit
de hele achttiende eeuw, die nogal ruim gesorteerd was in dat soort vuurvreters en vechtjassen ; en ik moet er niet aan denken wat er met dat verrukkelijke porcelein van jou zou gebeuren, wanneer die twee idioten jouw
kamer uitzochten voor een laatste gevecht."
„Hoe dan ook, erger dan die twee heilige mannen uit Nicaea kunnen zij
het nooit maken, hoezeer ze ook hun best zouden doen," antwoordde Frits ;
„vooruit dan maar en inviteer ze."
Karel van Zweden werd in 1682 geboren. Peter van Rusland was tien jaar
ouder. Zij waren dus tij dgenoten geweest, wat het samenstellen van het
menu gemakkelijk maakte. Niet dat zij er een van beiden veel om zouden
hebben gegeven wat zij voorgezet kregen. Peter was een geboren barbaar
en bleef dat tot aan het eind van zijn leven ; hij at als een van zijn eigen
boeren, een gewoonte die aanleiding gaf tot grote ontsteltenis onder de
vorsten van het Westen, wanneer zij deze keizerlijke wildeman moesten
ontvangen gedurende de reizen die hij maakte met het doel inlichtingen uit
de eerste hand in te winnen over de beschaving van Europa. Wat Karel
betreft, deze was een monomaniac geweest, die zo volkomen bezeten was
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door zijn verlangen om de groeiende macht van Rusland tegen te gaan, dat
niets hem interesseerde behalve zijn leger, zijn soldaten, zijn vloot, kortom
alles wat verband hield met zijn veldtocht in het oosten en zijn Zweedse
imperium. Voor zover wij na kunnen gaan, heeft nooit een vrouw een rol
van enige betekenis in zijn leven gespeeld. Hij had een groot aantal bijna
aandoenlijke loyale volgelingen, maar seen enkele vriend; want er bestond
geen man wiens leven hij niet gaarne op zou willen offeren indien hij
daardoor een nieuwe overwinning kon boeken over de gehate Moscoviet of
de in gelijke mate verfoeide Koning van Polen. Hij at alleen maar om in
leven te blijven, zonder er ooit enige aandacht aan te schenken wat hij wel
in zijn mond stopte; want het eten hield hem alleen maar of (tenminste
voor enige ogenblikken) van zijn kaarten en plannen en daar kon hij zich
dus niet veel mee bezig houden.
Karel kon zich zelfs nooit voldoende tijd gunnen om weer op krachten te
komen wanneer hij in een slag gewond was ; en aangezien hij steeds het
heetst van het gevecht opzocht, ving hij menige kogel op in de negentien
jaren die hij in het veld doorbracht. Dat is een lange tijd om in de open
lucht te vertoeven, in tenten of rokerige boerenhutten slapende; maar dat is
zijn record en dan nog wel een heel bij zonder record, want Hannibal (die
hem op de voet volgt) keerde huiswaarts na slechts vijftien jaren in Italie
doorgebracht te hebben ; terwijl Napoleon, ook al was hij gedurende de
twee-en-twintig jaren van zijn actieve loopbaan aan een stuk door met
iemand in oorlog, in korte veldtochten geloofde en zich terug naar Parijs
haastte zodra hij degene, die op zijn lijst aan de beurt was, verslagen had.
Onze gasten zouden derhalve niet veel geven om het eten dat wij hen voorzetten; doch wij waren natuurlijk toch van plan hen zo goed mogelijk te
behandelen, want beiden waren individuen waar men onmogelijk van op
aan kon, gewend als zij waren om alles te hebben zoals zij dat zich voorstelden. Het zou kunnen blijken dat zij uitgerekend die ene avond van
plan waren zich te wij den aan de genoegens van de dis, en de hemel sta
ons bij wanneer wij dan in gebreken zouden blijven ! Zij waren groot gebracht in een atmosfeer van „ja-zeggers" en zij zouden ons in termen, die
niet misverstaan konden worden, laten weten wat zij over onze ontvangst
dachten.
Ziehier dan het menu, waaraan wij overigens al het geld, dat voor deze
gelegenheid aangesproken kon worden, konden uitgeven; want het was
niet nodig nieuwe gramofoonplaten aan te schaffen. Geen van onze beide
gasten had, voor zover wij wisten, ooit de geringste belangstelling aan de
dag gelegd voor muziek. "Misschien hadden zij zo nu en dan wel graag
eens naar wat mars-muziek geluisterd ; maar militaire muziekkorpsen, zoals
we die tegenwoordig kennen, bestonden nog niet voor de Napoleontische
oorlogen ; en ik zou niet geweten hebben waar ik platen vandaan had moe491
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ten halen van een achttiende-eeuws muziekcorps, dat klonk als het hoorngeschal dat de legers van Peter en Karel begeleid had. Natuurlijk moet
Peter wel bekend geweest zijn met de Russische kerkmuziek, doch hij had
nooit de geringste belangstelling getoond voor dat deel van de kerkdiensten,
dat bovendien veel te cultureel was voor zijn primitieve smaak.
Ik besloot dan ook geen geld te verprutsen aan nieuwe platen, maar bestelde daarvoor in de plaats iets dat in de Lage Landen zeer zeldzaam en
duur is — wildbraad. Wij konden telegrafisch een mooi stuk uit Amsterdam krijgen en ik verzocht Jo ons oude recept voor de „Rouelles de cerf
la Saint-Hubert" te volgen, dat voorschrijft het wildbraad in bouillon en
roode wijn te koken, waarbij men overvloedig prunes- en laurier-bladeren
dient te mengen, wat er een nadrukkelijke hazenpeper-smaak aan geeft.
Ik vroeg onze beste keukenmeid hierbij aardappelpuree op te dienen met
prinsessebonen, en ik dacht dat bruine bonen met een vette saus het geheel
tot een flink mannelijk maal zouden maken. Ik meende het wel buiten
„smOrgasbord" te kunnen stellen dat men er thans gewoonlijk bij geeft,
daar ik wist dat dit, ook al wordt het gewoonlijk met de Zweedse keuken
in verband gebracht, een naar verhouding recente nieuwigheid was. In
plaats van dit bekende „smOrgasbord" nam ik liever een vaatje nieuwe
Hollandse haring met verscheidene blikjes sardines en ansjovis, die wij
graag nuttigen bij dat zware Hollandse boerenbrood, dat nog precies zo
gebakken wordt als in de dagen van de 17de eeuw — en grote hoeveelheden ongezoute boter.
Vat de soep betreft, hier zouden wij eens kunnen kijken wat Peter dacht
van de moderne uitgave van „borsch". Zelf ben ik geen groat liefhebber
van kool- en bieten-soep, die volgens mij altij d opgediend moest worden
met een anti-bicarbonas. Erasmus' zwakke maag als excuus gebruikende
verzocht ik dus Jo om hem en mij een bordje eenvoudige Hollandse
groentesoep te geven ; maar om deze kleine plagerij weer goed te maken,
liet ik haar de borsch voor de anderen opdienen met stukjes Bologna in
plaats van croutons. Ik dacht dat onze beide eenvoudige gasten deze Bologna wel lekker zouden vinden, vooral wanneer wij de oorspronkelijke
Italiaanse soort, met een heleboel knoflook er in, zouden kunnen krijgen.
Voor een modern mens zou dit alles reeds een heel maal vormen ; maar
aangezien wij te maken zouden krijgen met de hartige, zij het ongecultiveerde, eetlust van mensen-jagers, bestelde ik ook nog een gang van koude
kreeft met mayonnaise, wat onmiddellijk na het wildbraad opgediend moest
worden. Peter noch Karel zullen ooit mayonnaise hebben geproefd ; want
dit was uitgevonden door de Hertog van Richelieu, die lang na hun tijd
schitterde en die deze beroemde saus genoemd had naar de overwinning
van de Franse vloot bij Port Mahon in Minorca, toen hij juist Minister van
Marine van Koning Lodewijk XV was.
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appelknoedels met een
Vervolgens voor dessert „beignets a la mariee"
sausje van sinaasappel-bloesems — wat een uiterst gewaardeerde schotel
was aan het Franse hof in de laatste helft van de achttiende eeuw en dat
herhaaldelijk voorkomt in Menon's handleiding voor soupers van de
Franse vorsten, uitgegeven in het jaar 1755.
Wijn? Och, iedere wijn zou goed zijn voor deze twee oude vechtjassen,
zoals Frits opmerkte ; maar er moesten een aantal flessen vodka en aquavit aanwezig zijn, want wanneer Russen en Zweden tezamen komen dan
kunnen zij ongelofelijke hoeveelheden van deze goddelijke spiritualien tot
zich nemen zonder de geringste tekenen van dronkenschap te vertonen.
Koffie ? Zeker ! En natuurlijk een fles Liebfraumilch voor Erasmus en mij.
Frits kon iedere soort alcohol aan, en kon de gasten dus gezelschap houden
wanneer zij naar hun inheemse dranken grepen, ja, zou hen waarschijnlijk
met gemak en gratie kunnen verslaan.
—

Na al deze bijzonderheden geregeld te hebben, kon ik nu Frits een korte beschouwing gaan geven over deze twee buitengewone, historische figuren,
die hun leven lang hadden getwist over iets dat bijna duizend jaar voor
hun tijd begonnen was en zelfs heden ten dage bij lange na niet geregeld
IS.

Om volkomen te begrijpen wat ik bedoel, moet je zo vriendelijk zijn om
je atlas te voorschijn te halen en de kaart van Noord-Oost-Europa op te
slaan. Een reusachtige vlakte strekt zich hier uit van de Noordelijke IJszee
tot aan de Zwarte Zee. Deze wordt door vele rivieren doorkruist, die ontstaan op de lage heuvels in het centrum van de vlakte en die of naar het
noorden of naar het zuiden stromen. In het noord-westen wordt deze vlakte begrensd door het meren- en bossen-district van wat thans Finland heet ;
en ten westen van Finland ligt het Scandinavische schiereiland, dat even
koud en onherbergzaam zou zijn als Labrador, zonder Amerika's grootste
gift aan Europa — de Golf-stroom. Het warme water van de Golf-stroom
houdt de havens van Scandinaviè gedurende het grootste deel van het jaar
open; maar de uitgestrekte oostelijke vlakte bezit geen uitwegen naar de
zee die niet gedurende zes maanden van het jaar met een dikke laag ijs zijn
bedekt.
Deze gehele enorme uitgestrektheid had onder een zwaar dek van sneeuw
en ijs gelegen gedurende het laatste grote ijs-tijdperk. Tenslotte was deze
ijsmassa terug geweken naar de Noordpool en was het land langzamerhand
geschikt geworden om door mensen bewoond te worden. Germaanse stammen waren er door heen en weer getrokken totdat deze zich tenslotte voor
goed hadden gevestigd in West-Eropa en Scandinaviè. De Finnen, een Tartaren-stam die in de verte verwant is aan de Hongaren, hadden op een of
andere wijze hun weg gevonden naar wat thans Finland heet, en de Slaven
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hadden tenslotte bezit genomen van, die grote oostelijke vlakte tussen de
Oeral en de bergketen van Centraal-Europa, die tegenwoordig bekend is
onder de naam van Rusland. De Slaven waren derhalve gedoemd een aan
het land gebonden yolk te blijven, een natie van „land-dieren", zoals zij zo
snedig door een van onze hedendaagse geschiedschrijvers genoemd werden.
Niet dat dit iets hinderde zolang zij nomaden waren. En zelfs nadat zij zich
als boeren gevestigd hadden, waren zij nog zo slecht georganiseerd en zo
onbeduidend in aantal en zo ver ten achter in beschaving, dat zij nooit behoefte gevoelden aan enige directe verbinding met de rest van de wereld
Maar in de negende eeuw kregen de Russen te lijden van aanvallen van
hun westelijke naburen. Toen dan deed zich de behoefte gevoelen om een
of andere orde te scheppen in de chaos, die nu reeds zo vele eeuwen in hun
domeinen had bestaan.
Zij waren geen heidenen meer. Christen-zendelingen, die vanuit Constantinopel gekomen waren en de rivieren, die hun vlakten doorstroomden, hadden gevolgd, hadden hen de eerste beginselen van beschaving bij gebracht.
Hier en daar had een of ander stamhoofd zich reeds als een onbeduidend
vorstje gevestigd. Maar al deze vorsten en al deze vorstendommen waren
altijd en eeuwig in onderlinge twisten gewikkeld en het resultaat was rampzalig voor de boeren, die nog steeds in een staat van bijna voor-historische
armoede -en ellende leefden.
In die tijd dan lieten de Russen aan de geharde mannen van het Westen,
die als Vikings begonnen waren geheel westelijk Europa onder de voet te
lopen, weten : „Wij zitten hier met millioenen, maar wij weten niet hoe wij
onszelf moeten regeren. Korn dus alsjeblieft hier en knap dat zaakje voor
ons op".
Dat behoefde men de Noormannen geen twee keer te zeggen. Hier lag
een onbegrensde kans op gemakkelijke buit. Zij haastten zich naar het
oosten en stichtten een geregelde Russische staat en onder de naam van
Ruriki afstammelingen van een mythische Rurik, een• Zweeds opperhoofd
waarvan beweerd werd dat hij hier het eerst op het toneel verschenen was
regeerden zij Rusland gedurende bijna zevenhonderd jaren .Toen stierven zij uit (zeven eeuwen is een lange tijd voor een dynastie) en hun plaats
werd ingenomen door nieuwe heersers van onvervalst Slavische afkomst.
Misschien hadden zij ook nog wel een klein beetje Tartaren-bloed in de
aderen uit de dagen der dertiende eeuw, toen Rusland overstroomd en veroverd werd door die gele mannetjes uit de grote vlakten die achter het
Oeral-gebergte verscholen liggen. Maar zij beschouwden zichzelf als Russen
en alleen maar Russen. De landgoederen van de Grootvorsten van Moskovie waren niet langer voldoende voor hun verreikende verlangens. Zij
moesten uitwegen naar zee hebben. In het noorden hadden zij het eeuwige
fp. In het zuiden de Turken. Er bleef dus slechts een uitweg over, namelijk
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door de Oostzee. En hiermee belanden wij bij Piotr Aleksyeevich, beter
bekend als Peter de Grote.
Zoals zijn naam aangeeft was Peter de zoon van Tsaar Alexius Mikhailovich en derhalve een lid van het Huis Romanov, dat in 1613 de Moskovische troon had veroverd. Alexius Mikhailovich was twee maal getrouwd
geweest. Peter was de zoon van zijn tweede vrouw, Natalia Naryshkina. Er
was reeds een andere zoon, Ivan, maar dat was zo'n hopeloze idioot (bovendien nog lijdende aan een oog-ziekte, waardoor hij half blind was) dat men
zelfs in het weinig kieskeurige Rusland van die dagen van mening was, dat
men hem nooit enig gezag mocht laten uitoefenen.
De oudsten in de staat kwamen dus bij een en wezen in zijn plaats Peter aan.
Dit leidde tot een opstand onder een deel van de troepen, die hoopten er
zij de bij te spinnen als er een idioot op de troon kwam. Er kwam een cornpromie tot stand, waarbij Ivan en Peter beiden erkend werden.
Aangezien men de jongens nog te jong vond om een direct aandeel te hebben in de regering, verzocht men hun zuster Sophia (van Peter dus slechts
een halfzuster) als regentes op te treden totdat haar broers meerderjarig geworden zouden zijn. Deze Sophia was een vrouw van buitengewone kwaliteiten, maar zij was wet heel erg Russisch in denken en doen ; en de Russen
van de zeventiende eeuw leefden nog in een staat van middeleeuwse onwetendheid, vuil en geluk. Dit nu zou niet zoveel hebben gehinderd als
Moskovie nog slechts een klein Slavisch yolk was geweest. Maar na de val
van Constantinopel was alles wat er nog over was van de culturele tradities
van Byzantium, van het oude Oost-Romeinse Rijk dus, overgegaan op
Moskou, en zo was Moskou het centrum geworden van een beschaving die
in Been enkel deel van de wereld haars gelijke had. Want het was een
Aziatisch despotisme, zwakjes vermomd als een Christelijke staat. De
strenge etiquette van de oude Byzantijnse keizers was van het keizerlijk
paleis te Constantinopel verhuisd naar het Kremlin, maar overigens was er
zeer weinig veranderd. De boeren in de dorpen bleven hun landerijen op
cooperatieve en communistische basis bebouwen, waarbij zij alle grond in
gemeenschap hielden, net zoals de Puriteinen deden toen zij zich voor het
eerst langs de west-kust van de Atlantische Oceaan vestigden.
Dit feit is gewoonlijk over het hoofd gezien door de mensen die over het
Rusland van de laatste vijf-en-twintig jaar hebben geschreven. De Bolsjewisten deden in werkelijkheid niets nieuws. Zij keerden alleen weer terug
tot de dagen voor Peter, toen de Russen nog Russen mochten zijn en nog
niet gedwongen werden zich als imitatie Fransen, Duitsers of Engelsen te
gedragen. Voor de mensen van het Westen leek het alsof zij een duikvlucht maakten naar de toekomst, terwijl zij in werkelijkheid een sprong
terug maakten naar hun allereerste dagen als yolk ; dit verklaart voor een
groat deel het succes van hun experimenten. De Bolsjewisten gingen dus
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gewoon door, en knoopten aan daar waar Peter apgehauclen had.
En hier is nog iets anders dat wij niet mogen vergeten wanneer wij de bijna
meteorische opkomst en machtuitbreiding van Tsaar Peter beschouwen. Hij
behoefde niet bij het begin te beginnen. Het Moskovische groat-hertogdom, dat hij erfde, vormde reeds een zeer aanzienlijk rijk.
In het jaar 1480 had Ivan III de laatste Tartaarse veroveraars van zich of
geschud. Twee generaties later had een andere Ivan reeds Kazan en Astrakan veroverd en spoedig begon Rusland met de verovering van Siberie.
Deze Hercules-taak was met zo'n snelheid voltooid dat reeds tegen het
midden van de zeventiende eeuw de kust van de Pacific bereikt was en
Rusland al begon om te zien naar nog meer land in de Nieuwe Wereld.
Toen Peter dus de troon beklom, wend hij heerser over een weliswaar ruwe
en primitieve staat, doch een die gebruikt kon worden als de kern voor eest
moderne natie, althans wat men in de zeventiende eeuw onder „modern"
verstond. In de eerste plaats waren er voldoende onderdanen om de enorme
sommen op te brengen, die nodig waren voor het scheppen van een leger en
vloot die het op konden nemen tegen de andere Europese mogendheden.
En er waren voldoende jonge lijfeigenen (een veel aardiger woord dan
slaven, maar het betekende precies hetzelfde) om zowel het leger als de
vloot in stand te houden. Alles wat men nu nodig had was een man met
een onbegrensde werkkracht, en niet belemmerd door gewetensbezwaren,
am de noodzakelijke organisatie op te bouwen en Rusland klaar te maken
voor de rot van overheersende factor in de Europese politiek.
Laat mij thans trachten je te zeggen hoe ik deze wildeman zie, die zijn
eigen zoon dood ranselde, maar die zijn leven verloor tijdens een paging
om een van zijn gewone soldaten te redden. Ik heb zijn loopbaan over
heel Europa gevolgd en zelfs door een deel van Rusland. Dat is de enige
wijze waarop je ooit iets van geschiedenis kunt leren. Hier volgt, bij voorbeeld, een ontdekking die ik aldus maakte en die ik je geef voor wat hij
waard is. Ondanks alles wat ons omtrent het tegendeel verteld wordt, moeten
wij Lenin en Stalin en al hun volgelingen toch eigenlijk niet beschouwen
als grote, gemene Communisten. Zij waren, en zijn, alleen maar even zovele Peters de Grote, gestoken in moderne burger-kleding en met vilten
hoeden op in plaats van driehoekige steken. Zij waren, en zijn, tsaren van
de linker-vleugel, en de mensen waarover zij regeren zijn eigenlijk helemaal geen moderne Communisten. Zij zijn precies dezelfde soort boeren
en lijfeigenen als leefden in de zeventiende eeuw, toen dit alles begon. Het
enige verschil is dat zij tegenwoordig in fabrieken werken in plaats van
zich achter hun ploegen in het zweet te lopen.
Hier is dan de jonge Peter zoals ik hem zie. Had hij vandaag geleefd, hij
zou een bron van vreugde voor onze psychologen geweest zijn — een
ideaal geval voor de bestudering van iedere soort van verkeerde aanpassing.
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Als kind was hij verwaarloosd en zijn jonge jaren had hij in onafgebroken
vrees voor zijn leven doorgebracht. Het Kremlin, waarin hij was groot gebracht, leek meer op een Turkse harem dat op een eerbiedwaardig Christelijk paleis. Maar hij schijnt van zijn moeder een zekere neiging tot het
„moderne" te hebben geerfd. Hoewel deze dame haar gehele huwelijksleven in de afzondering van een concubineloze harem had doorgebracht (de
oude Russen waren strikt monogaam voor zover het hun officiele vrouwen
aanging), had zij toch als jong meisje enige inlichtingen uit de eerste hand
ingewonnen over de wereld daarbuiten en zij moet haar zoontje wel besmet
hebben met iets van haar eigen enthousiasme voor de manieren van het
Westen. Anders is het onbegrijpelijk hoe een jonge Moskovische vorst,
groot gebracht in een volledig Byzantijnse atmosfeer, ooit voor op zijn
minst vijftig procent een Europeaan kon worden. Want de enige andere
persoon met wie Peter gedurende zijn leven in het Kremlin in direct dagelijks contact kwam was zijn halfzuster Sophia, en die was maar al te zeer
bereid om zo Russisch te blijven als zij altijd geweest was, niet zozeer misschien uit natuurlijke neiging dan wel op degelijke gronden, want zij
stond op de hoogste sport van de ladder en Was niet van plan daarvan af te
komen.
Intussen had zij er geen bezwaar tegen wanneer Peter zich in zijn vrije tijd
naar eigen believen amuseerde, vooropgesteld dat hij zich niet bemoeide
met staatszaken en zich op geen enkele wijze inliet met de manier waarop
zij en haar raadgevers het land op de beste wijze meenden te regeren.
Dit was voor Peter een hoogst bevredigende schikking. Aangezien hij geen
geregelde plichten aan het hof had, kon hij al zijn tijd doorbrengen waar
hij zich het meest thuis voelde. Dit nu bleek dat deel van Moskou te zijn,
dat gereserveerd was voor de buitenlandse elementen, die geleidelijk hun
weg naar de Russische hoofdstad hadden gevonden. Evenals al dergelijke
buitenlandse nederzettingen, of het nu in Moskou is of in Madras, was
ook deze gevuld met een griezelig en onverkwikkelijk samenraapsel van
menselijke wezens. Carl Zuckmayer, die ons „De Kapitein van KOpenick"
en „De lachende Wijngaard" schonk, moest daar eens een toneelstuk over
schrijven. Denk eens aan al die wonderlijke individuen die hij bijeen zou
kunnen brengen in zo'n vrolijke komedie over de boeven en zwendelaars
uit Moskou's vreemdelingenwijk. Zwitserse horlogemakers (die er met het
geld van hun baas vandoor waren gegaan), Duitse apothekers (die in hun
eigen land een beetje aan prive-vergiftigingen hebben gedaan), stevig drinkende Hollandse handwerkslieden (die zich in schepen specialiseerden overal
waar daar enige vraag naar was, en anders windmolens en watermolens
bouwden), Franse doktoren met twijfelachtige wetenschappelijke antecedenten, Hongaarse kleermakers (die een pitsie te veel af hadden gesneden van
een figuur uit de Boedapester onderwereld), Parijse kappers, die hun dikke
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Russische klanten (onder de tweehonderd pond was men in dat gelukkige
land geen dame) de „juiste opmaak van het haar" zouden garanderen, zoals
dat gedragen was door de schone Markiezin de La Pompe a l'Eau, de laatste
keer dat zij de opera te Versailles bijgewoond had.
Voeg daaraan toe stijve vertegenwoordigers van die Engelse handel-maatschappijen, die zich reeds vele jaren geleden in Archangel aan de Witte
Zee hadden gevestigd, pasteibakkers uit Brussel, Deense schermleraren,
Amsterdamse tabakshandelaren (want hoewel de Russische Kerk het roken
had veroordeeld als een cardinale zonde, nam deze gewoonte toch geregeld
toe), Turken zonder zichtbare middelen van bestaan maar die, voor het
geval een jongeman daar belang in stelde, precies moisten waar zij juist het
type meisje, waar hij toevallig naar zocht, konden vinden, Franse kamermeisjes met duur klinkende namen (die zij hadden overgenomen van hun
vroegere meesteressen) die in hetzelfde soort zaken gewikkeld waren als
de Turken, Pruisische drilmeesters die gymnastiekles gaven, afgedankte
Oostenrijkse officieren die de fijnere puntjes van het paardrij den onderwezen aan ieder die een paard en een soliede vader rijk was, en Ethiopische
prinsen die het levenselixer verkochten volgens het recept dat Koning
Salomo aan de Koningin van Sheba had aangeboden.
Voeg daar verder nog aan toe de onvermijdelijke Franse modistes (van
beiderlei kunne) en mogelijk een paar zeer bescheiden leden van de Orde der
Jezuieten, die op hun eigen onopvallende wijze rondneusden om te zien of er
niet hier en daar misschien — nog een enkele heidense ziel voor hen te
vangen was en die voor hun eigen geloof te redden. En verder een aantal
Levantijnen, die het klaar speelden in leven te blijven op een wijze die
alleen de Levantijnen verstaan, en burgers van het verre Cathay, wier theekaravanen de woestijnen van Azie plachten te doorkruisen en die nu uit
alle macht trachtten de Moscovieten thee-gezind te maken, een taak waarin
zij boven verwachting slaagden.
Ook negers uit het verre Afrika, die zekere niet zo aardige belangen bij de
oudere heren der plaatselijke aristocratie behartigden. Zelfs las ik eens van
een Amerikaanse Indiaan die zijn weg naar de vreemdelingenwijk gevonden had; maar wat hij daar deed of waarom hij zijn eigen gelukkige
jachtvelden verlaten had heb ik nooit kunnen uitvissen. John Paul Jones
zou de eerste bona-fide vertegenwoordiger zijn van de Nieuwe Wereld, die
de Russen te zien kregen, maar die kwam pas veel later. En de avonturen
die onze grote admiraal beleefde, zijn kenschetsend voor het leven dat deze
verbannen burgers leidden, wanneer zij zich eenmaal in het land van de
Slaven gewaagd hadden. Indien het leven (zoals wij uit de brieven van
Jones weten) in het St. Petersburg van de achttiende eeuw al aardig slecht
en smerig was, wat moet het dan wel in het Moskou van de zeventiende
eeuw geweest zijn ?
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Toch was dat de school die Piotr Aleksyeevich volgde en waar hij towel
zijn gezondheid als zijn universitaire kennis opdeed ; ook leerde hij daar
zijn glaasje te drinken en zijn pijp te roken. Het eerste was geen grote
zonde in de ogen der goede Russen. Volgens de legende hadden zij zich
alleen daarom ten gunste van het Christendom boven het veel practischer
Mohamedanisme uitgesproken, omdat de Profeet absolute geheelonthouding
eiste. Maar tabak was een vloek in de ogen van de Moscovitische geestelijken. Een pijp in de mond van een man vervulde hun zielen bijna met
evenveel afschuw als het gezicht van een baardeloos mannenuiterlijk ; want
de Duivel was glad geschoren, terwijl eerzame Christenen baarden droegen
die tot aan hun knieen reikten. Als deze jonge prins er toe over zou gaan
zich in, het publiek te vertonen „toebak zuigende", zoals het roken toen
genoemd werd,_ dan zou hij ook wel, als hij eenmaal de volledige controle
over de regeringszaken in handen kreeg, zo ver kunnen gaan een baardeloos
Rusland te propageren!
Weinig vermoedden zij wat hun nog te wachten stond ! De pijprokende
prins beklom inderdaad de troon en onmiddellijk daarop trokken zijn soldaten door de straten van de hoofdstad en hielden iedere gebaarde voorbijganger aan. Een snelle beweging met hun scherpe schaar — en de baard was
verdwenen. Jammerklachten hielpen niets ; en als je al te luid protesteerde,
dan zou vervolgens je hoofd er wel eens aan kunnen gaan.
Peter's troonsbestijging was, zoals ik je zojuist al vertelde, gepaard gegaan
met een muiterij onder de lijfwacht; deze muiterij was volgens beproefd
Russisch recept onderdrukt : de opstandige soldaten waren als vee afgeslacht. Daarop volgden zeven jaren gedurende welke Sophia het hoofd van
de staat was ; en Piotr van het Russische Kremlin werd Peter van de
Europese voorstad. Maar deze zeven jaren waren geen verloren tijd. Op
zijn landgoed (Sophia had er helemaal niets tegen wanneer haar broer uit
haar gezicht bleef) was Peter druk in de weer de zoons van zijn horigen te
drillen en op een meertje speelde hij "vlootje" met een paar roeiboten die
in miniatuur-oorlogsschepen waren veranderd.
De dag brak aan — de onvermijdelijke dag — waarop de fanatieke gelovigen in het oude Rusland besloten zich te ontdoen van die rondwandelende bedreiging, die altijd en eeuwig sprak over een „nieuw" Rusland. Zij
zetten een nieuwe samenzwering op touw ; maar zoals gewoonlijk verknoeiden zij het complot en kreeg Peter zijn kans. Hij was nu zeventien
jaar oud en volledig in staat op zichzelf te passen. Hij hief het regentschap
op. Half-zuster Sophia werd in een nonnen-klooster opgesloten en nooit zag
men haar op het Kremlin terug. Halfwijze halfbroer Ivan werd niet vermoord, maar kreeg verlof verder te leven in semi-geesteszwakheid en volledige afzondering. En bijgestaan en voortgestuwd door een beroepssoldaat
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uit Zwitserland, een handig avonturier genaamd Francois Lefort, begon
Peter aan zijn vrijwillig aanvaarde taak om het barbaarse Rusland te veranderen in een, naar hij zich voorstelde, beschaafde westelijke natie.
De jonge Tsaar begon zijn nieuwe loopbaan door met zijn gereorganiseerde
legers tegen de Turken in het zuiden op te rukken. Hij moest echter spoedig
tot het inzicht komen, dat hij nog te zwak was om de ongelovigen alleen
onder handen te kunnen nemen en dus bondgenoten nodig had in zijn
kruistocht tegen deze heidenen. Waarom zou hij niet trachten de rest van
Europa er van te overtuigen met hun Russische broeders tot een vergelijk
te komen en een nieuwe kruistocht te ondernemen?
Ongelukkigerwijze was Europa op dat ogenblik veel meer in zorg over de
eerzucht van Koning Lodewijk XIV van Frankrijk dan over die van de
grote Sultan in het nevelachtige en verre Istanboel. Alles goed en wel, maar
Peter was van oordeel dat hij toch een poging moest wagen ; en zo kregen
de hoofdsteden van West-Europa voor het eerst de gelegenheid een groot
aantal echte Russen te aanschouwen heuse Russische edelen met diamanten aan hun oren en luizen in hun haar — zwetend onder hun ongemakkelijke last van wezel en hermelijn ; en de volken van het westen vroegen
zich verwonderd af, wat dat toch wel voor een land zou kunnen zijn dat
door zulke hopeloze wilden bewoond werd.
Gewoonlijk schonken zij echter geen aandacht aan een man gekleed in een
eenvoudige kapiteins-uniform, die nauwelijks opviel onder de andere leden
van de missie in hun rijke bontjassen en met diamanten aan hun oren.
Als zij scherper hadden gekeken, dan zouden zij hebben opgemerkt dat hij
het was die in iedere fabriek en in iedere scheepswerf en drukkerij neusde
en die in stilte flinke, vette contracten aanbood aan ingenieurs en architecten,
munitie-fabrikanten en scheepsbouwers, opzichters en doktoren, apothekers
en timmerlieden ; hij spiegelde hun alien schitterende salarissen voor indien
zij bereid waren gedurende een aantal jaren hun geboorteland te verlaten
en naar het verre Moskou te trekken om hem te helpen zijn land te reorganiseren en te moderniseren. Want deze eenvoudige kapitein was niemand
minder dan de grote Tsaar zelf en alles wat hij tij dens zijn omzwervingen
door Europa gezien had, deed hem nog vaster in zijn besluit staan om het
werk van de vernieuwing van Rusland ter hand te nemen — en daar maar
onmiddellijk mee te beginnen.
Zeker, hij sprak ook veel over een kruistocht tegen de Turken, maar geen
enkele Europeaan had enige belangstelling in iets dat zo ver verwijderd
lag van zijn eigen belangen. Aldus werd de rondreis door West Europa,
van politiek standpunt bekeken, een droevige mislukking. Maar toen Peter
naar Rusland terug keerde bracht hij niet minder dan vijfhonderd westelijke
experts met zich !nee; en ofschoon hun aantal belachelijk klein was in
vergelijk met de taak die hen wachtte, was het toch in ieder geval een begin.
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Peter keerde overigens veel eerder huiswaarts dan hij van plan was geweesti
Hij was daar wel toe gedwongen. De conservatieven in zijn eigen land
hadden gezien uit welke hoek de wind woei. Spoedig, zo vreesden zij, zou
de storm een volslagen orkaan worden ; en wederom was er muiterij ontstaan
onder de oude lijfgarde. Peter, die van deze nieuwe rebellie op de hoogte
was gesteld, ijlde met halsbrekende snelheid terug naar Moskou ; nauwelijks
was hij in zijn hoofdsta.d aangekomen, of er vond een nieuwe „zuivering"
plaats.
Ditmaal pakte Peter de zaak grondig aan. Zelf assisteerde hij bij de executies van zijn vroegere soldaten. Slechts een paar „streltsy" bleven over: En
nadat hun lichamen in de rivier waren geworpen, begon het hervormingswerk in alle ernst.
Met eigen handen knipte Peter de baarden van zijn hovelingen af. Aan hen
die al te luid jammerden werd gelegenheid gegeven hun snorrebaarden te
behouden door een hoog losgeld te betalen idem zoveel duizenden roebels
voor iedere centimeter haar. Weg echter met hun Lange Oosterse kleren, terwijl Hongaarse kleermakers druk in de weer waren de eerste costuums naar
Europees voorbeeld voor hen te maken, bestaande uit practische korte jassen
en broeken volgens de beste Weense modellen. En een hevige slag voor
alle gelovige Christenen — van die tijd af aan zou het jaar beginners op

de eerste Januari, zoals ook in het overige deel van de wereld, en niet langer
op de eerste September, waarop volgens Russische berekening God onze
planeet had geschapen.
Dit alles klinkt ons vrij kinderachtig in de Oren; maar laten wij niet vergeten dat slechts kort tevoren diezelfde ,verblinde Russen een klok hadden
vernietigd die in het Kremlin was aangebracht, omdat het slagwerk dat de
uren aangaf hen deed denken aan de stem van de Duivel. Ook hadden zij
de eerste drukkerij in Moskou tot de grand toe afgebrand omdat men
meende dat boeken de oorzaak waren van de verbreiding van_ gevaarlijke
gedachten.
Na deze voorafgaande schikkingen kwam de grote strijd am vaste voet te
krijgen in het noorden. Zander de hulp van Europa was Rusland te zwak
om de Turken aan te pakken, die het gehele zuidelijke deel van de grote
Europese vlakte bezet hielden. Er was slechts een andere uitweg, namelijk
over de Oostzee. Dit nu was het begin van een twintig-jarige strijd met
Zweden, het land dat toen, evenals thans, de toegang tot de Oostzee in de
hand hield.
De eerste slag, die van Narva, eindigde in een smadelijke nederlaag voor
,

de Russen ; maar Peter, die even koppig was als Karel, hield vol. Snel
reorganiseerde hij zijn troepen, ruineerde zichzelf door het nieuwste kanon
te kopen dat op de Europese markt te vinden was, en vernietigde de Zweden
in de slag bij Poltava.
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Het was gedurende de volgende twintig jaren, toen de Russen ieder ogenblik weer alles konden verliezen wat zij tot dusver gewonnen hadden, dat
het nieuwe Rusland ontstond. Want Peter besefte nu wel dat hem geen
andere keus overbleef dan verder te gaan. Hij moest slagen of ten onder
gaan, en zo werd om te beginnen het Groot-hertogdom Moskou omgevormd
tot het Russische Keizerrijk.
Wederom werd de titel van Tsaar gebezigd om datgene aan te duiden wat
het in de dagen der oorspronkelijke tsaren, of Caesaren, betekend had.
Het logge en verouderde regeringsstelsel van het oude Moskou werd afgeschaft en ide weg naar de vooruitgang werd wij d geopend voor talent plus
trouw. De namen van de oude adelijke families verdwenen langzamerhand
van de lijsten der regeringsfunctionarissen, en de namen van nieuwe en
totaal onbekende jongelieden namen hun plaats in. Het deed er niet langer
toe wie of wat iemands vader geweest was. De zoons van gewone lieden en
zelfs van bevrijde lijfeigenen konden gemakkelijk naar de top opklimmen
en konden daar zelfs blijven, vooropgesteld dat zij mensen waren van
ongewone bekwaamheden. Korporaals werden gepromoveerd tot kolonel.
Geschikte zeelieden stierven als admiraals. Onbekende personen in achteraf
gelegen regerings-bureaux konden de hoop koesteren hun loopbaan te beeindigen als leden van de senaat, dat nu het hoogste regeringslichaam in de
staat was ; want het enige wat de Tsaar vroeg was een behoorlijke dosis
eerlijkheid (men kon niet op staande voet volmaaktheid verwachten ! ) en
bekendheid met het bijhouden van boeken of het opstellen van wetten of
het ontdekken van een nieuwe methode om nog een paar kopeken uit zijn
onderdanen te persen.
De patriarch van Moskou, een eerbiedwaardige dignitaris met zware gewaden en een gouden kroon, die zeer trots was op het feit dat hij de Kerk
nog op precies dezelfde wijze bestuurde als zeshonderd jaren geleden, zag
zich uit zijn ambt ontzet. Een Heilige Synode, waarvan de leden direct door
de Tsaar zelf werden aangewezen, veranderde de Kerk zonder meer in een
gewoon regerings-departement, evenals dat van leger, vloot, justitie, financia, of het bureau van de stadsreiniging.
Deze nieuwe mannen werkten als paarden. Zij leken in menig opzicht op
Lenin's helpers gedurende de eerste tien jaren van het grate Bolsjewistische
experiment. Velen van hen stierven aan hun schrijftafel van louter uitputting. Alleen de Tsaar zelf vertoonde nooit enig teken van toenemende vermoeidheid. Hij werkte en idronk en maakte het leven tot een hel voor de
vrouwen aan zijn hof ; maar meestal werkte hij, en hij moge dan al hard zijn
geweest voor zijn ondergeschikten, nog oneindig veel harder was hij voor
zichzelf. Want thans hadden zijn handen eindelijk een nieuwe taak gevonden, die in overeenstemming was met zijn Gargantuaanse werkkracht en
eerzucht.
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In het jaar 1702 heroverde Peter de zuidelijke oevers van wat tegenwoordig
de Finse Golf heet, een eenzaam stuk grondgebied dat de Zweden in het
jaar 1617 bezet hadden. Daar legde Peter op de negen-en-twintigste Juni,
1703, de eerste steen van het fort Peter en Paul, dat de citadel en de kern
zou warden van zijn nieuwe hoofdstad. Nog geen jaar later waren er reeds
genoeg huizen gereed om enkele gezinnen over te brengen, naar de stad
van Peter, welke Lenin, die de grootheid van Peter en zijn waarachtig
Russisch karakter volkomen besefte, nooit naar zichzelf genoemd wenste te
zien, hoewel het vandaag Leningrad genoemd wordt in plaats van St.
Petersburg.
Vervolgens zat de Tsaar op grootse wijze achter zijn bouwprogramma aan.
Veertig-duizend lijfeigenen werden uit geheel Rusland naar deze moerassige
streek aan de oevers van de Newa gedreven om aan zijn ver-reikende plannen te werken. Deze arme schepsels stierven als ratten. Malaria, cholera,
typhus — al die ziekten brachten duizenden ten grave. Dikwijls was slechts
de helft van de arme slaven in staat om ook maar lets te doen. Maar het
werk moest gedaan worden. In het jaar 1712 kon de Tsaar zijn eerste residentie betrekken, het zogenaamde Zomer-Paleis. Een paar jaren later was
ook zijn Winter-Paleis klaar, op de plaats waar tegenwoordig het beroemde
schilderijen-museum de Hermitage staat. In 1724 werd het gebeente van St.
Alexander Nevsky, de grote Russische held uit de oorlogen tegen de Tartaren, eerbiedig van Moskou naar de nieuwe hoofdstad over gebracht ; en in
het jaar waarin Peter stierf, 1725, telde zijn stad reeds meer dan vijf-enzeventig duizend inwoners.
De onmiddellijke opvolgers van de Tsaar deden hun best de klok weer terug
te zetten en zij probeerden ernstig Moskou weer in ere te herstellen als
nationale hoofdstad. Dit bleek echter onmogelijk. Het getij bleef in de
omgekeerde richting stromen. St. Petersburg bleef groeien en breidde zich
uit zolang als Rusland trachtte een Europese mogendheid te worden. Het
waren pas de Bolsjewieken, met hun diepgaande kennis van het ware
Russische karakter, die ongedaan maakten wat de Romanovs tot stand hadden gebracht en naar Moskou terugkeerden. Sedert dien heeft Peter's „ven.
ster naar het westen" 'al zijn keizerlijke pracht en praal verloren. Het is,
ondanks zijn groot aantal inwoners, een provincie stad geworden, waar het
gras in de straten groeit en waar de lege ramen van verlaten paleizen in
diepe wanhoop neerzien op de verlaten boulevards van wat eens de droom
was geweest van de imperialist Peter.
Peter stierf op de 7de Februari (28 Januari volgens onze kalender) van het
jaar 1725. Zoals bijna ieder jaar was de Newa buiten zijn oevers getreden
en had de stad onder water gezet. De Tsaar zat in een boot, terwijI hij zijn
best deed mensen te redden, die naar de daken van hun huizen waren gevlucht. Een van zijn matrozen viel overboord. De Tsaar sprong hem na.
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Hij redde de man, maar vatte kou. De verkoudheid ontwikkelde zich tot
longontsteking en het met alcohol doordrenkte lichaam van de Keizer vermocht slechts weinig weerstand te bieden. Hij stierf tien dagen later,
temidden van de dankbare gebeden zijner onderdanen.
Peter had Rusland van een achterlijk, middeleeuws land tot een machtige
moderne natie gemaakt. Dikwijls hoort men de vraag stellen : zou het niet
beter geweest zijn als hij dat alles maar had laten rusten en zijn energie
niet aan een dergelijke hopeloze taak verspild had ? Maar toen hij stierf was
het werk reeds volbracht en het was het werk geweest van een enkel man.
Daarom wit ik hem nu eens onder mijn historische microscoop plaatsen,
een merkwaardig instrument, dat werkt door het weerkaatste licht van verscheidene tussenliggende eeuwen — en hem nog wat zorgvuldiger bestuderen om uit te vinden wat voor soort schepsel hij in werkelijkheid geweest
is.
Het allereerste wat mij dan opvalt is zijn absolute — zijn honderd procent —
Rus-zijn. Hij mocht dan wel voorwenden dat hij de beschaving van het
westen beminde, maar hij gaf er dan toch alleen maar om voor zover het
van enig voordeel zou kunnen zijn voor zijn eigen yolk. Vandaar dat hij er
op stond dat het werk zo veel mogelijk gedaan zou worden door mensen
van het Slavische ras. In het begin moest hij natuurlijk wel een groot aantal
buitenlanders in dienst nemen. Maar hij deed dat met tegenzin, en alleen
op voorwaarde dat zij zich zo snel mogelijk zouden laten Russificeren.
Een andere karaktertrek die mij treft, wanneer ik mij een beetje beter op
hem heb ingesteld, is zijn kennis van en begrip voor de werkelijke Russische ziel, om die vrij afgezaagde uitdrukking bij gebrek aan een betere
nog maar eens te bezigen. Dit was en is iets zeer merkwaardigs. De man
die meer deed om die Russische ziel in opstand te brengen dan welke
andere heerser ook die ooit de Moscovietische troon bezette, begreep zijn
onderdanen veel beter dan ieder ander van de zogenaamde typisch Russische
Tsaars die hem of voorgingen of opvolgden.
Vervolgens was Peter volkomen Slavisch in de mystieke inslag van zijn
religieuze opvattingen. Deze weerhielden hem er niet van bij verscheidene
gelegenheden een van de meest wrede despoten der laatste vijfhonderd
jaar te zijn. Wanneer hij ook maar de geringste tegenstand tegen zijn plannen ondervond, dan kende hij Been genade, en zelfs zijn eigen zoon zijn
enige zoon nog wel — viel als slachtoffer van de vastberadenheid van zijn
vader om zijn plannen ten uitvoer te brengen, ongeacht iedere andere overweging.
Deze jongen, Alexius genaamd, was een pathetisch geval. Toen hij nog heel
jong was, had men hem van zijn moeder weggenomen. Peter kreeg genoeg
van haar en dus had hij haar naar een klooster gezonden, na haar gedwongen
te hebben non te worden. Aan zijn eigen lot overgelaten, had Alexius onder
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een hoedje gespeeld met zijns vaders vijanden — de mannen van het oude
regime. Toen dit de Tsaar ter ore kwam, veroordeelde hij de jongen ter
dood. Tot op de huidige dag weten wij nog niet met zekerheid of het vonnis inderdaad voltrokken werd, of op welke wijze de erfprins anders aan
zijn eind kwam. Doch de beste gissing, gebaseerd op het meest betrouwbare
getuigenis, schijnt wel te zijn dat Alexius stierf als gevolg van een stokslag
van zijn vader. Peter heeft nooit enige tekenen van spijt vertoond. Waarschijnlijk was hij van mening dat een won van hem niet het recht had
zo'n dunne schedel te hebben.
Tot zover zijn typisch Slavische karaktertrekken. On-Russisch daarentegen
waren zijn geweldige dorst naar kennis en zijn vermogen om onafgebroken
hard door te werken. Maar hij was weer volkomen Slavisch in de opvatting
van zijn plichten en rechten als een door God gezalfde autocraat. Hij was
er heilig van overtuigd dat de Almachtige Zelf hem zijn hoge ambt geschonken had, niet om het ten eigen bate te benutten, doch opdat hij beter
in staat zou zijn zijn onderdanen op deze wijze te dienen. Vandaar dat hij
ieder soort van machtsmisbruik van de kant van zijn ondergeschikten verfoeide. Indien een van zijn onderdanen zich onjuist behandeld achtte door
een keizerlijk ambtenaar (of het nu een korporaal of een minister van
staat was) dan kon deze steeds zijn bewijzen aan de Keizer voorleggen,
wiens deur wijd open stond, dag en nacht, voor iedereen die hem over
dergelijke ernstige zaken wilden spreken. Werd de adressant in zijn recht
bevonden, dan werd de in overtreding zijnde ambtenaar zonder meer opgehangen. Slaagde de adressant er niet in zijn klacht met bewijzen te staven,
dan wachtte hem eenzelfde lot ; want het was aan de door God gezalfde
om er op toe te zien dat er in ieder geval rechtvaardigheid werd betracht..
Op hetzelfde ogenblik kon deze bezielde mysticus zich schuldig maken aan
misdaden tegen alle menselijk fatsoen, wat maakt dat wij in hem een tweede
Djenghis Khan gaan zien. Evenals zovele Russen (tot zelfs in onze dagen)
schijnt hij geboren te zijn zonder zenuwen. Het aanzien van menselijke
ellende stoorde hem nooit in zijn slaap, en of er nu honderd of honderd
duizend mensen stierven bij de bouw van zijn hoofdstad, dat raakte de man,
die de blauwdrukken had opgesteld, niet in 't minst.
Dat gebrek aan ieder moreel evenwicht blijkt vooral duidelijk uit de wijze
waarop hij zijn boeren behandelde. Zoals ik reeds zei, zou hij de voile
kracht van zijn aware laarzen laten voelen aan iedere landeigenaar die onbetamelijk wreed was geweest tegenover een van zijn lijfeigenen. Maar dat
zijn overdreven eisen omtrent de inkomsten de oorzaak waren dat deze
landeigenaren hun boeren afbeulden als ploegpaarden en hen door middel
van de knoet dag en nacht in touw hielden — tja, dat was weer jets heel
anders en jets dat hem nooit als jets onredelijks schijnt te zijn voorgekomen.
Het zal altijd heel moeilijk zijn voor een Hollander of een Amerikaan om
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een Rus te begrijpen of om geheel en al rechtvaardig tegenover hem te zijn.
Er zijn te veel volkomen tegenstrijdige elementen in de Slavische opmaak
om ons West-Europeanen enig houvast te bieden. Bij Peter echter treedt
duidelijk een alles overheersende karaktertrek aan de dag, die wij zijn hele
loopbaan door kunnen volgen. Hij werkte in superlatieven. Hij geloofde
niet in compromissen. Met half werk hield hij zich niet op. Wanneer Peter
bedroog dan deed hij dat met zijn gehele hart. Wanneer hij loog, idem.
Wanneer hij besloot de waarheid te spreken, zoals hij bij enkele gelegenheden deed, dan kon men hem op zijn woord geloven. Wanneer, hij bad,
dan meende hij ieder woord dat hij zei ; maar dat zou hem er niet van
weerhouden het volgende ogenblik een heel regiment opstandige soldaten
dood te laten knuppelen. En wanneer hij aan het bouwen sloeg van een
keizerrijk of een stad of een paleis, dan moest zijn keizerrijk of zijn stad of
zijn paleis ook gebouwd worden op astronomische schaal — de straten
honderd meter breed, marktpleinen tienmaal zo groot als het Romeinse
Forum, gevangenissen voor een duizend bewoners tegelijk.
En wanneer Peter, na een korte uitspattting in heiligheid, besloot tot het
andere uiterste over te gaan en zich voor een tijdje in vuil en madder en
slijk rond te wentelen, dan dook hij daar ook in ander, en wel met zo'n
ongegeneerdheid, dat die oude Hendrik VIII bij hem vergeleken een deken
van de Methodisten was. Kortom, hij was volkomen menselijk, en dat alleen
maar heel wat meer dan de meeste mensen.
Een geheel ander iemand was zijn levenslange tegenhanger, de sobere en
ascetische Karel van Zweden. Nooit hebben tedere of ontedere vrouwenlippen de zijne beroerd, sedert hij kennis had gemaakt met zijn eerste
scheermes. Hetzelfde gold voor alcoholische dranken, en dat in een tijd
waarin Zweden er zich nog op beroemde tot de landen in het noorden te
behoren waar het stevigst werd gedronken — Finland inbegrepen. Hij
vertoonde een schijn van natuurlijke aanhankelijkheid aan zijn zuster, maar
buiten deze jonge prinses bestond wat hem betrof het menselijk ras niet.
Dat betekent echter niet, dat wij medelijden moeten hebben met Karel.
Want als het waar (ik heb dat ongetwijfeld al eens eerder gezegd) dat
slechts die mensen gelukkig zijn die de rol kunnen spelen die hun in hun
eigen ogen de meeste voldoening schenkt, dan was Karel inderdaad een
der gelukkigste mensen. VOOr alles was deze merkwaardige despoot een
toneelspeler, een opmerking waarvoor hij me, indien ik deze in zijn tegenwoordigheid had gemaakt, zou hebben laten neerschieten.
Een prima donna in een familie (hetzij een koninklijke dan wel een gewone) bederft gewoonlijk de smaak naar meer voor geruime tijd bij
hen die er mee op hebben moeten trekken .De Vasa familie bracht een
dergelijke executant voort toen de vrouw van de grote Gustavus Adolphus
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het leven schonk aan een meisje, dat een jongen had moeten zijn en dat
volgens de eerste rapporten zo dicht bedekt met haar op deze wereld verscheen dat men beweerde dat het van het mannelijk geslacht was. Toen
Karel geboren werd in het jaar 1682, was Nicht Christina nog springlevend ; doch zij had haar geboorteland gelukkig reeds vele jaren verlaten,
na zoveel kwaad te hebben gesticht als ooit een enkele vrouw de staat,
die aan haar zorgen was toevertrouwd, berokkend heeft. Zij keerde tweemaal terug, de laatste maal vijftien jaren voor de geboorte van Karel. Bij
deze laatste poging, in 1667, om de troon te heroveren die zij met weerzin
had opgegeven, liet men haar zelfs niet tot Stockholm komen. Het officiele
excuus voor deze weigering om haar vroegere tehuis te mogen bezoeken
vormde het feit dat zij haar Protestantse geloof had afgezworen en Katholiek geworden was. De werkelijke reden was een geheel andere. De Zweden
walgden zo langzamerhand van de onplezierige bekendheid die hun land
verworven had als gevolg van Harer Majesteit's wens zichzelf zoveel mogelijk in het voile licht van de publiciteit te plaatsen.
Ik heb dit probleem met verscheidene geleerde Zweedse historici besproken,
die mij onveranderlijk vertelden dat ik het bij het verkeerde eind had en
dat het een andere rare kronkel in haar karakter was, die haar er toe gebracht had de rol te spelen, waardoor zij voornamelijk nog in de herinnering blij ft voortleven. Het kan zijn dat zij gelijk hebben, maar wij in de
Nieuwe Wereld weten weer wat meer of van de vreemde gevolgen van een
lelijk geval van „publicity itch" voor hen die door deze ongelukkige ziekte
aangetast zijn.
Nicht Christina, die alles in een staat van hopeloze verwarring had achtergelaten (onder anderen had zij de helft van de kroondomeinen aan haar
persoonlijke vrienden weggegeven), was opgevolgd door Karel XI. Deze was
slechts vier jaar oud en was derhalve geplaatst onder toezicht van een
regentschaps-raad, samengesteld uit die machtige edellieden die, aangezien
zij Gustavus Adolphus geholpen hadden Zweden groot te maken, zich nu
gerechtigd achtten een weinig op eigen gelegenheid te gaan plunderen.
Hierbij hadden zij machtig veel succes, maar niet voor lange duur ; want
toen de jonge Koning de 20 jarige leeftijd bereikt had ontdeed hij zich
van de hele kliek en nam het enige practische besluit dat genomen kon
worden, wilde de natie voor een volledige ondergang bewaard blijven —
hij maakte zichzelf dictator. Toen Karel XII op 17 Juni 1682 geboren
werd, was Zweden zodoende wederom op weg een credietwaardige staat te
worden; het had weer een behoorlijk Leger en werd door de rest van de
wereld weer als meetellende factor in de Noord-Europese politielebeschouwd.
Maar van democratic in onze betekenis van het woord was geen spoor te
bekennen en niemand maakte zich daar druk over.
De moeder van de kleine Karel, Ulrica Leonora, was een Deense prinses.
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Zij kwam dus uit het land, waarmede de Zweden hun bitterste oorlogen
gedurende de laatste vierhonderd jaar hadden uitgevochten. Doch deze koninklijke verbintenis had Denemarken tot een bondgenoot gemaakt en als
gevolg daarvan was het gehele Oostzee-gebied nu in Zweedse handen. Natuurlijk lag Rusland altijd op een zekere afstand, maar het werd niet als een
ernstige bedreiging beschouwd. Het was arm en te slecht georganiseerd om
van enige bijzondere betekenis te kunnen zijn.
Wat de jonge Kroonprins betreft, deze bezat alles wat een land gedurende
een crisis van zijn vorst mocht verwachten. Van zijn vader had hij een voorlief de voor paarden en hard rijden geèrfd, een sport die hem in zijn latere
leven goed te pas kwam, toen hij van de Zwarte Zee dwars door Europa
reed voordat ook maar iemand van zijn ontsnapping gehoord had. Zodra
hij zich in het zadel recht overeind kon houden (hij slaagde in deze moeilijke evenwichtstoer reeds op vier-jarige leeftijd), begeleidde hij zijn vader,
de Koning, op al diens inspectiereizen. Op die wijze deed hij uit de eerste
hand kennis op van al die regerings-details zoals legergarnizoens, dokken,
havens, stoeterijen, fabrieken en opslag-plaatsen voor graan en kruit, en
hij kende al deze dingen op een leeftijd waarop de meeste kinderen vreemde landen nog vereenzelvigen met de plaatjes op hun postzegels.
Maar vader, die een man was met sterke vooroordelen en smaken en even
nauwgezet was in het vervullen van zijn plichten als welke Pruisische koning uit de zeventiende eeuw ook, had zijn nakomeling nog drie andere
neigingen bijgebracht. Deze waren een voorliefde voor de berenjacht, een
volkomen afkeer voor alles wat Frans was, en een diep wantrouwen tegenover alles wat met de kunst der diplomatie in verband stond.
Toen Karel XI derhalve (slechts twee-en-veertig jaar oud) stierf, was het
vanzelfsprekend dat deze jongen van vijftien hem onmiddellijk op zou
volgen. Karel werd dan ook prompt tot de troon verheven. Reeds bij zijn
kroning toonde hij dat hij van plan was een even groot autocraat te werden
als zijn vader geweest was. Hij nam zich niet de moeite de eed, verbonden
aan de kronings-plechtigheden of te leggen, waardoor hij erkend zou hebben dat hij de eerste dienaar was van de staat. Zonder veel omhaal zette
hij de koninklijke kroon zelf op zijn hoofd. Zijn ministers en raadslieden
keurden dit natuulijk helemaal niet goed, maar zij wachtten zich er wel
voor lastige vragen te stellen. Het was in Stockholm reeds algemeen bekend
geworden dat deze jongeman van nature buitengewoon zwijgzaam was en
nooit onwilliger was om zijn mening bekend te maken dan wanneer hij
daartoe werd gedwongen.
Buiten de grenzen van het land van Zijne Majesteit werden deze karaktertrekken minder goed begrepen. Zij werden ten onrechte aangezien voor
verlegenheid en slapheid van karakter ; en er onstond onmiddellijk een
coalitie onder de liefhebbende buren van Zweden, waarvan elk hoopte een
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deel van de gebieden terug te kunnen winnen, die zij in de voorafgaande
vijftig jaar verloren hadden, toen hun legers geen partij waren geweest
voor de schitterend gedrilde troepen van de grote Gustavus Adolphus en
zijn opvolgers. Denemarken, Polen (thans geregeerd door een Sakser) en
Rusland sloten zich aaneen en maakten zich gereed hun oude rekeningen
te vereffenen.
In het jaar 1700 begon Frederik Augustus van Saksen de oorlog door tegen
de stad Riga op te rukken. Karel was toen achttien jaar oud en men nam
aan dat hij bezig was zijn opvoeding te voltooien. In plaats daarvan dwong
hij zijn onwillige admiraals door een bepaald kanaal, dat nog nooit tevoren
geprobeerd was, te varen, landde in Denemarken voor iemand wist dat hij
onder weg was, en dwong de Denen om vrede te vragen toen hij reeds
gereed stond de muren van Kopenhagen te bestormen.
Van Denemarken uit keerde de onverwachte veroveraar zich oostwaarts om
Riga te ontzetten ; maar toen hij hoorde dat Narva op het punt stond in
Russische handen te vallen, gaf hij order naar die stad op te rukken. Al
zijn generaals adviseerden tegen een dergelijke beweging; zij deelden hun
Kaning mee dat dit een doldriest avontuur was en slechts tot een ramp kon
leiden. Het was midden November, de wegen waren onbegaanbaar en de
Russen overtroffen de Zweden zozeer in aantal dat er geen schijn van kans
bestond hen te verslaan. Op 19 November stood Karels leger negen mijlen
van Narva en de Koning beval vuren aan te leggen om het garnizoen te
verwittigen dat hulp nabij was. De volgende morgen sneeuwde het. Kort na
de middag veranderde deze sneeuwval in een verblindende storm. Om twee
uur, toen er absoluut geen zicht was, viel Karel Peter aan en vernietigde
diens leger zo volkomen, dat hij in staat zou zijn geweest Moskou te nemen,
als hij dat gewild had.
Het was aan de Zweden zeer wel bekend dat Peter op het hoogtepunt van
zijn impopulairiteit stond, dat het land rijp was voor rebellie en dat steeds
meer conservatieve elementen in Rusland vurig hoopten op een of andere
buitenlandse redder, om hen te bevrijden van hun Antichrist. Jammer genoeg voor de Zweden had Karel het nu echter in zijn koppige hoofd gezet
allereerst Augustus van Saksen te straffen voor zijn verraad van het afgelopen jaar. Zijn politieke raadslieden en al zijn generaals smeekten hem zijn
eerste succes uit te buiten door een onmiddellijke aanval op de overblijfselen van Peter's strijdkrachten. De eigenzinnige jongeman keerde zijn
ministers en zijn staf evenwel de rug toe en begon een wilde-ganzen jacht
achter Augustus. Peter, zo zeide hij, kon wachten; want de jonge Koning
leed nu zo langzamerhand aan een overwinnings-complex — dat ongelukkige Narva-complex, waaraan nog heden ten dage zo velen van zijn landgenoten lijden. Hij was de overtuiging toegedaan dat hij altijd en onder
alle omstandigheden de Russen kon verslaan, hoe groot de overmacht ook
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mocht zijn ; en in dit opzicht vergiste hij zich deerlijk. Want ook al waren
de Moscovieten nog barbaren en individueel in 't geheel niet te vergelijken
met de uitstekend gedisciplineerde Zweedse soldaten onder commando van
schitterend getrainde officieren, toch begreep Karel in het minst niet het
karakter van zijn Slavische tegenstanders en hij onderschatte danig hun
kracht om zich telkens weer spoedig te kunnen herstellen.
Het gevolg hiervan was, dat Karel kostbare jaren verspeelde met het doorkruisen van trieste Poolse woestenijen; en toen hij zich tenslotte nogmaals
tegen de Russell keerde was het te laat. Peter had deze adempauze van zeven
jaren benut om zijn leger te reorganiseren en wachtte Karel bij Poltava op.
Een paar dagen voordat de slag plaats vond, werd Karel gedurende een
verkenningstocht gewond. In plaats van het bed te houden, zoals zijn dok.
toren hem aanrieden, had hij een stoel tussen twee paarden in laten aanbrengen, zodat hij deel kon nemen aan het gevecht. Hij schijnt vergeten te
hebben dat een buiten-gevecht gestelde commandant met een uitgeput en
hongerig leger niet een ideale combinatie vormt om ook maar een schijn
van kans te hebben op een overwinning, vooral wanneer zijn tegenstander
alles op zijn weg verwoest heeft, zodat er noch voor zijn mannen noch voor
zijn paarden jets te eten is.
Karel trachtte bij Poltava de methode te herhalen die bij Narva zoveel
succes had opgeleverd; doch ditmaal was het geluk niet aan zijn kant. De
versterkingen der Kozakken, waarop hij al zijn hoop gevestigd had, kwamen
niet opdagen. In plaats van hem honderd-duizend ruiters te sturen, zoals
Mazeppa, het hoofd der Kozakken in Zuid-Rusland, hem beloofd had,
kwamen er slechts een duizend ; en de versterkingen, die hij vanuit Zweden
had verwacht, waren vernietigd door een viermaal sterkere overmacht van
Russische troepen.
Daarop verscheen ook nog Generaal Winter op het toneel. De winter van
1708-9 was de strengste die Noord-Europa ooit gekend had. De vogels, zo
verhalen de oude kroniekschrijvers, werden door de vorst midden op hun
vlucht in de lucht gedood. Het was onmogelijk vuren aan te steken, want
het hout wilde in de open lucht geen vlam vatten. Zelfs de wijn bevroor in
de flessen. Maar ook al had Karel's leger hevige verliezen geleden, hij
bleef stug aan zijn oorspronkelijke plan van een rechtstreekse aanval vasthouden. De herinnering aan Narva beheerste zijn gedachten geheel en al;
zo gauw de zomer in aantocht was en de wegen weer begaanbaar waren,
haastte hij zich zijn vroegere succes te herhalen.
Gezeten in zijn stoel gaf Karel het sein tot die ,aanval. De eerste twee uren
zag het er naarr uit alsof de Zweden, tauter en alleen door hun veel betere
„fighting spirit", wederom in staat zouden zijn ode legers van de Tsaar
op te rollen. Daarop begonnen vermoddheid en uitputting een woordje
mee te spreken. Vervolgens kwam er een zeer pijnlijke verrassing.
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Terwijl Karel zijn geld verspild had aan zijn kostbare en zinloze veldtocht
tegen Augustus van Saksen, had Peter de belastinggelden van zijn onderdanen uitgegeven aan de nieuwste en modernste kanonnen die in die tijd
in Duitsland en Frankrijk gemaakt werden. Zijn kanon vuurde vier maal
zo snel als dat der Zweden, en spoedig was het merendeel van Karel's leger
vernietigd. De rest, veel geringer in aantal dan hun tegenstanders, werd
gedwongen zich over te geven. Karel hield nauwelijks vijftien-honderd ruiters over, en daarmede vluchtte hij naar Turks grondgebied. Hij bleef daar
vijf voile jaren en gedurende deze vijf jaren overwon hij zijn vroegere afkeer van de diplomatie. Vanuit zijn tent in de steppen hield hij heel Europa
in spanning over zijn lot. Tevens stelde hij herhaaldelijk pogingen in het
werk om de Turkse regering in Constantinopel over te halen Rusland de
oorlog te verklaren. En telkens weer bemerkte hij dat de Russen, die veel
rijker waren dan hij, de Groot-Vizier een heleboel meer geld hadden geboden
om precies het tegenovergestelde te doen. Tenslotte begon deze comedic zelfs
de Turken de keel uit te hangen. Zij bestormden Karel's kamp bij Bender
en namen hem gevangen.
Karel nam zijn nieuwe tegenslag met zijn gewone hooghartige onverschilligheid op. Hij bleef nog vijftien maanden waar hij was en ging voort met
intrigeren alsof hij nog een vrij man was. Hij hoopte tegen beter weten in
dat verse troepen hem vanuit Zweden zouden bereiken, in welk geval hij
hoopte in staat te zijn met Polen en Rusland zijn rekening te vereffenen.
Toen hij besefte dat het spelletje uit was — voor goed afgelopen — beklom
de Koning zijn paard en reed, slechts begeleid door een enkele adjudant,
linea recta van Demotika (waar hij door de Turken werd vastgehouden)
naar Stralsund aan de Oostzee, waar hij wederom Zweeds gebied betrad.
(Hij vertrok op 20 September en kwam in November aan.)
Europa, dat Karel als iemand uit een sprookje was gaan beschouwen en
dat met zo'n geweldige eerbied tegen hem — de verslagen monarch — opzag dat hij zo langzamerhand de eigenlijke held van al zijn ramspoedige
veldtochten was geworden, hield zijn adem in toen Stralsund langzaam
door het kanonvuur van de vijand verwoest werd. Wat zou er nu gebeuren?
In Zweden was het yolk reeds lang begonnen te mompelen dat er nu zo
langzamerhand genoeg gedaan was voor de roem van hun vaderland en
dat het ogenblik gekomen was om over vrede te spreken. Een eervolle vrede
behoorde nog steeds tot de politieke mogelijkheden ; maar Karel, die volkomen op hol geslagen was, kon niet tot stilstand gebracht worden. Toen
Stralsund viel, stak hij de Oostzee over en zette weer voet op zijn geboortegrond. TerwijI hij zich in Stockholm zorgvuldig verscholen hield,
waar hij slechts een paar dagen verbleef, verplaatste hij nu de oorlog naar

Noorwegen, dat toen nog onder Deens bewind stond en hem dus de gelegenheid bood Denemarken aan te vallen.
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Zweden, uitgeput als weinig landen ooit geweest zijn, met alle manvolk
verdwenen, zijn staatskas tot op de bodem geledigd, met zijn handel lamgelegd en zijn crediet vernietigd, was hoe dan ook getrouw gebleven. In
December van het jaar 1718 sloeg Karel het beleg voor de sterke Noorse
vesting Frederiksten. Zijn voorste loopgraaf was slechts tweehonderd-vijftig
meter van de citadel verwij derd en Karel (moet ik het nog zeggen ?) beyond
zich in het voorste deel van deze loopgraaf. Hij richtte zich achter de aarden
wal op om een beter overzicht van de toestand te krijgen. Het volgende ogenblik lag hij dood terneer met een kogel door zijn schedel.
Ik betwijfel ten zeerste of wij ooit uit zullen vinden wie het fatale schot
afvuurde. Terstond daarna deden afschuwelijke geruchten de ronde dat de
Koning door een van zijn eigen soldaten gedood was, opdat de vrede
mocht weerkeren in het arme, verscheurde Zweden. Maar anderen, die ter
plaatse aanwezig waren geweest en het lichaam van Zijne Majesteit hadden
onderzocht nadat het naar zijn tent was overgebracht, verklaarden plechtig en
met de meeste nadruk dat de kogel de schedel aan de voorkant was binnengedrongen en derhalve door de vijand afgevuurd moest zijn. Vandaag heeft
dit voorval natuurlijk slechts waarde als een antiquarische puzzle. Het belangrijkste was het volgende — Karel leefde niet meer en de Zweden
kregen een korte adempauze. De Hemel weet dat zij die van node hadden.
In minder dan twintig jaar tijds had deze jongeman kans gezien een eeuw
ingespannen arbeid van zijn voorvaders te niet te doen. De droom van een
keizerrijk was verspeeld en Zweden was terug gebracht tot de rang van
derde-rangs mogendheid, terwijl Rusland verrees als dominerende factor in
Noord-Europa.
Tot zover de concrete resultaten van Karel's eindeloze misslagen.
Toch kan ik zeer wel de eerbied, achting en aanhankelijkheid begrijpen,
die de meeste Zweden deze onstuimige ridder nog heden ten dage toedragen. Hun leven verloopt vrij saai en zonder opwinding, en Karel verleent iets van gloed en glans aan hun overigens grauwe bestaan, een beetje
kleur dat zij bijna evenzeer van node schijnen te hebben als zo of en toe
een glimp van de warme Italiaanse zon. Karel, zo zullen zij onmiddellijk
toegeven, was misschien een grote dwaas, maar wat een schitterende en
roemruchte dwaas was hij geweest ! Als leider was hij nooit overtroffen in
de trouw welke hij in degenen die hem volgden opwekte. De mannen zouden de wacht houden bij zijn tent tot zij bevroren waren en zij zouden zonder een klacht sterven als zij maar wisten dat hun Koning veilig was. Ouders
wier zoons verdwenen waren in een of ander krijgsgevangenkamp, zegenden
zijn naam. Er waren bittere klachten over de treurige toestand van het
land — de algemene armoede, het verlies van grondgebied
maar van al
deze dingen gaf men de raadslieden van de Koning de schuld terwijl zijn
nagedachtenis onbezoedeld bleef.
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Want Karel bezat een hoedanigheid, die de wereld altijd zo hoog heeft gewaardeerd dat men bereid is alle mogelijke gebreken en tekortkomingen
van zijn helden te vergeven, als deze ene karaktertrek maar aanwezig is.
Karel was de verpersoonlijking van het oude ideaal der ridderlijkheid. Om
die reden zullen de mensen hem nooit vergeten en zijn nagedachtenis in
ere houden •lang nadat alle mindere helden een handvol stof zijn geworden
en een datum in een schoolboek, welke kleine jongetjes uit hun hoofd moeten leren, willen zij een Lien op hun rapport krijgen.
Ook onze tweeds-Russische Zaterdag is er een, die Frits en ik ons steeds
zullen blijven herinneren. Wij wisten van te voren dat wij twee zeer eigengereide heren zouden ontvangen (om het zo zacht mogelijk uit te drukken),
maar wij hadden nauwelijks voorzien tot welke uitersten hun eigengereidheid hen zou voeren.
Het was nog pas zes uur, doch ik had Frits aan het station in Middelburg
afgehaald en had mij er niet om bekommerd vlug naar huis te gaan. Wij
verkleedden ons nooit (daar wij niet precies wisten hoe degenen die wij
hadden uitgenodigd in hun kleren zaten) en dus droegen we steeds donkere
kleren, en helema,a1 rids officieels. Wij hadden fidg een uur de tijd en
zaten over koetjes en kalfjes te praten. Wij vroegen ons zelfs of of het wel
beleefd zou zijn een glas sherry te nemen alvorens onze gasten kwamen,
doch zeiden tenslotte :* „Korn, waarom niet ?" En dus riep Frits (van electrische schellen was in Veere natuurlijk nog geen sprake), „Hallo, Jo-o-o!
Breng ons twee glazen sherry, wil je-e-e! "
Opeens voegde een zachte stem daar aan toe, „Mack er drie van, want het is
een koude dag en ik heb wel zin in een opwarmertje."
Zonder dat wij er iets van hadden gemerkt, was Erasmus binnen gekomen.
Wij waren zo langzamerhand gewend geraakt aan zijn geheimzinnige manier van komen en gaan ; maar als regel had hij er zich zo stipt aan gehouden niet te lang voor de andere gasten aan te komen, dat wij nu toch
ietwat verbaasd waren. -Waarschijnlijk had hij dit opgemerkt, want er
volgde iets wat op een uitleg leek. „Het wordt wel een beetje koud 's middags in die heerlijke kamer die jullie me gegeven hebt en ik Wilde het
vuur niet aan laten leggen aangezien ik toch spoedig hierheen zou komen."
Arme Erasmus ! Nooit kon hij helemaal warm worden. Hij had zo veel
van de koude geleden Coen hij jong was, dat hij het nooit had ingehaald,
zoals andere mensen die, na in de eerste helft van hun Leven gebrek geleden te hebben, als uitgehongerde wolven blijven eten tot het einde hunner
dagen, niet omdat zij al die extra brandstof nodig hebben doch alleen maar
uit gewoonte.
1k had Lucie eens verteld hoe Erasmus zelfs in Juli bij een vuurtje in zijn
stoel kon zitten rillen. „Laat ik een trui voor hem breien," had Lucie on513
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middellijk voorgesteld. „Een aardige flinke visserstrui, zoals ik verleden
jaar voor Hein heb gemaakt."
Wij hadden alien dat edelmoedige voorstel toegejuicht ; maar Lucie was
toen wat onzeker geworden. „Hoe moet ik aan zijn maat komen?" vroeg zij.
„En wat draagt hij onder die pij of toga, of hoe dat heten mag ? Wanneer
ik als kind een plaatje van de Paus zag, Wilde ik altijd weten wat hij onder
zijn lange witte klederen droeg — lange broek of korte broek of alleen
maar een sportbroekje of helemaal niets. 1k denk niet dat dat fatsoenlijke
gedachten waren voor een klein meisje wier vader generaal was in ons
achtenswaardige Nederlandse leger ; maar ik herinner me dat ik daar steeds
nieuwsgierig naar was en eens vroeg ik er zelfs onze dominee naar, maar
die was zo gechocqueerd dat hij me antwoordde het niet te weten en het ook
niet te willen weten. Het was al erg genoeg voor iemand, van wie verondersteld werd dat hij een Christen was, om een gouden kroon en zij den
kleren te dragen, zonder dat men daar nog verder op door behoefde te
gaan. Ik vertelde hem dat ik alles wist van de gouden kroon en de zijden
kleren wat de buitenkant betreft, en dat die dingen ongetwijfeld heel zondig waren, maar hoe stond het nu met de broek van de Paus ? 1k moet vier
of hoogstens vijf jaar geweest zijn toen ik mijn onderzoekingen in deze
richting begon ; maar het gaf een heel schandaal, de dochter van de generaal die de dominee ondervroeg over de broek van de Paus. En zelfs nu
weet ik het nog niet, ook al heb ik lange tijd in Rome doorgebracht, want
deze dingen zijn moeilijk om uit te vinden ; en hoe moet ik dan nu achter
de maat van de trui voor Erasmus komen?"
Frits vertelde haar dat hij dat wel op zou knappen, en de volgende keer dat
wij de oude heer opzochten geraakte ik zeer ge1nteresseerd in het Griekse
manuscript dat hij bezig was te onderzoeken en onderwijl sloop Frits achter
zijn stoel en kreeg met behulp van zijn zakdoek zo ongeveer de maken
volgens welke Lucie haar breiwerk maar moest maken. Zij was nu druk
bezig met haar wol — prachtige rode wo1, een mengsel van veriniljioen en
karmijn — dat zij speciaal daarvoor uit Parijs had laten komen.
,Dat zal hem het gevoel geven een kardinaal te zijn," legde Lucie uit, „en
natuurlijk duet de kleur er niets toe, want niemand zal het hem zien
dragen."
Zij had nog wel enige weken nodig om haar trui of te maken ; dat paste
schitterend bij onze plannen, want dan zou het St. Nicolaas zijn en wij
hadden een paar mooie plannetjes voor die dag gemaakt. Het zou echter
heel moeilijk zijn een geschikt cadeau voor onze geleerde, oude vriend te
vinden. Een trui zou dan juist iets moois zijn.
Maar om terug te keren tot waar ik gebleven was — daar zaten we dan met
z'n drieen, Erasmus in zijn geliefde stoel naast het haardvuur, terwijl hij
aardige opmerkingen met Jo wisselde, die zijn ouderwetse Hollands heel
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goed begon te verstaan en hem dus al best van antwoord kon dienen ; want
de Hollanders zijn niet preuts en zij zouden aan het hof van Queen Bess
een uitstekend figuur hebben geslagen.
Vervolgens zei Jo, dat zij naar haar eigen huis moest gaan om met het
schoonmaken van de groente te beginnen.
„Ik moet mijn excuses maken voor iets wat ik gedaan heb," begon Erasmus.
Frits zei dat er niets ter wereld bestond, waarvoor Erasmus zich ooit zou
behoeven te verontschuldigen, „tenminste tegenover ons," voegde hij daar
als nadere overweging aan toe, „maar ja, wij zijn geen theologen".
„De Hemel verhoede ! " en Erasmus hief volgens zijn gewoonte beide handen omhoog. „Van die zorg ben ik gelukkig bevrijd, maar, als jullie er
niets op tegen hebt, ik heb voor vanavond een vriend van me uitgenodigd."
„Prachtig! " zei Frits. „Wie is het ?"
„Wel, misschien kan ik het jullie beter niet vertellen en het hem zelf uit
laten leggen wanneer hij komt."
„Jo-o-o ! " riep Frits, „zorg er voor dat er genoeg is voor nog een persoon,
en zet een bord meer klaar, wil je-e-e! "
Vanuit de keuken kwam het verwachte „Ja-a-a! ", en toen hoorden wij opeens
een heel oude stem, wel wat beverig maar toch nog zelfbewust, zeggen :
„Ca veut dire ,oui' en hollandais, n'est-ce pas ? In het Duits trouwens ook,
meen ik, en het was het enige woord dat de grote Frederik uit de mond
van ieder ander wilde horen, maar dat hij zelf niet kon uitspreken! "
Er was geen vergissing mogelijk, wie het was die ons aldus had aangesproken.
Ik herinnerde mij de definitie die onze geestige Lucie eens van hem gegeven
had — „een hersenpan op stelten". Daar stond het machtige brein — een
koepel zo hoog als die van de St. Pieter — en de stelten waren er ook,
want niemand kon dat nog benen noemen. Evenals de rest van het lichaam,
schenen zij op een punt te zijn aangeland waar zij hadden opgehouden
zelfstandig te bestaan en nog maar een doel hadden — zij moesten het
brein ondersteunen, dat inderdaad het enige was waar het op aan kwam_
Maar wat ons het meeste opviel was de lach. De mond was tandeloos. Het
gelaat echter, dat geen enkele leeftij d aanwees, werd verlicht door een lach
die opgebouwd scheen te zijn uit medelijden en begrip. Na een leven van
bittere strijd, van onophoudelijke krijg tegen alles wat onzinnig, laf, wreed
en onredelijk was, en op een leeftijd waarop de meeste mensen klaar staau
om de weinige jaren die hen nog resten te besteden aan het onderhouden
van hun tuintjes, was de oude Voltaire nogmaals afgedaald in het strijdperk om partij te kiezen voor de zaak van de godsdienstvrijheid. En de
laatste vijftien jaren van zijn leven (want toen hij stierf was hij zo oud als
Methusalem ! ) vormden een van de meest giorierijke perioden in 's mensen
eeuwige strijd tegen de machten der duisternis. De ondervindingen van die
laatste jaren moeten hem dat scherpe inzicht gegeven hebben in de onbe515
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grijpelijke wegen, welke de misleide menselijke ziel somtijds inslaat om
zijn misstappen te begaan ; en deze alleen verklaren dan ook die wijze en
begrijpende lach die onze hele kamer scheen te verlichten.
Voltaire boog diep voor Erasmus en verzocht hem te blijven zitten. „Ik ken
U, meneer," zeide hij, „ik ken U zeer goed. Uw ,Lof der Zotheid' heeft mij
dikwijls door moeilijke wen heen geholpen, wanneer niets anders mijn geest
kon afleiden van een of andere nieuwe teleurstelling; en hoewel de mensen
onder de indruk schenen te verkeren dat ik alles licht opvatte, toch verzeker
ik U dat ik dat niet deed. Alleen achtte ik het gewoonlijk wijzer mijn ware
gevoelens niet te tonen. Ik hield van die passage waarin Zotteke met de
Koning spreekt. Ik heb haar dat in mijn eigen dagen zien doen en met
dezelfde rampzalige gevolgen."
„Gaat U alstublieft zitten, meneer," zei Frits.
,,Maar laat ik eerst," zo verzocht ik hem, „Uw hoed overnemen."
„Dank U. Ik had mij n bontjas aan moeten doen. Het is nogal frisj es vaniavond.
„Het is altijd koud hier," klaagde Erasmus.
„Wat had U dan gewild, waarde Doctor ?" vroeg Voltaire. „Tenslotte is
dit een land van water. Waar men ook kijkt, overal zijn sloten, kanalen en
grachten."
„ja, juist," zei ik een klein beetje hatelijk, want ik dacht aan wat Voltaire
geschreven had toen hij Den Haag verliet na zijn ongelukkige ervaring daar
als secretaris van de Franse legatie : „Adieu, canards, canaux, canaille! "
Voltaire hief beide handen op. „Mon cher monsieur," smeekte hij, „ik zei
dat in een spijtig ogenblik en na een heel ongelukkige liefdesgeschiedenis.
Ongelukkige liefdesgeschiedenissen stemmen de mensen over het algemeen
niet menslievend ; gelukkige trouwens evenmin ! " En tot Jo, die hem een
glas sherry aanbood : „Madame est trop aimable," en voortgaande (want hij
hield nooit op met praten), „ik ken U, madame. -U behoort tot de enige
klasse van vrouwen, die ik steeds boven alle anderen heb vereerd."
„0 ja ?" vroeg Jo, die zich zeer gevleid voelde, want complimentjes zijn
schaars in Holland. „En wie zijn dat dan ?"
„Les cuisinieres, madame ! De keukenmeisjes ! Zij overtreffen zelfs de
moeders. Want wij hadden ongetwijfeld een of andere nieuwe methode
kunnen uitvinden om kinderen te krijgen, maar goed•gebraden kip of een
volmaakt toebereide schotel snijbonen tj a, dat is weer lets geheel anders ! "
„En daarom zult U vanavond geen kip krijgen," zei Jo, die het voor de
moeders opnam.
,,Geef mij maar wat U wilt, maar zeg mij," en hij wees naar de gesp, die
de brede band bloedkoralen bijeen hield, die alle vrouwen in Zeeland dragen,
,,is dat echt goud?"
,,Natuurlijk ! Dacht U soms dat ik dat in een of andere goedkope Franse
bazaar gekocht had ?"
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Voltaire richtte zich op zijn spillebenen op en boog diep voor haar.
„Madame," zei hij, „Uw opmerking is raak, en het verheugt mij te bemerken dat de geest van onafhankelijkheid zich in dit land zo schitterend
door de eeuwen heen heeft gehandhaafd."
„En nog een heleboel meer," zei Jo.
„Hetgeen U mij naar ik hoop later op de avond wilt tonen, maar niet in
uw koken, want koken is een kunst en de grondslag voor alle kunst is
discipline."
Ik was verrukt hem dit te horen zeggen, want ik had dezelfde stelling in al
mijn boeken verkondigd. Toen bedacht ik opeens dat ik dit misschien wel
van hem gestolen had, doch ik besloot daar niet verder op in te gaan (voor
het ogenblik tenminste), want ik merkte, dat de Fransman mij zeer aandachtig aankeek. Na mij zorgvuldig van het hoofd tot de voeten te hebben
opgenomen, zei hij tenslotte :
„Monsieur, dit is de eerste maal dat ik het genoegen heb U in den vleze
te ontmoeten."
„En wel een heleboel ervan," merkte Frits ondeugend op.
„Nu ja," vertelde Voltaire hem, „zo is hij nu eenmaal geboren. Maar
neem mij eens. Iedere dag tij dens mijn lange leven nam ik vijf maaltijden.
En ik kon er niet een ons vet bijwinnen. Ik heb iedere dag twintig koppen
koffie gedronken en ik heb iedere nacht als een blok geslapen. Het hangt
er allemaal maar van of hoe men geboren wordt. Maar om mijn verhaal te
vervolgen, ik weet alles over U, waarde heer."
„U wilt me toch niet vertellen," zei ik, „dat U mijn boeken gelezen hebt
waar U nu bent ?"
„Helaas niet. Zij zouden het niet lang hebben uitgehouden in die verdunde
atmosfeer. Maar de laatste paar jaar zijn wij verblijd met de aankomst van
een groot aantal Amerikanen. Een prachtig yolk, en het doet mij goed dat
zij het zo ver gebracht hebben sedert mijn tijd."
„En hebben zij U over mij verteld ? Dat lijkt mij nauwelijks mogelijk."
„Nee, dat niet. Althans niet rechtstreeks. Maar zij hebben vele verbeteringen
laten aanbrengen. Tenminste, zo noemen zij dat, hoewel ik van mening ben
dat dit woord nog wel enige ruimte laat voor critiek."
„Maar wat hebben deze ,verbeteringen' met mij uit te staan?"
„Wel, ik wil Been geheimen onthullen. De zaak zit zo. Om de zoveel jaar
komen wij op voor een her-onderzoek naar onze verdiensten. Een van jullie
Amerikanen staat nu aan het hoofd van een grote nieuwe afdeling — deze
beslaat ongeveer vijfduizend blokken in de hemel en is geheel gevuld met
blikken bussen. In deze bussen zitten kartonnen vellen. Op deze kartonnen
staat aangegeven wat het nageslacht van ons zegt."
„Goeie genade ! " viel Frits in. „Wat een hopeloze taak ! "
„Wel, ziet U, wij hebben alle getrainde hulp die nodig is. Er waren altijd
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millioenen mensen die zich tot zulk soort mechanische arbeid aangetrokken
voelden, en aangezien zij te druk bezig waren om enig kwaad te stichten
voeren zij ten hemel. Maar wetende wie ik vanavond de eer zou hebben te
ontmoeten, nam ik mijn eigen dossier eens door. In het begin kon ik het
helemaal niet vinden. Jullie Amerikanen zijn zeer systematisch. Zij hadden
mij onder mijn oorspronkelijke naam onder gebracht. En ik moest helemaal
van de V naar de A terug gaan — U weet wel, Arouet. Een van de suppoosten hielp mij, want het was een verschrikkelijke afstand ongeveer
een dag lopen. Toen ontdekte ik dat U mijn naam vele malen in Uw boeken
vermeld hebt."
„Mooi! " zei Erasmus, „dat brengt me op een idee. Wanneer ik weer in die
buurt ben, zal ik eens nagaan hoe vaak mijn naam in Uw boeken verschijnt."
„Dat heb ik al gedaan," deelde Voltaire hem mede, terwijl hij met een
stralende blik naar zijn Hollandse vriend keek. „U, mijn waarde doctor,
sloeg mij met honderd-twee-en-tachtig boekingen. Ik zal vanavond mijn
beste beentje voor moeten zetten, misschien kan ik zo mijn score nog iets
verbeteren."
Juist op dat ogenblik sloeg de kiok zeven uur. „Onze gasten kunnen nu
ieder ogenblik hier zijn," deelde Frits ons mede.
„Ja," zei Voltaire, „heerlijk zal dat zijn ! Eindelijk zal ik deze hoogst merkwaardige jongeman ontmoeten over wie ik met zoveel enthousiasme geschreven heb."
„Heeft U hem dan nooit eerder ontmoet?"
„Natuurlijk niet. Hoe kan men ooit met volkomen objectiviteit over iemand
schrijven die men werkelijk kent?"
Dat was weer een nieuw idee en ik wilde daar juist wat nader op ingaan,
toen opeens de deur openging en onze twee andere gasten binnen kwamen.
Zij kwamen niet alleen op precies hetzelfde moment aan, maar zij gingen
ook precies tegelijk door de deur, want geen van beiden wenste blijkbaar
plaats te maken voor de ander. Aangezien zij vrij mager waren konden zij
dat rustig doen zonder onze deur op enigerlei wijze te beschadigen.
Wij sprongen op, behalve Erasmus en Voltaire, die wij verzochten te blijven
zitten.
„Maar Hunne Majesteiten ! ", wierp Volaire tegen.
„Vanavond niet," zei ik hem. „Vanavond zijn de eigenlijke Majesteiten
reeds gekomen."
Wij namen de hoeden en jassen van onze gasten aan. „Zal ik Uw zwaarden
ook maar nemen?" informeerde Frits.
Peter zowel als Karel schudden van neen. „Ik geef er de voorkeur aan het
mijne te behouden," zei Karel in uitstekend Duits.
„Ik ook," zei Peter in zeer slecht Duits.
„Mogen wij U dan onze andere gasten voorstelien ?" vroeg Frits.
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Karel keek Voltaire strak aan. „Ik meen mij te herinneren," zeide hij tot
hem in vrij armzalig Frans, „wet eens gehoord te hebben dat U iets over
mij geschreven hebt."
„Ik had die eer, Uwe Majesteit."
„Ja, daar heb ik van gehoord. Ik hoop dat het beter was dan de nonsens
die ze gewoonlijk over mij schreven."
„Zeer zeker, Uwe Majesteit," betoogde de Fransman, diep en met de volmaakte gratie van een volleerde hoveling buigende, „een die zelf zulke
roemrijke bladzijden geschreven heeft in het boek der levende geschiedenis
behoeft zich niet bezorgd te maken over datgene wat wij arme krabbelaars
over hem zouden kunnen zeggen."
„Ja, dat denkt U," gaf Karel ten antwoord, „maar ik ben van een andere
mening. Overigens mag ik de Fransen helemaal niet."
„Majesteit, dat doet ons Teed."
„Zo is het," zei Karel, die nooit onnodige woorden scheen te verspillen.
Terwijl dit steekspel aan de gang was, liep Peter naar de hoek van de kamer,
waar hij voor de radio van Frits stil bleef staan.
„Wat is ?" vroeg hij in een taal die Hollands moest verbeelden.
„Een machine om geluiden mee op te vangen die door de lucht vliegen,"
antwoordde ik in een taal die Russisch moest verbeelden.
„Spreekt U onze taal ?"
„Nauwelijks, Uwe Majesteit. Ik ving er wat van op — een klein beetje
maar."
„Naar?"
, In de stad die door Uwe Majesteit gesticht werd."
„Ach, bent U daar geweest? Vertel me daar iets over, maar leg me eerst uit
hoe dit ding werkt. Ik houd van alle mogelijke machinerieen."
Ik draaide de radio aan. Wij kregen Londen en iemand leerde kinderen
Italiaans te spreken. „Dat lijkt mij dwaas," zei Peter. „Waarom leren zij
hun niet hoe zij wapens moeten hanteren ? Maar de uitvinding is interessant,
Maak de doos open. Ik wil zien wat er binnenin zit."
„Het spijt me, Uwe Majesteit, maar die doos is gesloten en wij hebben de
sleutel verloren."
dat is gemakkelijk opgelost," en zijn zwaard uit de schede trekkende
lichtte hij het deksel op. Daarop stak hij zijn hand naar binnen en brandde
zijn vingers aan een van de buisjes.
„Potverblom! " vloekte hij in schitterend Hollands, ,,waarom heeft U me
niet gewaarschuwd ?"
„Daar had ik de tijd niet voor, Uwe Majesteit."
,Een zwak excuus ! Leg mij nu uit hoe het werkt."
Aangezien ik volkomen verstoken ben van enige technische kennis, moest
,

ik bekennen dat ik het niet wist.
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,,Dat is nu de moeilijkheid met jullie handige boekenschrijvers. Jullie hebt
geen practische zin. Ik zou aan U niets niemendal hebben gehad. Maar
niettemin — ik zal het zelf wel uitvinden," en de daad bij het woord
voegende, trok hij er een spoel uit, met het gevolg dat de radio ophield en
onherstelbaar vernield was.
Dit scheen Peter echter in het minst niet te hinderen. Want hij liep onverschillig naar de tafel, nam onze fles vodka op, trok de kurk eraf, zei :
„Schitterend! Na zovele jaren ! " en goot de helft van de inhoud uit in zijn
keelgat. Frits trachtte de situatie te redden door Karel, die al die tijd in
diep stilzwijgen had neergezeten, te vragen of hij misschien een glas aquavit
wilde gebruiken.
„Nej," zeide Zijne Majesteit van Zweden, „ik ben geen dronkelap."
Deze opmerking ontging geenszins aan Peter. „Het zou anders heel wat beter
voor je geweest zijn, mijn waarde neef," zei hij, „als je zo bij tijd en wij le
eens een paar drupkes genomen had. Het zou je er aan hebben herinnerd dat
je ook maar een gewoon mens bent." Daarop ging Peter naar de andere
hoek van de kamer, waar Frits' geliefde oude Friese klok aan de muur hing.
Hij klapte in zijn handen, zo gelukkig als een kind. „Ik herinner mij die
klokken," riep hij uit. „In Zaandam had ik er een — net zoals deze. Ik
nam het ding uit elkaar maar kon het nooit weer helemaal in elkaar krijgen.
Ditmaal zal ik het beter doen. Haal het er of en geef het mij."
Frits huiverde. „Uwe Majesteit," stelde hij voor, „als we daar eens mee
wachtten tot na het eten. Wij willen U geen koud voedsel voorzetten."
„Voedsel! Bah ! Wie geeft er om eten wanneer hij een klok uit elkaar kan
nemen?" vroeg de Tsaar.
„Ik," klonk het uit Karel's mond.
,,Dat is de eerste maal dat ik daarvan gehoord heb," luidde Peter's weinig
complimenteuze opmerking en Frits en ik beseften dat wij aan het begin van
een vrij zware avond stonden. Maar met Voltaire en Erasmus ter plaatse om
olie te gieten op de woelige Baltische golven, waren wij ervan overtuigd dat
wij er wel op een of andere wijze in zouden slagen een openlijk uitbreken
van vijandelijkheden te voorkomen. Wij gingen dus aan tafel, doch namen
wel de voorzorg onze twee geèerde gasten van elkaar gescheiden te houden.
Voltaire moest maar een oogje op Karel houden, terwijl Erasmus voor de
Rus moest zorgen.
De schikking werkte allerprettigst. Peter had aardig wat Hollands opgestoken gedurende de weken, waarin hij als gewoon timmerman op een Zaandamse scheepswerf had gewerkt. Ongelukkigerwijs waren de uitdrukkingen
die hij bezigde niet bepaald die, waarmee Erasmus mogelijk bekend kon zijn.
Zelfs Frits en ik, die vaak een complimentje kregen voor onze kennis van
het stuwadoors- en kolen-sjouwers-taaleigen, waren bij tijd en wij le met
stomheid geslagen, waarop Peter zo luid lachte dat de kaarsen in de kande521
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laars stonden te schudden en hij ons met nog enkele uitgezochte uitdrukkingen verraste, waarvan velen de duidelijke kentekenen droegen lichtelijk te
zijn „verrussificeerd", want zij bevatten onveranderlijk toespelingen op
iemands hondse voorgeslacht.
Wat Voltaire betreft, ik moet zeggen hij deed zijn best maar Karel kwam
op grootse wijze zijn reputatie van zwijgzaamheid na. Op zeker ogenblik
zeide ik, in een poging om me zeer aangenaam voor te doen, hem lets in
het Zweeds voor zover dat daarvoor door kon gaan. Karel wierp me een
ijskoude blik toe.
„Dat moet zeker Zweeds voorstellen?" vroeg hij.
„Inderdaad, Uwe Majesteit."
„Waar heeft U dat geleerd ?"
„In Stockholm, Uwe Majesteit.".
„Dan moet U wel een zeer slechte leraar hebben gehad," en dat betekende
natuurlijk het einde van iedere verdere poging van mijn kant om hem in
zijn moedertaal aan te spreken.
Op dat ogenblik was er een onderbreking. De telefoon ging. Het was
Jimmie, die mij vertelde dat Horace Liveright geprobeerd had mij vanuit
New York te bereiken maar de volgende morgen weer op zou bellen.
„Waar ligt New-York?" vroeg Peter.
„In Amerika, Uwe Majesteit."
„En waar ligt Amerika ?"
„Aan de andere zij de van de oceaan, Uwe Majesteit."
„Dat geloof ik niet," zei Peter. „Ik moet deze uitvinding eens voor mezelf
bekijken. Kan men dat „ding" ook gebruiken om met mijn stad te spreken?"
„Dat zou kunnen, Uwe Majesteit."
„Doe dat dan."
„Wij kennen daar niemand om op te bellen, Uwe Majesteit."
„Bel dan de Tsaar op. Zeg hem dat ik hem wens te spreken. 1k, Piotr
Aleksyeevich."
„Er is geen Tsaar meer in Rusland, Uwe Majesteit."
„Leugenaar die je bent. Er is altijd een Tsaar in Rusland. Hier, geef mij dat
ding, ik zal het zelf wel proberen." En na haastig de rest van zijn vodka
naar binnen geslagen te hebben, stond Peter op en ging naar de telefoon,
terwijl Frits hem met een uitdrukking van wanhoop volgde.
Zodra zij weggegaan waren, ontdooide Karel plotseling. „Heren," zei hij,
„ik moet U mijn excuses aanbieden. U moet mij wel voor een zeer nors
persoon aanzien. Ik verzeker U, dat het niet in mijn bedoeling lag Uw zeer
edelmoedige gastvrijheid met dit boerse optreden te beantwoorden. Maar dit
Russische individu deze bruut deze woesteling heeft altijd op deze
wijze op mij gewerkt. Zelfs nu krijg ik het op mijn zenuwen als ik hem
maar zie. Maar laat ons deze welkome adempauze benutten om over aange522
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namer dingen te spreken, en sta dan de Koning van Zweden toe op Uwe
zeer goede gezondheid te drinken," en zijn wijnglas opheffende (hij had
ontdekt dat Erasmus en Voltaire Liebfraumilch dronken), dronk hij ons op
hoogst elegante Zweedse wijze toe, een, zeer zeldzame eer, want het lsomt
niet dikwijls voor dat een koninklijk persoon het initiatief neemt in dergeEike zaken. Na deze plechtigheid hood hij zijn verontschuldigingen aan voor
het feit dat hij zo kortaf tegen mij was geweest.
„Ik heb zo'n intense afkeer van dat vreselijke wezen daar," zeide hij, naar
Peter in de hoek wijzende, die juist in een heftige woordenstrijd gewikkeld
was met iemand van de Amsterdamse telefooncentrale en er op bleef staan
dat men hem zou verbinden met het keizerlijk paleis te St. Petersburg, „dat
het mijn bloed in de aderen doet stollen om in dezelfde kamer met hem te
moeten verkeren. Maar vertel me nu eens alles over Stockholm. Ik kende de
stad nauwelijks. Ik verliet haar toen ik nog heel jong was en zag haar na
mijn terugkeer slechts een paar dagen. Is het koninklijk paleis weer opgebouwd en op dezelfde plaats ?"
Ik nam een stuk papier en schetste vlug de delen van die verrukkelijkste
abler steden die ik mij het best herinnerde. Sommige tekeningen herkende
hij en hij ontpopte zich tot een allercharmanste metgezel, vol rustige hoffelijkheid, waarom ook vroeger al zijn metgezellen hem geroemd hadden
gedurende die vele uiterst moeizame jaren die hij in semi-gevangenschap in
Turkije had doorgebracht.
Op dat ogenblik keerde Peter terug van zijn telefonade. Hij had absoluut
niets bereikt, behalve dat hij een ontstellende intercommunale rekening bij
elkaar had getelefoneerd en de oorzaak vormde van een bezoek, dat twee
dagen later plaats vond, van een ambtenaar van de Koninklijke Nederlandse
Posterijen met een formele klacht over de „ontoelaatbare taal" die gebezigd
was over een van Harer Majesteits telefoon-lijnen. Peter echter scheen zeer
opgetogen en gelukkig, want hij had tenslotte een paar woorden onvervalst
Russisch aan de andere kant van de lijn horen spreken ; maar Karel viel
onmiddellijk terug in zijn stemming van somber stilzwijgen ; hij at niet en
dronk niet en sprak de rest van die avond ook Been woord meer.
De rest van die avond duurde echter niet zeer lang. Want nadat Peter onder
veel vrolijkheid juist zijn eigen fles vodka en Karel's fles aquavit geledigd
had, kreeg hij nu de cognac in het oog, die bestemd was voor na het diner,
om met de koffie rond te gaan. „Aha! " zei hij opgetogen, „een fles van
die verrukkelijke Franse wijn ! Daar ben ik gek op. Dat smaakt beter dan
wat ook en men kan er onmogelijk dronken van worden."
Hij vulde daarop een van Frits' Napoleon glazen (die men met hoogstens
drie lepels van dat koppige vocht behoort te serveren) tot aan de bovenste
rand, hief het op, brulde „Zdorovye!" goot het in zijn keelgat en verdween

prompt daarop van het toned, waarbij zijn hoofd zwaar op tafel bonsde.
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Karel stond op. „FOrbannade fyllesvin," was het enige wat hij zei. En vervolgens tot ons : „Het spijt me buitengewoon, heren, maar dit is te veel
voor mij. 1k hoop dus dat U mij wel wilt excuseren. U in het bijzonder,
mijn waarde Monsieur de Voltaire, en U, zeer geleerde Doctor. Ik betreur
het gebeurde ten zeerste. Maar het is onmogelijk voor mij nog langer te
blijven." En zijn hoed en lange blauwe cape opnemende, vereerde hij ons
met een zeer militair samenklappen van zijn hakken en verliet het huis.
Het was een pijnlijk ogenblik, maar wij konden het hem niet kwalijk nemen.
Peter's gedrag was schandalig geweest. Aangezien we hem daar niet met zijn
hoofd op zijn bord konden laten liggen, probeerden wij hem op te tillen.
Hij scheen echter minstens een ton te wegen, en wij wanhoopten er al aan
of we hem wel naar de sofa konden slepen. De koude lucht echter, die de
kamer was binnen gestroomd toen Karel de voordeur had geopend, bracht
hem blijkbaar weer een beetje bij, want hij herkreeg zijn bewustzijn, keek
verstoord om zich been en schreeuwde : „Die kleine Zweedse bastaard is dus
verdwenen ! Dan moest ik hem maar liever achterna gaan, want als hij niet
iemand heeft om op hem te passen, dan zou hij wel eens kunnen verdwalen
of in een van jullie kanalen verzeild raken. Dank jullie wel voor dit gezellige dinertje. Het was eerste klas vodka, doch ik had er waarschijnlijk beter
aan gedaan die cognacfles niet aan te raken. Maar ja, daar valt nu niets
meer aan te doen. Dergelijke dingen kunnen gebeuren, is het niet ? En nu,
goede nacht," en zijn hoed in zijn hand nemende en zijn cape oprollende
zodat hij die onder zijn arm kon dragen, strompelde hij onvast de kamer uit.
Voltaire was de eerste die sprak. „Oh, la, la! " zei hij, „en dat is nu het
soort mensen dat de wereld regeert. En voor dergelijke mensen worden
honderd-duizenden nederige onderdanen verondersteld hun leven te geven !
Voor dergelijke mensen worden hele landen verwoest ! "
Erasmus stemde met hem in. „Ik moest maar eens een nieuwe druk van mijn
,Lof der Zotheid' gereed maken," deelde hij ons mee. „Deze avond heb ik
een heleboel nieuws geleerd."
Maar we hadden nog een uur over en gedurende dat uur zaten Frits en ik
te luisteren naar het schitterendste, geestigste en soms ook wijste gesprek
dat wij ooit hadden aangehoord of ooit verwacht hadden aan te zullen horen.
Het gevolg was dat, toen Voltaire en Erasmus verdwenen waren, wij in onze
stoelen voor ons open haardje nog minstens twee uren bleven doorpraten,
waarna ik tenslotte opstapte en maakte dat ik thuis kwam.
Het was een donkere en stormachtige nacht. Woeste wolkengevaarten
schoten langs een waterig maantje. Ik besloot een korte wandeling te maken,
want ik voelde grote behoefte aan wat frisse lucht. Mijn weg leidde langs
de oude kerk, en vervolgens, na de brug overgelopen te zijn, beyond ik
mij in het open veld. In het licht van de maan onderscheidde ik daar opeens
twee figurers op een nabij gelegen weiland. Zij hadden hun capes en hoeden
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afgeworpen, maar ik herkende hen terstond. Zij waren in een woest en wild
degen-gevecht gewikkeld. 1k voelde het als mijn plicht tussen beide te
komen ; maar juist toen ik op het punt stond van mijn tegenwoordigheid
blijk te geven, boorde de kleinste van de twee zijn rapier door de borst van
zijn tegenstander. De gewonde brulde als een geslachte os, doch slechts
eenmaal. Daarop viel hij met zo'n kracht voorover op zijn gezicht, dat de
degen van zijn vijand afknapte, terwijl het bovenste gedeelte in zijn borst
bleef steken.
1k besloot maar liever naar huis te gaan. Als er een gerechtelijk onderzoek
plaats zou vinden, dan kon ik wel eens als getuige worden opgeroepen en
ik wilde in dergelijke zaakjes liever niet gemengd worden.
Doch er vond nooit een onderzoek plaats. De volgende morgen ontmoette
ik onze veldwachter en na een praatje over het weer en na elkaar te hebben
medegedeeld dat de herfst al bijna voorbij was en het nu wel gauw winter
zou worden, vroeg ik hem of alles rustig was in het dorp.
„Heb het nooit zo vreedzaam gekend," vertelde hij mij. „Niet sedert die
avond toen U die twee dronken orgeldraaiers in het huis van meneer Frits
had. U herinnert zich die woestelingen nog wel, die begonnen te vechten
en elkaar met wijnflessen te lijf gingen? En die ik toen in het cachot moest
stoppen ? Sedert die avond is er absoluut niets in onze stad voorgevallen."
„Dat is prachtig," zei ik, „want dat is juist waarom we hier wonen; omdat
er in ons stadje nooit iets gebeurt."
Daarop bood ik hem een van mijn beste Amerikaanse sigaren aan, die ik
speciaal voor zulke gelegenheden bij mij had ; hij nam er, na enig aandringen, twee en wij gingen ieder onze weg, dankbaar dat we in een dorp
konden wonen waar nooit iets gebeurde.
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Dante en Leonardo da Vinci komen eten,
waarbij de laatste „binnen valt"
in de letterlijke betekenis van het woord.

,,En nu," zei ik tot Frits, toen wij elkaar Zondags weer ontmoetten
voor de lunch, „hoe denk je over een echt rustig en vreedzaarn gezelschap,
na al dit geweld ?"
„Dat zou zeker een aangename afwisseling zijn."
„Ik geloof dat ik het wel voor elkaar kan krijgen. De personen, die ik in
gedachten heb, zouden niet weten waarover zij moeten twisten."
„Wie zijn het?"
„De een vormde het sluithoofdstuk van de Middeleeuwen, de andere het
moest interessante hoofdstuk van de Renaissance."
„Dragen zij een zwaard en drinken zij wodka, aquavit en cognac door
elkaar ? Je moest de smeerboel in mijn eetkamer deze morgen hebben gezien."
„Zij dragen geen zwaard en zo ver ik weet, heeft geen van beiden ooit een
druppel van enig vocht willen aanraken behalve misschien een of twee
glazen zachte Italiaanse wijn."
„In dat geval, ga je gang en nodig hen maar uit."
Zo geschiedde het dat diezelfde avond de oude leeuw op de stoep van het
raadhuis kwam te zitten op een strookje papier, bevattende de namen van
Dante Alighieri uit Florence, en Leonardo uit het dorpje Vinci.
Ik had alleen een vaag idee wat ik Dante zou moeten aanbieden. Gedurende
de Middeleeuwen was macaroni en spaghetti niet het gewone voedsel zoals
dat heden ten dage in Italie het geval is, en wij konden onmogelijk polenta
aanbieden aan een man die gedurende zo vele jaren voor zijn levensonderhoud afhankelijk was geweest van de genade van een familie, genaamd
Polenta. Eerst moest ik dus rustig bedenken wat het beste menu voor Dante
zou zijn.
Wat Leonardo betreft, voor hem konden wij wel een maal bedenken dat
hem goed zou smaken. Hij had een groot gedeelte van zijn tijd doorgebracht
aan het hof in Frankrijk ; en wij bezaten een hele collectie oude Franse
kookboeken. Maar om ook veilig te zijn wat betreft Dante, besloot ik het
diner te beginnen met een Hollandse groentensoep. Daarna moest er iets
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zijn van lamsvlees want kalfsvlees was heel zeldzaam in het Italie van de
Middeleeuwen. De Franse kookboeken uit die periode maakten veel drukte
van jets, dat toen blijkbaar als een grote delicatesse werd beschouwd : schaapsvlees in boter met tomaten en olijven. Dat zou iets nieuws voor de gasten
zijn, daar Dante noch Leonardo ooit een tomaat hadden geproefd. Deze
liefde-appel was naar Europa gebracht door de oudste Spaanse ontdekkingsreizigers, maar zij hadden ze tot aan het einde van de achttiende eeuw alleen
gekweekt, daar men destijds meende dat deze vrucht vergiftig was en ongeschikt voor menselijke consumptie. Niettemin besloot ik een proef te nemen
met deze heerlijke vrucht. Jo kreeg dus het recept van „noisettes de mouton
aux tomaten", waarbij wij haar vooral met nadruk zeiden niet te vergeten
dat de stukjes tomaten opgediend moesten worden met een beetje ansjovis,
opgerold op ieder stukje.
Daar de mensen in de Middeleeuwen (en ook tij dens de Renaissance wat
dit betreft) nooit grote groenteneters geweest waren, dacht ik dat Hollandse
worteltjes gegarneerd met een overvloed van peterselie even goed zou zijn
als iedere andere groente. Aardappels ? Onze gasten zouden er naar alle
waarschijnlijkheid niet veel om geven, en ik dacht dus dat het veiliger zou
zijn gestoofde maiskorrels op te dienen. Dit werd in blik uit Amerika gamporteerd, daar de Hollandse =Is nooit hoog genoeg groeit om door mensen
te worden gegeten, en alleen gebruikt wordt als veevoeder.
Als dessert zouden wij tenslotte de beroemde „flamiches" nemen uit de
zestiende eeuw, een soort van kaas-cake. Voor het geval onze gasten er niet
van hielden, zouden wij verschillende stukjes echte kaas opdienen; want
was er ooit een Italiaan geweest die niet van kaas hield, zoals een Schot van
schapenlever houdt?
Het wijnprobleem was gemakkelijk opgelost. Iedere soort „rode inkt" —
iedere soort Chianti, wat ongetwijfeld het meest bekende Italiaanse exportartikel is — was goed genoeg. Betere wijn te nemen zou gelijk staan met
verspilling van geld en krachten ; want onze gasten zouden het verschil niet
eens opmerken, daar zij in dat opzicht waarschijnlijk allerminst fijnproevers
waren, evenmin als de gemiddelde moderne Amerikaan.
De muziek moest natuurlijk zorgvuldig uitgezocht worden, want beide gasten
hadden hiervoor steeds' veel belangstelling aan den dag gelegd. Van Leonardo wisten wij dat hij een eerste-klasse luit-speler geweest was en alle
mogelijke experimenten genomen had met "die instrumentale combinaties,
die zo populair waren gedurende het begin van de Renaissance. Wat Dante
betreft, hij zelf heeft ons verteld hoeveel hij hield van zoete melodieèn,
toen hij beschreef hoe hij in het Vagevuur Pietro Casella ontmoet had, een
beroemd madrigaal-schrijver uit de dertiende eeuw, die een van zijn meest
geliefde componisten geweest was.
Aangezien wij echter heel weinig muziek uit dat tijdvak over hebben en
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daarbij niets van Casella, besloot ik te beginnen met een van de platen van
Guillaume Dufay, die wij met zoveel succes gedraaid hadden op de avond
waarop Sir Thomas More Erasmus bezocht. Het was zijn „Alma Redemptoris
Mater". In aansluiting daaraan bestelde ik nog vlug Guillaume de Machaut's
Credo en Sanctus uit de Mis die hij gecomponeerd had voor de kroning
van Karel V van Frankrijk in het jaar 1364. Het verdere was dan meer in
het bijzonder bedoeld voor Leonardo, en voor hem koos ik Jacopo Peri's
Gioite al canto mio, uit zijn opera Euridice, en Claudio Monteverdi's Lasciatemi morire en twee liederen uit zijn Incoronazione di Poppea. En om
geen platen te kort te komen, als het gesprek hokte, (want wat zouden deze
beide Italianen, die in ieder opzicht zo geheel verschillend waren, elkaar te
zeggen hebben ?) voegde ik hier nog aan toe Domenico Cimarosa's ouverture uit zijn Matrimonio segreto en Attillio Ariosto's lied voor sopraan en
viola d'amore.
Wij bezaten reeds de meeste van Segovia's composities voor gitaar; en deze
meesterstukken van virtuositeit zouden Leonardo ongetwijfeld in verrukking
brengen, die immers zelf een beroemd gitaarspeler was geweest. Wanneer
hij genoeg kreeg van muziek zou Leonardo zeker wel, als alle geboren schilders, volmaakt gelukkig zijn met een stuk papier en een potlood, en misschien
zouden wij hem wel over kunnen halen om het voorbeeld van Giotto en
Taddeo Gaddi te volgen en ons een goed portret van Dante te geven.
Daar ik wist hoe graag hij met rood krijt werkte leende ik daarvan iets
van Lucie. Ik was er zeker van dat hij aldus volkomen tevreden zou zijn.
En wat Dante betreft, als hij zich verveelde, zou hij wel stilletjes gaan
zitten peinzen. Wij leerden door deze bezoeken heel wat over beroemde
mensen, die vroeger hier op aarde hadden rondgewandeld; en wij kwamen
tot de conclusie dat het volstrekt onmogelijk was van te voren te voorspellen hoe zij zich zouden gedragen. Genie, dat was duidelijk, kon schitterend zijn ; maar genie kon soms ook ongelooflijk vervelend zijn. Wij
moesten dus maar op ons goed gesternte vertrouwen.
Zie hier nu mijn rapport over Dante, dat ik per expresse naar Amsterdam

zond.
Beste Frits,
Ik vrees dat voor onze jongere generatie Dante een bijsmaak
heeft gekregen waaraan men eerst moet wennen, zoals aan vijgen en oesters.
Hij staat zo ver of van onze eigen tijd dat het heel moeilijk is direct contact te krijgen met deze eenzame wandelaar, die in wanhoop over de
wereld waarin hij leefde er in slaagde deze te ontvluchten en een bezoek te
brengen aan hemel en het.
Ik merk meer en meer dat het heel weinig nut heeft je lange Plutarchische
uiteenzettingen te sturen over het Leven van personen, die zo vaak be530
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schreven zijn als de meesten onzer gasten van de laatste drie maanden. Wat
Dante betreft, er hebben zelfs bestaan, en er bestaan nog, vaste leerstoelen
in Dantologie aan tal van Universiteiten. Deze Ieerstoelen zijn bezet door
vast-aangestelde hoogleraren, die nets anders doen dan hun leven lang de
grote Florentijnse dichter uitleggen, of die zijn wasrekeningen nagaan of
zijn onbetaalde kruideniersopgaven. Ik kan dus niet hopen hier nog veel
nieuws aan toe te kunnen voegen. En terwijl ik veel houd van opgewarmde
schotels moet ik bekennen dat ik op litterair gebied opgewarmde kost helemaal niet lust.
De naam van deze man, Dante Alighieri, is allermerkwaardigst. De Duitsers, die er allerleukst slag van hebben om iedereen, die boven de middelmaat uitstak tot een der hunnen te proclameren (aangenomen dat hij past
in het schema van een Noors Herren-volk), hebben getracht te bewijzen
dat deze naam van Teutoonse oorsprong is en oorspronkelijk Aldiger
luidde, of iets dergelijks. Dante zelf schijnt zich niet bewust te zijn geweest van enige Germaanse antecedenten. Hij bekent veeleer dat hij, wat
betreft zijn eigen voorouders, volslagen onwetend was. Toen hij zijn beroemde bezoek aan de onderwereld bracht, ontmoette hij een van zijn
over-over-grootvaders, die de romantische naam van Cacciaguida droeg of
iets dergelijks. De bijzondere misdaad of misstap, waarvoor deze dappere
krijger of kruisvaarder in de hel geroosterd werd, herinner ik me niet precies ; maar in ieder geval was hij daar en hij en zijn afstammeling konden daar een poosje gezellig met elkaar praten. Het is echter ook zeer wel
mogelijk dat Dante, die een dichter was veeleer dan een historicus, met
opzet deze hooggeachte voorvader zelf heeft bedacht, juist zoals ik in
mijn Rembrandt het leven schonk aan de goede Dr Joannes van Loon, die
sindsdien vereerd werd met een speciaal artikel in de Algemene Duitse
Pharmaceutische Encyclopaedie, ofschoon hij nooit heeft bestaan behalve
in mijn eigen brein.
En dan is er nog een ander punt dat ik meteen recht wou zetten, om de
dingen niet door elkaar te halen. Dante heeft zijn Inferno niet geschreven
om onze historische kennis van de veertiende eeuw te vermeerderen. Hij
wou slechts uitdrukking geven aan zijn particuliere mening over tal van
personen die hij gedurende zijn politieke carriere ontmoet had ; en dit
letterkundig meesterstuk was de manier waarop hij een rekening vereffende
met al zijn medemensen, die hem niet precies hadden behandeld zooals hij
meende dat hij verdiend had.
De Comedie die hij ons heeft nagelaten wordt gewoonlijk aangeduid met
de naam „Goddelijk". Uit litterair oogpunt bezien was deze zeker goddelijk, maar overigens zijn er weinig boeken geschreven met zoveel venijn en
zoveel haat en zo'n diep verlangen naar wraak als dit onsterfelijke werk
van de sombere Florentijn.
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Van Dante's vader weten wij heel weinig af, behalve dat hij twee keer
getrouwd is geweest, en nog tal van andere kinderen had ; maar de meesten
van deze bleven obscure en vage figuren, die geen bijzondere rol speelden
in Dante's eigen 'even. Wij hebben echter voldoende inlichtingen over
Dante's eigen leven om er zeker van te zijn dat hij, ook al behoorde hij
niet tot de adel, toch van goede familie was, en dat zijn vader en grootvader voor hem mannen van eer en aanzien in de maatschappij geweest
waren, zowel sociaal als economisch. Maar wanneer wij afdalen tot details
betreffende zijn kinderjaren en zijn jeugd, dan 'open wij weer in de mist.
Zijn vader kon zich veroorloven hem de beste opvoeding te geven, die
toen voor een gewoon burger verkrijgbaar was en hij deed dit ook. Zo
was de toekomstige Columbus van de hel geen self-made man op het gebied van de letteren, zoals men wel eens heeft beweerd. Hij had alles geleerd wat er te leven viel in een middeleeuwse stad uit de laatste helft van
de dertiende eeuw (hij was geboren in het jaar 1265), en hij was grondig
bekend met de klassieken.
De enige andere gebeurtenis in deze periode waarvan wij horen, was de
ha.rtstocht die hem tijdelijk van zijn verstand scheen te beroven toen hij
voor het eerst de gestalte van de liefelijke Beatrice Portinari aanschouwde.
Niettegenstaande hij zulke gevoelens koesterde jegens deze jonge dame,
schijnt hij nooit nader met haar te hebben kennis gemaakt, wat ons niet
behoeft te verwonderen, daar beide negen jaar oud waren, toen zij elkander voor het eerst zagen in de straten van hun geboortestad. De herinnering evenwel aan deze mislukte liefdesgeschiedenis, die helemaal niet
zoveel ernstiger was dan de tegenslag die ons alien treft als wij nog jong
en onschuldig zijn, nam waarlijk gigantische afmetingen aan in de ge 7
dachten van deze hoogst introspectieve, altijd in zich zelf gekeerde, schrijver. Wij komen de lieftallige Beatrice dus telkens en telkens weer tegen in
al zijn geschriften. Zij beinvloedde zijn levensloop echter niet half zoveel
als zijn besluit om in de politiek te gaan.
je zult je nog wel genoeg herinneren van de geschiedenis die je op school
geleerd hebt om te begrijpen, dat een politieke carriêre in het Florence van
die dagen niet mogelijk was zonder te behoren tot een van de twee partijen die bijna een eeuw Lang gevochten hebben om de heerschappij in de
stad. De jonge Dante was dus ook wel genoodzaakt eerst te beslissen of
hij Republikein dan wel Democraat zou worden, zoals wij heden ten dage
in Amerika zouden zeggen.
Toen Dante geboren werd waren alle voornaamste families van Florence
verdeeld in twee partijen, de Ghibellijnen en de Welfen. Daar ik telkens
weer vergeet wie nu eigenlijk de Ghibellijnen en wie de Welfen waren,
doe ik beter dat eerst maar weer even op te zoeken. Laat eens zien. De
Welfen (het is gemakkelijk om aan hen te denken met hun oorspronke532
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lijke Duitse naam van Wolven, een aanzienlijke Saksische familie) hadden
lange tijd gevochten tegen de Hohenstaufen, hun mededingers naar de
keizerlijke kroon van Duitsland. In Italie waren de laatsten bekend geworden als de Ghibellijnen, zoals de Italianen de naam van een van hun
grootste kastelen, dat van Waiblingen, uitspraken. De oorspronkelijke
twist tussen deze families in Duitsland had geleidelijk ook over de Alpen
zijn weg gevonden, en daar geleid tot het ontstaan van twee politieke partijen die even heftig tegenover elkaar stonden als de Welfen en Hohenstaufen dat in Duitsland gedaan hadden, maar op een andere basis. Welfen
in Italie waren zij, die wensten dat de Paus de leidende macht in Italie
zou worden, en die niets voelden voor een Duits keizer als heerser, terwijI
de Ghibellijnen de Duitse Keizer begunstigden als de toekomstige vorst
van het gehele Apenijnse Schiereiland.
1k kan dit alles misschien een beetje eenvoudiger voorstellen door te zeggen
dat de Ghibellijnen als regel aristocraten waren, terwijl de Welfen het
meer democratische element vertegenwoordigden. Natuurlijk niet democratisch in onze betekenis van het woord ; maar als vertegenwoordigers van
de middenstand die, na bijna duizend jaar geheel uitgeschakeld te zijn geweest, eindelijk weer lets van zijn oude invloed in het staatsbestuur terug
begon te krijgen. De rijke handelssteden begunstigden, dat spreekt wel van
zelf, bijna overal de Welfen, terwijl de landadel aan de kant van de Ghibellijnen stond. In Florence, een bolwerk van handel en industrie, waren de
Welven uit hun machtspositie verdreven kort vOOrdat Dante geboren was.
De tegenstelling tussen beide partijen was echter veel te sterk geweest om
opeens te kunnen verdwijnen en de stad was, toen Dante zijn politieke
carriere begon, verdeeld in zogenaamde Zwarte Welfen en Witte Welfen,
of kortweg de Zwarten en de Witten. Deze Zwarten en Witten bevochten
elkander op ongeveer dezelfde wijze als de Republikeinen en Democraten
in het hedendaagse Amerika.
Dante, die vanaf zijn dertigste jaar lid van het Florentijnse stadsbestuur was
geweest, behoorde toevallig tot de partij van de Witte Welfen. Zo gebeurde
het dat, toen een volgende onverwachte plaatselijke opstand de Zwarte Welfen weer aan de macht had gebracht, hij en alle vooraanstaande leden van
zijn partij gedwongen werden te stad te verlaten op straffe van te worden
geexecuteerd als zij het ooit zouden wagen nog een voet op Florentijns
grondgebied te zetten. Dat betekende dat zeshonderd families van hen, die
de Keizer hadden begunstigd boven de Paus, plotseling beroofd waren van
al hun bezittingen en teruggeworpen waren op de steun en edelmoedigheid
van de wereld in het algemeen, daar hun naam geen penny meer waard
was. Voor velen betekende dit zonder meer het einde. Anderen van steviger
formaat vestigden zich in de een of andere dichtbij gelegen witte stad, en
voorzagen in hun levensonderhoud door allerlei dienstbetrekkingen te aan534
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vaarden of door werk te vinden in een van de fabrieken die zo karakteristiek waren voor het ItaliE van die tij d, waar de arbeiders werden uitgezogen. Weer anderen werden beroepsbannelingen en besteedden hun tijd
aan het smeden van complotten om het bestuur in hun oude geboortestad
omver te werpen, terwijl zij geld bij een bedelden van een ieder die dom
genoeg was hen dat te geven.
Dante vormde een uitzondering. Hij moet toen reeds een zekere reputatie
hebben genoten als een man van kunst en letteren, want hij had altijd
genoeg op zak om in zijn dagelijkse behoefte te kunnen voorzien. Deze
waren wel uitermate bescheiden. Hoe dat zij, zelfs een paar dollar per week
betekenen een heel bedrag voor een politieke refugie en deze paar dollar
schijnt Dante altijd wel tot zijn beschikking te hebben gehad. En daar hij
nu zonder vaste bezigheid was, bedacht hij dat het wel een goed idee zou
zijn, wanneer hij om te beginnen een beetje meer van de wereld ging zien
dan de meesten van zijn mede-Italianen, die het nooit de moeite waard hadden gevonden dat te doen, en een paar dingen te leren omtrent zijn medemensen.
Hij trok dus allereest naar Milaan, waar hij de verschuldigde eerbewijzen
bracht aan de nieuw-gekozen keizer van het Heilige Roornse Rijk der Duitse
Natie, dat door Karel de Grote in het jaar 800 gesticht was. Van Milaan
trok hij door geheel Noord-Italiè. Nadat hij een tijd lang gastvrijheid had
genoten bij een aantal Italiaanse Prinsen, die de Ghibellijnen en dus de
zaak van de Keizer steunden, verhuisde hij naar het kleine stadje Ravenna,
waar hij de rest van zijn dagen doorbracht onder de bescherming van de
plaatselijke dictator Guido da Polenta. Daar werkte hij toen aan zijn grote
gedicht en stierf er de veertiende September van het jaar onzes Heren 1321.
Enkele jaren voor zijn dood kreeg Dante de gelegenheid terug te keren naar
zijn geboortestad Florence. Maar om vergiffenis te krijgen voor zijn misstap, dat hij was toegetreden tot de verkeerde politieke kliek, zou hij gedwongen worden niet alleen een hoge boete te betalen, maar ook een of
andere daad van berouw te verrichten in een van de kerken. Hij weigerde
echter dit te doen, in een brief die voor ons bewaard is gebleven, en waarvan de inhoud veel lijkt op dat nobele document, waarin Thomas Mann
antwoordde aan de vuige Nazi-Rector van de Universiteit van Bonn, die
hem zijn eregraad had ontnomen, die enkele jaren te voren verleend was
aan deze eminente Duitse geleerde. Dit verhoogt wel onze bewondering
voor Dante en maakt dat wij zelfs van hem gaan houden, want weinig
mensen hebben ooit zo'n fanatieke lief de voor hun geboortestad aan de dag
gelegd als deze ongelukkige balling. Het beeld van Florence stond hem
dag en nacht voor ogen ; maar daar jij en ik, beste Frits, precies even dwaas
doen in onze verering voor ons kleine Veere, (dat, God weet het, helemaal
geen Florence is) kunnen wij zijn houding van onverwoestbare trouw best
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begrijpen. In ons geval kunnen wij altijd, waar wij ook heen gaan, de hoop
koesteren eenmaal terug te keren naar Veere. Dante echter wist dat het over
hem uitgesproken vonnis levenslang betekende. Maar daar was niets aan te
doen, hij kon niet anders handelen. Eer betekende voor hem meer dan iets
anders. Hij kon zich zelf onmogelijk schuldig verklaren wanneer hij voelde
dat hij geen enkele misdaad had begaan. En dus weigerde hij standvastig
om gratie te vragen, ook al betekende dit dat hij nimmermeer de lage
heuvelen van zijn geliefd Toscane zou aanschouwen en dat hij nooit meer
zou staan aan de oever van de snel stromende Arno, op dezelfde plek waar
hij voor het eerst een vluchtige blik op zijn geliefde Beatrice had geworpen.
Liever dan zich zelf te verlagen, wade hij zijn dagen doorbrengen in een
waardige eenzaamheid te midden van de pijnbomen van Ravenna en daar
sterven zonder vergiffenis te hebben ontvangen of geschonken.
Het spreekt van zelf dat deze bittere jaren van ballingschap een grote invloed hebben uitgeoefend op zijn algemene kijk op het leven, en een verklaring geven van die geest van alles doordringende somberheid die de
lectuur van zijn werken vaak meer tot een plicht dan tot een pleizier maakt.
Maar zij gaven ook een onmiskenbare adellijke trek aan alles wat hij
schreef, ook als hij een hoogst onbetrouwbare gids blijkt te zijn, wanneer hij
ons introduceert bij enkele personen die hij in de diepste afgrond van de
hel heeft geworpen.
Ik geloof dat aan dit punt meer aandatht moet worden geschonken dan
gewoonlijk het geval is. De Inferno was Dante's apologie van zijn eigen
leven. Het was de rechtvaardiging van zijn politieke activiteit toen hij nog
jong was en vol brandende ijver om zijn land te dienen. Zo zou men ook
nauwelijks kunnen verwachten .dat President Wilson, als hij ooit tijd had
gehad om zijn eigen kijk op de hel onder woorden te brengen, aan Senator
Lodge een vooraanstaande plaats ()rider de Heiligen zou hebben gegeven.
Dante's Hel moeten wij dus nemen met schoppen vol tout. Het is een van
de meest bevooroordeelde politieke verhandelingen die ooit werden geschreven. En dat is juist de reden waarom het voor moderne lezers zo uitermate moeilijk is het boek met pleizier te leven zonder een massa toelichtingen. Dante's tijdgenoten begrepen natuurlijk iedere toespeling, iedere
aanwijzing; voor hen was hij als het ware de schrijver van het hoofdartikel in hun lijfblad, behalve dat hij juist nog iets verder ging dan de
meesten van zijn moderne collega's. Hij suggereerde niet slechts dat enkele
van zijn vijanden de rest van hun dagen in de hel zouden doorbrengen.
Hij bracht ze inderdaad in die diepste diepten, en liet ze daar verbranden.
En laat mij je nu iets vertellen over zijn boek ; want als het om Dante
gaat is zijn boek de hoofdzaak en komt de auteur pas in de tweede plaats.
Het begin van zijn beroemde werk plaatst hij op Vrijdag voor Pasen van
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het jaar 1300 ; maar de juiste datum waarop hij inderdaad begon te schrij
yen heeft men nooit precies vast kunnen leggen. Evenmin weten wij wanneer hij het beèindigde. Wat zijn verdere werken betreft; de „Vita Nuova"
of „Het Nieuwe Leven" waarin hij hulde brengt aan zijn onvergetelijke
Beatrice, en zijn „Convivio" of „Feestmaal" (Tafelvertellingen, zouden wij
het heden ten dage noemen) een soort algemene beschrijving van het begin
van de veertiende eeuw, al deze delen, ofschoon ongetwijfeld van grote
,verdienste, zijn toch min of meer in het vergeetboek geraakt. Zij staan
ongeveer op dezelfde lijn als de historische toneelspelen van Alfred, Lord
Tennyson. Een gewoon mens zou waarschijnlijk liever zes weken tuchtarbeid verrichten dan een van deze stukken lezen.
En nu wil ik proberen (grotendeels voor mijn eigen vermaak) in zo weinig
mogelijk woorden aan te geven, waarom ik met goed recht vol kan houden
(ook al wordt telkens weer het omgekeerde beweerd) dat de GoddelUke
Comedie ook nu nog een plaats verdient in onze bibliotheek, en dat de
schrijver ervan altij d een van de meest belangrijke personen op het gebied
van de litteratuur zal blijven.
Toen ik voorstelde dat wij Dante en Leonardo te samen zouden uitnodigen,
deed ik dit omdat zij twee buitengewoon interessante hoofdstukken in de
geschiedenis van het menselijk geslacht vertegenwoordigen, het laatste en
slothoofdstuk van de Middeleeuwen, en een van de eerste hoofdstukken
van de Renaissance ; en dit zijn dan de gronden waarop ik mijn beweringen
ten gunste van Signor Dante baseer.
Hij was de laatste van de grote middeleeuwers, omdat hij de laatste was
die een boek schreef op het ogenblik waarop het voor een gewoon mens
nog mogelijk was een wandelende encyclopedie te zijn en alles te weten wat
iemand in zijn dagen kon weten. Het gevolg was dat de Divina Comedia
niet alleen een godsdienstig dichtwerk is, gelijk ,,Paradise Lost" ; maar
tevens een snort commentaar op alles wat de mensen in de Middeleeuwen
dachten of wisten of zeiden of deden. Het is inderdaad zo dat, wanneer wij
alle andere middeleeuwse bronnen moesten missen, wij toch, als wij maar
een enkel exemplaar van • Dante overhielden, in staat zouden zijn om practisch het gehele leven van de Middeleeuwen uit dat ene deel te reconstrueren.
In onze tijd is zo iets voor een man niet meer mogelijk. Balzac liet ons in
zijn „Comedie humaine" zien wat voor soort mensen er leefden in Frankrijk gedurende de eerste helft van de vorige eeuw. Zola trachtte ons dezelfde dienst te bewijzen wat betreft de mensen uit de tweede helft. Maar
Dante overtrof hen beiden. Zijn terrein van werkzaamheid was natuurlijk
veel minder gecompliceerd dan dat van een der beide Fransen die ik zo juist
noemde. Hij leefde in een tijd van algehele eenvoud in elk opzicht. Tijd
en afstand waren nog niet overwonnen en afgeschaft, en God regeerde nog
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over hemel en aarde zoals Hij vanaf de schepping had gedaan. Een alles
omvattende wetenschap bestond practisch nog niet, en de kunsten moesten
zich tevreden stellen met nogal ruw materiaal, want muziekinstrumenten
en al de moderne methoden van reproductie, zoals olieverf-schilderijen en
persen om te etsen en onuitwisbare inkt, zouden pas veel later uitgevonden
worden.
Om zich van e'en plaats naar een andere te begeven moest men nog altijd
lopen. Wanneer men over zee op reis ging, dan zeilde men op Gods genade en op goed geluk, zonder enige betamelijke zekerheid dat men ooit
het gestelde doel zou bereiken. Voorts ontbraken zelfs de meest eenvoudige
vormen van comfort te enenmale. Het tdagelijkse leven van de vorst en
van de pauper verschilde dus niet erg veel. Al had de vorst misschien duizend paarden tot zijn beschikking, hij kon daarvan toch slechts een tegelijk
gebruiken, en hij bewoog zich dus niet zo veel sneller dan de Boer, die
slechts een enkel muildier bezat, aangenomen dat het muildier bereid was
een klein uitstapje te maken, in welk geval er zelfs grote kans bestond
dat hij er heel wat vlugger kwam dan de koninklijke of keizerlijke hengst.
Maar zelfs onder deze zo gunstige omstandigheden bleef het toch een verbazingwekkende krachttoer om de gehele beschaving en een allesomvattende cyclus van de cultuur samen te persen in een enkel boekdeel, en dan
van dat boekdeel niet een saaie encyclopedie te maken, maar een eersterangs kunstwerk vol van 'even en kleur.
Kort na Dante's dood verspreidde de Renaissance, toen zo trots vergeleken
bij een wedergeboorte van de beschaving, zich snel over Europa met het
geweld van een kunstenaars-orkaan. In de eerst_ Lrotse opwinding over hun
overwinning keken de mensen van de Renaissance op hun directe voorgangers neer met dezelfde smadelijke minachting, waarmede zij de architectonische meesterwerken uit de dertiende en veertiende eeuw hadden beschouwd, waarvan zij niets meer wilden weten als te algeheel gothisch, te
hopeloos barbaars en ruw om van enig werkelijk belang te kunnen zijn
voor hun eigen verfijnde smaken.
Sindsdien hebben wij wet beter geleerd. Thans geven de meesten onzer de
voorkeur aan de kathedraal van Chartres boven de kerk van Sint Pieter, en
wij zijn er ons van bewust geworden dat het papieren monument dat
Dante opgebouwd heeft uit de bitterheid van zijn lange en onverdiende
ballingschap zich torenhoog verheft boven alle andere scheppingen uit de
Middeleeuwen. Ik weet dat het niet gebouwd was van steen en kalk. Papier
en inkt vormen het materiaal waarmee de grote Florentijn zijn geweldig
monument heeft opgericht. Maar hieraan voegde hij nog een ander element
toe van onmetelijke waarde, die geheimzinnige kwaliteit van de ziel die
wij „genie" noemen.
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En nu komen wij tot een geheel ander type mens. Terwij1 Dante, als de
volmaakte zoon van de Middeleeuwen, alles wist en geen twijfelingen
kende, was Leonardo steeds aan het „raden" en onderzoeken. Hij hield
nooit op te vragen naar het „waarom". In dit opzicht was hij een even
volmaakte vertegenwoordiger van de Renaissance-mentaliteit als Dante was
geweest van de geest van dat tijdperk, dat nu voor goed tot een eind gekomen was.
Leonardo was geboren in 1452. Hij stierf in 1519. Laat ons aannemen dat
hij de eerste twintig jaar van zijn Leven nodig had voor zijn opvoeding.
Dat ,betekent dat hij 57 jaren overhield waarin hij zijn levenswerk kon
verrichten. Gedurende die jaren moet hij onafgebroken druk bezig zijn geweest, wanneer wij bedenken dat hij niet alleen een der grootste schilders
van alle tijden was, maar zich bovendien een bijzondere reputatie verwierf
als architect, ingenieur, beeldhouwer, athleet, onderzoeker op het gebied
van de physica en de ballistiek, dichter, componist, musicus, philosoof, uitvinder en deskundige in militaire aangelegenheden.
Op het eerste gezicht lijkt dit in directe tegenspraak met wat ik een ogenblik te voren gezegd heb, toen ik Dante beschreef als de laatste middeleeuwer omdat hij nog eenmaal alle beschikbare kennis van zijn tijd in een
enkel boekdeel kon bijeenzamelen. Maar terwijl Dante de samenvatter was
van alles wat in zijn tijd bekend was, was Leonardo de profeet van alles
wat in de toekomst zou worden geopenbaard. En daar het heel wat moeilijker
is om te voorspellen dan om op te sommen, is Leonardo ongetwijfeld. de
grootste van de twee. Maar zulke vergelijkingen zijn volstrekt nutteloos
waar het gaat om een vergelijking tussen mensen die uitblonken op een
totaal verschillend arbeidsterrein, zodat wij de discussie hierover gevoegelijk
kunnen staken.
Leonardo was een onecht kind. Zijn vader was een Florentijns rechtsgeleerde. Zijn moeder, van wie wij helemaal niets weten, was waarschijnlijk
afkomstig uit het dorpje Vinci; vandaar de naam van de jongen. Zijn
vader stelde blijkbaar groot belang in hem, want de zoon ontving de opvoeding van een jonge edelman, en daar hij een duidelijke neiging toonde
om zich aan de Kunst te wij den, werd hij om het handwerk te leren toe-.
vertrouwd aan Andrea del Verrocchio, toen nog heel jong, maar die zich
reeds onderscheiden had als schilder, beeldhouwer, ingenieur en zilversmid.
Leonardo brengt mij terug op dat raadselachtige vraagstuk van het „genie".
Gedurende deze laatste maanden hebben wij een groot aantal mannen en
vrouwen van zeer bijzondere bekwaamheid ontmoet ; maar ik moet tot mijn
spijt bekennen dat ik van hen nog niet veel meer afweet dan ik reeds
wist, voor zij als gast ons huffs betraden. Ik begin echter te vermoeden,
dat genie zo iets is als wij n, in zoverre dat er bepaalde streken zijn die
een veel beter gewas van genian kunnen opleveren dan andere, en dat er
539

PIONIERS DER VRI JHEID

bepaalde jaren zijn, waarin de oogst aan genieèn in alle delen van de
wereld veel grater is dan gedurende andere jaren, of een hele reeks van
jaren. Het lijkt mij echter te gewaagd om in dit opzicht bepaalde theorieèn
naar voren te brengen ; want vaak gebeurt het dat een overigens onvruchtbaar deel van de wereld plotseling een superieure wijnoogst oplevert, terwijI andere valleien, die ons tot dusver elk jaar steeds weer voorzien hebben
van de heerlijkste oogst, onverwacht en zonder enige duidelijke reden zo
onvruchtbaar worden als het centrale woestijngebied van het Australische
vasteland.
Het schijnt dat onze deskundigen op het gebied van de wijncultuur wel
enig idee hebben hoe het komt dat er zo'n groat verschil is tussen de oogst
van het ene jaar en het andere. Helaas is het menselijk geslacht, anders dan
de nederige druif, tot dusver niet het voorwerp geweest van een dergelijk
klinisch onderzoek ; dientengevolge weten wij hier veel minder van of dan
van het product van onze wijngaarden. En aangezien het uitzonderlijke individu heel weinig kans krijgt om het voorwerp van zo'n onderzoek te
worden in een wereld die het gewone, gemiddelde individu in het centrum
van zijn belangstelling heeft geplaatst, is er dunkt me weinig kans dat er
spoedig een deskundig onderzoek zal worden ingesteld om het raadsel van
het genie op te lossen.
Als wij wat precieser toekijken, dan wordt het probleem alleen nog maar
meer ingewikkeld. Zo is het b.v. heel gemakkelijk te begrijpen, dat een
voortdurend vruchtbare streek, gelijk het Nijldal, voorbestemd was om een
van de vroegste centra van beschaving te worden. Maar waarom een rotsachtig en schraal schiereiland als Griekenland plotseling omhoog is gestegen als een vuurtoren van zo'n geweldige lichtkracht, dat het nog steeds
ons gehele culturele landschap verlicht, blij ft een onopgelost mysterie ;
want er zijn heel wat meer rotsige schiereilanden in deze wereld en geen
van deze heeft ooit de geringste bijdrage geleverd aan de menselijke vooruitgang.
Nog een voorbeeld. Hoe is het mogelijk dat de vlakke weilanden van de
.age Landen lange tijd toonaangevend waren op het gebied van de schilderkunst, terwijl andere vlakke landen zoals b.v. Denemarken in dit opzicht
nooit boven de middelmaat uitkwamen ? Ik weet het niet.
En hoe stoat het met de muziek ? Het keizerlijke Wenen was ongetwijfeld
een stad, die in elk opzicht en op elk gebied zo streng onder censuur stand,
dat de beschikbare plaatselijke energie moest trachten een andere uitlaatklep te vinden dan door middel van de verboden politiek. In zo'n geval
blijkt de muziek steeds weer een ideale toevluchtshaven te zijn. Maar waarom Wenen ons plotseling verraste met Gliick en Haydn, Mozart en Beethoven, Schubert en Strauss — vlak achter elkaar kijk, dat is nu weer
een volslagen mysterie. Andere volken, waarover de Habsburgers regeerden,
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werden onderdrukt met eenzelfde brutaliteit, maar hun muzikale productie
steeg niet. Telkens wanneer ik dit onderwerp bespreek (en dat gebeurt
soms wel een paar keer per dag) vertelt men mij dat de oplossing van dit
Weense raadsel ligt in het feit, daft de bevolking van Wenen een hutspot
vormde van rassen, en dat zulke mengsels uitermate productief blijken te
zijn wat betreft muzikale talenten. „Prachtig", antwoordde ik dan, „Maar
wanneer dat zo is, waarom hebben onze eigen grote steden in Amerika,
waar soms een honderd rassen dooreen gegooid worden, tot dusver volkomen gefaald om ook maar een enkele eerste-rangs componist op te
leveren?
Nog veel onbegrijpelijker is het probleem hoe het komt dat zulke artistieke
en geestelijke oplaaiingen, wanneer zij eenmaal tot een eind zijn gekomen,
nooit meer kunnen worden opgerakeld, hoe hard men de blaasbalg van
het plaatselijk enthousiasme ook laat werken. De hedendaagse bezoeker
van het moderne Italie of Griekenland zal (en wel met grote ontsteltenis)
de architectonische monstruositeiten opmerken waaraan deze landen zich
de laatste honderd jaar hebben schuldig gemaakt. Het land van Michelangelo en Bramante laat ons nu wanhopig lelijke rechte straten zien, en
dat schijnt men nog mooi te vinden ook. Hij, die een pelgrimstocht onderneemt naar het onbekende graf van Mozart, kan altijd nog muziek horen
in Wenen. Maar dat is geimporteend allerlei, want Wenen's iinheemse
muzikale genie nam een einde met Johann Strauss. Brahms was vreemde
import (Hamburg was bijna even ver verwijderd van Weenen als NewYork, toen Johannes geboren werd) en hetzelfde geldt van Mahler en
BrUckner; en alle pogingen om de stad aan de oever van de modderige
Donau weer tot nieuw leven te wekken als centrum van muziek, hebben op
wijze gefaald als de poging om van Brugge wederom een handelscentrum te maken, door een, kanaal te graven dat het weer
met de Noordzee verbindt.
Vele voorbeelden zou ik nog kunnen aanhalen. In Holland wordt nog
altijd veel geschilderd, maar de Rembrandts en de Vermeers zijn verdwenen ; en in het land van Goethe en Heine lezen de mensen thans
„Mein Kampf".
Ik vertel dit alles alleen, omdat dit onderwerp mij buitengewoon fascineert. Ik koester niet de minste hoop ooit een goed antwoord te zullen
vinden ; maar om zich eens over te geven aan zulk hardop denken is een
tijdverdrijf, waar wij allen wel eens behoefte aan hebben.
Maar nu terug naar het Italie van de late Middeleeuwen en het begin van.
de Renaissance. Het gewas van genie dat het Italiaanse schiereiland opleverde gedurende de jaren die lagen tussen de dood van Dante en de
geboorte van Leonardo was welhaast ongelooflijk. En het was genie van
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een zeer bijzonder soort, genie van het universele type, dat even zeldzaam
is als een goed maal in een hotel ergens in de provincie in Engeland.
Dat was in die gezegende tijd toen de een of andere onbekende professor
in Bologne of Padua of Salerno een half dozijn vakken tegelijk onderwees,
en op elk gebied volkomen deskundig was. Dit was de tijd waarin grote
schilders gebruikt werden als ambassadeurs, en deze moeilijke taak met
succes op zich namen, toen schrijvers een hoge politieke positie konden
bekleden, en toen personen, die heersten over volken en steden, of en toe
ook eens probeerden boeken te schrijven of muziek te maken of te tekenen,
en toen men het zelfs van een Paus niet gek vond dat hij een goed en een
slecht schilderij kon onderscheiden.
Verder was de wereld toen inderdaad een paradijs, waarin vrijwel iedere
jonge man met talent een kans kreeg zijn artistieke aspiraties te bevredigen.
Want hoewel kunstacademies, die wij in het moderne landschap overal aantreffen, toen nog volkomen onbekend waren, was toch de vraag naar mensen van talent overal zó groot en zó dringend, dat dit welhaast vergeleken
kan worden met ons ingespannen zoeken naar veelbelovende hockey- of
voetbal-spelers. Wanneer maar bij gerucht vernomen werd, dat er ergens
in een of andere villagio van Toscane of Umbria een jeugdige schilder of
beeldhouwer was, dan trokken de kunstpadvinders er op uit om hem op te
sporen met hetzelfde enthousiasme waarmede velen heden ten dage de
woonplaats van een schitterende spil of halfback proberen uit te vinden die
naar men gehoord heeft ergens in Texas of Jersey furore maakt in de voetbal-competitie.
Zelfs de sociale omgeving, dat schrikbeeld van het middeleeuwse leven,
legde dan geen gewicht in de schaal. Aan wettige geboorte gaf men natuurlijk de voorkeur, maar onwettige geboorte was tenslotte helemaal geen
bezwaar. Het kwam tenslotte alles neer op Schubert's gelukkige omschrijving : „Weet de kerel iets ?" of „Kan hij iets behoorlijks presteren ?" Zo
ja, dat was hij welkom; zo neen, laat hij dan blijven waar hij was en zich
houden bij zijn schapen of zijn potten en pannen en zijn dubbele boekhouding.
De Renaissance betekent allerminst het laatste woord over het onderwerp
van menselijke volmaaktheid. Verre van dien. De mensen van de vijftiende en zestiende eeuw bleven even onverschillig voor de wetenschap als
men in de middeleeuwen was geweest. Zij toonden ook geen bijzondere
belangstelling voor die sociale problemen, die ons vandaag zo ernstig bezig
houden dat er haast geen aandacht overblij ft voor iets anders. Zij bleven
heel rustig voortleven in een wereld die in de letterlijke betekenis van het
woord stonk. En daar zij totaal onverschillig waren zelfs voor de merest
eenvoudige begrippen van persoonlijke hygiène, bleven deze Renaissancedames en heren, in hun prachtige zij den en satijnen gewaden, onberoerd
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door een sterftecijfer dat oils doet huiveren wanneer wij denken aan zulk een
volkomen onnodig verlies van mensenlevens.
Maar deze brave mensen, die zo ver bij ons ten achter stonden in vele
dingen die wij allerbelangrijkst vinden, waren ons ver weer vooruit in andere opzichten, waaraan wij slechts luttel aandacht schenken.
Gedurende de Middeleeuwen was de godsdienst een integraal deel van
ieders dagelijkse bestaan geweest. De Kerk hield het oppertoezicht over,
en regelde alles wat zij deden of dachten, van de vroege morgen tot de late
avond. Thans echter begon de godsdienst geleidelijk het houvast te verliezen
dat hij altijd had gehad op de verbeelding van de mensen, en de kunsten
begonnen zijn plaats in te nemen ; en na gedurende bij na tien voile eeuwen
met hun rug gestaan te hebben naar de wereld van het gevoel, ontwaakten
de mannen en vrouwen van het nieuwe Europa thans uit hun lange en
schone droom van zegeningen in het hiernamaals, om te ontdekken dat ook
reeds het bestaan hier op deze planeet een heerlijke ervaring kon zijn. Daar
zij nog bezeten waren van dat gevoel van het wonder, dat zo karakteristiek
was geweest voor de kinderlijke mensen die hen vooraf waren gegaan, namen zij ook dat nieuwe speelgoed met luide vreugdekreten op en maakten
het evengoed een deel van hun dagelijks bestaan als hun crucifixes en hun
rozekransen tot voor luttele jaren geweest waren.
De bewoners van Florence en Milaan en Venetie en Padua en Sienese, die
tijdgenoten waren van Leonardo, gingen niet naar het theater omdat het
stuk dat die avond gegeven werd toevallig een kasstuk was en omdat hun
buren minachtend hun schouders over hen op zouden halen als zij het niet
gezien hadden. Zij stormden 'niet naar de Kerk wanneer een nieuw schilderij daar werd opgehangen, omdat hun afwezigheid op die avond ten gevolge zou hebben dat zij, wanneer zij weer door hun baas te eten werden
gevraagd, niet aan het tafelgesprek konden deelnemen. Zij wachtten niet
vol verlangen op de premiere van een nieuwe opera, omdat het gaan naar
de opera nu eenmaal hoorde tot de bon ton, en zij inviteerden geen artisten
op hun avondfeesten, omdat de aanwezigheid van deze uitheemse gasten
zou makes dat zij vermeld werden in het hoofdartikel van de volgende
Zondag. Misschien dat enkelen dat alles wet zo deden ; maar een veel grottr
aantal mensen dan ooit te voren (zelfs de oude Grieken niet uitgezonderd)
namen levendig deel aan al zulke kunstmanifestaties, omdat zij er oprecht
belang in stelden en ten voile begrepen wat er geschiedde. Zij kenden de
nieuwe producten van de toonaangevende maestro's uit hun hoof d, precies
zoals een burger uit een grote Amerikaanse stad volkomen op de hoogte is
van de prestaties van zijn favoriete athleten, en zij konden hun werken op
punten beoordelen met eenzelfde begrip voor technische details, als wij
heden ten dage kunnen waarnemen bij de beroepsdeskundigen op het gebied van de politiek en de kerkelijke twisten.
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Het schijnt onvermijdelijk dat ik telkens weer in zulke vergelijkingen verval die ontleend zijn aan het gebied van de sport. Maar daar is niets aan
te doen. De sport heeft in onze tijd de plaats ingenomen van de godsdienst
gedurende de middeleeuwen en de lief de voor de kunst gedurende de Renaissance, van de hartstocht voor ontdekkingen gedurende de zestiende
eeuw en van de mensenliefde gedurende het voorspel van de Franse Revolutie.
Maar nu terug naar de feiten. 1k heb je ongetwijfeld meer dan genoeg
verteld van de achtergrond van zijn leven om je te doen begrijpen waarom
een carriere, zoals die van Leonardo gedurende de tweede helft van de
vijftiende eeuw, niet alleen mogelijk was, maar zelfs beschouwd werd als
iets volkomen normaals.
In het jaar 1472, op twintigjarige leeftijd, had Leonardo blijkbaar een voldoende leertijd achter de rug om lid te kunnen worden van het schildersgilde van Florence. Zoals alle andere leerjongens uit die tijd had hij reeds
vaak de plaats van zijn leermeester ingenomen en voor hem gewerkt ; maar
zelfs in de eerste producten van hem vinden wij telkens weer bewijzen
van die rampzalige gewoonte waar hij zijn hele levenlang niet van af kon
komen, de gewoonte om nooit iets geheel af te maken. Het is gemakkelijk
genoeg om de reden daarvan te raden. Leonardo was in de eerste plaats
iemand die wilde experimenteren. Hij werd voortgedreven door een onverzadigbare nieuwsgierigheid en een brandende begeerte om uit te vinden
waarom de wielen draaien. Al het andere deed er niets niemendal toe. Zodra hij merkte dat hij het goede spoor te pakken had naar een nieuwe ontdekking, verloor hij alle belangstelling voor het oude probleem en richtte
al zijn aandacht op iets nieuws; en daar hij een goed zoon van de Renaissance was in zijn geloof dat hij, als mens, het gehele gebied van menselijk
ondernernen tot zijn beschikking had, kludderde hij niet alleen in verf en
klei, maar strekte stoutmoedig zijn onderzoekingen ook uit naar het gebied
van kunsten en wetenschappen.
Wij stellen ons Leonardo gewoonlijk voor als een oude man met een
paar flinke bakkebaarden, want zijn zelfportret (in rood krijt getekend),
dat het meest bekend is, toont hem ons aldus. Toen hij jong was, moet hij
er echter geheel anders hebben uitgezien, want al zijn biografen zijn het
er over eens, dat hij veel van zijn aanvankelijk succes in het leven dankte
aan zijn mooie uiterlijk, aan de charme van zijn manieren en aan de gemakkelijke gratie waarmee hij zich in alle kringen wist te bewegen, waardoor
het hem mogelijk was op goede voet te komen met iedereen, van koningin
tot kamermeisje, op grond van een wederzijds begrijpen en waarderen.
Hier zouden wij een interessante analogie kunnen schetsen tussen de zes544
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tiende eeuw en onze eigen tijd. In deze dagen moet een kunstenaar, als hij
zijn huur op tijd wil betalen en niet van honger wil omicomen, zich in de
eerste plaats schikken naar de wensen van de dames onder zijn toekomstige
kopers. En daar er niet langer vaste normen voor smaak bestaan (de laatste
over de gehele wereld aanvaarde culturele patroons zijn verdwenen toen de
rococo een einde nam, ongeveer honderdvijftig jaar geleden), is het heel
makkelijk voor deze moderne beschermers en begunstigers van de kunsten
om vol te houden dat hun voorkeur de juiste is; want ook al weten zij niet
wat goed is, zij weten ten minste waar zij van houden, — een opmerking
die Monet's beroemde antwoord uitlokte : „Juist Mevrouw, precies zoals de
koeien."
Helaas weten zij echter vaak ook helemaal niet waar zij van houden;
zij huren dan een schilder of een componist, zoals anderen een opdracht
geven aan een loodgieter, door iemand te ontbieden die door iemand anders
wordt aanbevolen, maar van wiens capaciteiten zij uit eigen ervaring niets
afweten. In het geval van de loodgieter moeten zij natuurlijk wel zekere
voorzorgen in acht nemen, omdat een ondergelopen kelder nu eenmaal verschrikkelijk lastig is. Maar een derde-rangs portret doet het altijd nog wel
een beetje, als men het maar de juiste belichting geeft, of een heel dure
lijst er om laat maken, of voor een enthousiaste beschrijving in de plaatselijke nieuwsbladen zorgt. Aangezien de bewonderende gasten op het gebied
van portretkunst meestal zelf even onwetend zijn als hun gastvrouw, is er
weinig kans dat de mensen ontdekken wat eigenlijk de waarde is van het
verknoeide linnen doek, tenminste gedurende het leven van de betrokken
persoon.
In Leonardo's tijd zorgden de mannen en niet de vrouwen voor de orders, en
bleef aan een kunstenaar de vernedering bespaard om zich in te dringen
in het sociale leven van de gemeenschap met Been ander doel dan de juiste
connecties tot stand te brengen. Waarschijnlijk was hij evenzeer gesteld op
een vrij maal als zijn nakomelingen van vandaag; maar hij behoefde
gelukkig zijn verkoopgesprek niet te mengen met een likeurtje op een
dames-theekransj e.
Voor Leonardo was dat dubbel gelukkig, want hij stelde blijkbaar niet erg
veel belang in de vrouwelijke helft van de wereld. Hij bracht het grootste
gedeelte van zijn 'even onder mannen door, terwijl hij slechts of en toe
vrouwen schilderde of vrouwen gebruikte als modellers voor zijn Madonna's.
Niettegenstaande dat waardeerden de vrouwen hem toch zeer en zorgden
er wel voor dat Leonardo tot zijn laatste levensdag nooit werkeloos was.
In onze tijd zou hij, vrees ik, veel moeite hebben gehad om rond te komen.
Maar daar hij geboren was in de vijftiende eeuw, stierf hij tamelijk rijk;
hij zou zeker schatrijk gestorven zijn als zijn koninklijke en vorstelijke
klanten wat beter gezorgd hadden voor het afbetalen van hun schulden, en
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wanneer hij zelf niet zo'n groot deel van zijn inkomsten gespendeerd had
aan zijn eeuwigdurende experimenter en onderzoekingen, van onderzeeboten of tot vliegmachines toe.
Maar ik keer terug naar de nuchtere feiten, die zo dierbaar zijn aan alle
geschiedschrijvers, en waar de meeste kunstenaars 'zo volkomen onverschillig voor zijn. Zie hier dan een kort overzicht van zijn leven, tussen de jaren
1472, toen hij meester-schilder in Florence werd en 1519, toen hij stierf
in de buurt van Ambroise, een stadje niet ver van Parijs.
In 1483 zond Lorenzo de' Medici, de heerser van Florence, die niet alleen
van de kunst hield maar (wat oneindig belangrijker was) er ook verstand
van had, hem als zijn speciale vertegenwoordiger naar Lodovico Sforza,
beter bekend als Lodovico it Moro, of Louis de Moriaan, die op dat ogenblik in Milaan heer en meester was. Het doel van deze zending was de
gunst van Moro te verwerven. Leonardo slaagde er zó goed zich populair
te maken, dat toen de tijd kwam waarop hij naar Florence terug moest
keren, de Milanese dictator hem aan zijn eigen hof hield voor het grootste
gedeelte van de volgende zestien jaren.
Gedurende deze tijd begun Leonardo aan een paar schilderijen, die hij inderdaad ook afmaakte ; maar heel wat meer schilderijen, zoals zijn beroemde
Laatste Avondmaal, kwamen nooit verder dan het beginstadium. De rest
van de tijd besteedde hij aan de kathedraal van Milaan, hield hij toezicht
op de verbouwing van het paleis van de hertog, maakte hij plannen voor
de irrigatie van de vlakte van Lombardije en het graven van het Maremmakanaal. In de paar vrije uren, die hij nog over had, organiseerde hij onder
meer de wereldberoemde feestspelen van II Moro, schreef de toneelstukken
en fabels die bij die gelegenheid werden opgevoerd en componeerde hij het
grootste gedeelte van de muziekstukken, die zo'n belangrijke plaats innamen
bij al deze vertoningen.
En dan vergat ik haast nog te vermelden, dat hij ook de plannen ontwierp
voor de verdedigingswerken van de stad, een verhandeling over het schilderen schreef, en voorbereidselen trof om Milaan te verrijken met een
kolossaal ruiterstandbeeld van Franceszo Sforza dat niet minder dan zes-entwintig voet hoog moest worden. Het spijt mij er bij te moeten vermelden
dat dit standbeeld nooit afkwam. Het originele model werd vernield door
een paar overmoedige soldaten, die, toen zij tijdelijk de stad in handen
hadden, dit gebruikten als een schijf voor hun schietoefeningen.
Bij al deze kleinigheden vond Leonardo ook nog tijd om zijn studien op
het gebied van de menselijke anatomie voort te zetten, om nauwkeurige
waarnemingen te doen betreffende de vlucht van de vogels, om een vliegmachine te construeren (die ook prachtig gevlogen zou hebben als hij maar
de een of andere motor tot zijn beschikking had gehad), om plannen te
ontwerpen voor een nieuw stadhuis, om een troep oude dronken vrouwen
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om zich heen te verzamelen wier physionomieen hij wilde bestuderen terwiji
zij aan het drinken waren, of lezingen over kunst te geven op het Marktplein, om de adellijke jeugd van Milaan te leren hoe men paard moest
rij den en een hindernis moest nemen, om mathematiek te studeren met
Toscanelli (wiens wereldkaart door Columbus gebruikt werd gedurende
zijn eerste tocht over de Oceaan), om fluit te leren spelen en muziek te
schrijven voor dit buitengewoon gecompliceerde instrument, en op te treden
als adviserend architect en adviseur bij de naburige politieke heren, die wel
op zo goede voet stonden met Il Moro, dat zij hem konden vragen zijn
„Manusje van alles" te mogen lenen, wanneer zij bezig waren met plannen
voor nieuwe vesting- of irrigatiewerken.
Een van de meest beroemde van deze zogenaamde „intervallen", waarop
Leonardo niet bezig was aan het hof te Milaan, vond plaats in het jaar 1502,
toen Cesare Borgia hem ontbood om hem te helpen bij het oplossen van
enkele grote technische projecten in Midden-Italie. Wij zouden ons kunnen
voorstellen dat Leonardo, die door deze nieuwe opdracht welhaast begraven
werd onder stapels blauwdrukken, toen absoluut geen tijd meer had voor iets
anders ; maar het was juist in het volgende jaar 1503 dat hij begon aan dat
portret van de vrouw van Zanobi del Giocondo, de dame met de geheimzinnige glimlach, dat de laatste vierhonderd jaar aan iedereen overbekend
is onder de naam van La Gioconda, of de Mona Lisa.
Tenslotte werd Leonardo zó overstroomd met orders op alle mogelijk gebied,
dat hij zich gedwongen zag twee volledig uitgeruste studio's in stand te
houden, een in Florence en een in Milaan, waaraan hij later nog een derde
toevoegde in Rome, waar zijn oude beschermers, de Medici, toen de Heilige
Stoel bekleedden.
Op deze wijze werkende en experimenterende gedurende alle uren zowel
van de dag als van de nacht, bereikte hij de leeftijd van meer dan zestig
jaren in een tijd waarop men gemiddeld op niet veel meer rekende dan
veertig levensjaren. Leonardo, die blijkbaar een onverwoestbare constitutie
bezat, genoot toen nog een ongeschokte gezondheid ; maar een nieuwe
generatie was rondom hem opgegroeid en jongere mensen zoals Michelangelo en Raphael begonnen de voorste plaats in te nemen, die tot dusver aan
hem had toebehoord. Hij was verstandig genoeg om te begrijpen dat voor
hem de tijd gekomen was om zich terug te trekken. Schilderen en musiceren
interesseerde hem niet langer meer als vroeger het geval was. Hij begon
zich meer en meer te verdiepen in zijn wetenschappelijke studien. Toen
dan ook Koning Frans I van Frankrijk hem een rustige positie aan zijn
eigen hof aanbood, waar hij precies zou kunnen doen en laten waar hij zin
in had, aanvaardde hij dit aanbod dankbaar. Het was precies wat hij verlangde om zijn leven met waardigheid of te kunnen sluiten.
Frans was een man van zijn woord, en daar hij Jong en ambitieus was,
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voelde hij dat de acquisitie van een kunstenaar van Leonardo's faam een
van de mooiste prestaties van zijn leven zou zijn ; hij beval dat het gehele
kasteel Cloux bij Amboise ter beschikking van de meester moest worden
gesteld, en reserveerde voldoende fondsen uit de koninklijke schatkist om
zijn hoogvereerde gast steeds prompt op tijd het toegezegde honorarium te
kunnen uitbetalen.
Leonardo nam dus rustig afscheid van zijn vaderland Italie en met zijn hele
staf van leerlingen, handwerkers in klei en ijzer, zijn secretarissen, zijn
tekenaars en zijn bedienden verhuisde hij naar zijn nieuwe woonplaats.
Nu eindelijk, zo hoopte hij, zou hij de gelegenheid krijgen om enige orde
te brengen in die cylinders en trommels vol aantekeningen en wetenschappelijke waarnemingen, die hij gedurende de voorafgaande veertig jaar bijeen
had verzameld, en die geschreven waren in een krabbelpootje dat alleen de
oude meester zelf kon ontcijferen.
Maar het was te laat. Zijn krachten namen schielijk af. Herhaalde toespelingen op het feit dat hij links was wettigen het vermoeden, dat hij of een
kleine attaque had gehad of schrijfkramp had gekregen, die vreemde zenuwziekte, waaraan zo licht musici, telegraafbeambten en schrijvers ten prooi
vallen en die wanneer het in de benen slaat aan de carriere van menig
danser een eind heeft gemaakt. Zelfs heden ten dage is er geen kruid
gewassen voor deze ziekte. Het enige wat er over blijft is te leren schrijven,
tekenen of spelen met de hand die nog normaal is gebleven. Te oordelen
naar de tekeningen uit deze latere periode was blijkbaar ook Leonardo
genoodzaakt dit te doen. Dit moet voor hem wet een enorme handicap zijn
geweest. Toch werkte hij blijkbaar onvermoeid door.
In de lente van het jaar 1519, toen hij twee en een half jaar in dienst was
bij de koning van Frankrijk, voelde Leonardo dat hij niet lang meer zou
leven. Zijn geest was nog even actief als ooit te voren. In de lente van het
vorig jaar had hij nog de leiding gehad bij alle festiviteiten, die plaats
vonden bij gelegenheid van de doop van de erfgenaam van de troon. In
het najaar was hij verantwoordelijk geweest voor de feesten ter ere van het
huwelijk van een Bourbonse prins met een prinses uit het Huis Medici.
Naast al deze bezigheden was hij begonnen aan uitgewerkte plannen voor
de constructie van een kanaal dat de Loire met de Seine zou moeten
verbinden. De leerlingen deden hun uiterste best om hun meester alle
onnodige details uit handen te nemen, zodat hij zich geheel zou kunnen
wijden aan het uitstippelen van de grote lijnen. Maar wanneer een mens
het leven geleefd heeft van een dozijn gewone stervelingen, dan moet hij
verwachten dat vroeger of later de machine tekenen van slijtage zal vertonen en dat niets meer in staat zal zijri om deze weer op oude kracht te
laten werken.
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Op de avond voor Pasen van het jaar 1519 maakte Leonardo zijn testament,
waarbij hij weer blijk gaf van die vriendelijkheid en edelmoedigheid, die
zo karakteristiek voor hem waren dat zij welhaast spreekwoordelijk zijn
geworden. In het voile bewustzijn van het komende einde, maar zonder
enige vrees voor de dood, legde hij zich op een mooie avond van de maand
Mei van het jaar 1519 te ruste om nooit meer te ontwaken.

Zoals een welbestede dag een rustige en vreugdevolle slaap geeft, zo brengt
een welbesteed leven een rustige dood.
-Ik had er natuurlijk aan moeten denken, maar op de een of andere wijze
was het uit mijn gedachten gegaan en ik werd het mij pas met een schok
bewust een paar minuten voor zeven uur op Zaterdagavond — toen ik er
opeens aan dacht dat wij natuurlijk moesten rekenen op een extra-gast. Ik
was op weg naar het huffs van Frits. Zoals gewoonlijk was ik bezig geweest
aan mijn boek over Rembrandt vanaf 's ochtends vroeg en ik nam de omweg
naar het marktplein om me even wat te vertreden ; deze bracht me in de
buurt van de grote weg naar Middelburg en daar aanschouwde ik plotseling
een zonderlinge optocht.
Signor Dante naderde met statige schreden de goede stad Veere. Man hij
was niet alleen. Zoals ik had moeten begrijpen (wanneer ik een beetje
helderder was geweest) werd hij begeleid door zijn trouwe gids, die hem
de weg gewezen had op zijn tocht door de onderwereld. Vlak achter hem
kwam een dier, dat er uitzag als een groot zwijn, en dat een of ander
monster op zijn rug droeg. Hoe dom van mij om helemaal niet aan Vergilius te denken, tot op het ogenblik dat ik hem voor me zag. Gelukkig
was er nog tijd in overvloed om de tafelschikking te veranderen. Ik holde
naar huis, greep mijn fiets (die als het paard van een cow-boy voor het
huis van iedere goede burger van Veere altijd klaar stond) en een paar
minuten later had ik aan Jo de nodige instructies gegeven ; en drie kopjes
water waren bij de soep gevoegd.
Dit was ons eerste avontuur op deze zonderlinge avond ; er zou nog veel
meer volgen.
Kort na de laatste oorlog, de eerste wereldoorlog, was te Veere korte tijd
een vlieghaven ingericht. Daar deze aan de mond van de Schelde lag, was
het een ideale landingsplaats voor water-vliegtuigen. Departementen van
oorlog zijn echter wispelturige instellingen ; nauwelijks waren de noodzakelijke dokken en hangars klaar of alle plannen werden weer veranderd,
en de piloten verhuisden naar een ander deel van het land. Maar of en toe,
wanneer de Marine zijn jaarlijkse manoeuvres in de buurt van Vlissingen
hield, bezochten soms toch een paar dozijn hydroplanes onze stad. Wij
konden ze juist binnen een paar dagen weer verwachten daar er manoeuvres
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op komst waren in het begin van de volgende week. Een jong Nederlands
vliegenier, met wie Charles Kingsford Smith ons in kennis had gebracht
(Charles bracht gewoonlijk al zijn vrije tijd bij ons door, toen hij bezig was
met de voorbereidselen voor zijn vlucht naar Amerika) was een paar dagen
van te voren aangekomen om de noodzakelijke regelingen te treffen voor het
grondpersoneel en de mechaniciens. En nu trof het (ik laat in het midden
of dit gelukkig dan wel ongelukkig was) dat hij juist bij ons aanklopte op
deze avond van alle avonden, en wel een paar minuten vOOrdat onze gasten
zouden verschijnen.
Toen hij bemerkte dat wij gezelschap verwachtten, verontschuldigde hij zich
heel beleefd en zeide dat hij ons terstond weer moest verlaten ; maar blijkbaar was er iets dat hem zó bezig hield dat hij het ons direct moest vertellen.
„Het spijt mij dat ik U lastig moet vallen," zei hij gehaast, „het spijt mij
verschrikkelijk. In ieder geval kan ik maar heel kort blijven, ik zal U this
niet lang ophouden. Maar U moet mij het pleizier doen even mee naar
buiten te gaan, al is het maar voor een paar seconden, om mij te vertellen
of ik slaap of waak, of ik dronken ben of droom. Kom eventjes mee hier
naar buiten en kijk eens naar boven — die stip aan de hemel. Het is het
gekste ding dat ik ooit in de lucht heb gezien. Gedurende de laatste anderhalf uur heb ik het geregeld gevolgd. Maar ik heb er geen flauw idee van
of het een zweefvliegtuig is, of een gewoon motorvliegtuig, of iets dat een
kleine jongen op zijn Verjaardag gekregen heeft en dat met hem de lucht
in gegaan is. Kijk, daar gaat hij weer ! Vlak boven de molen, voor die
donkere wolk.
Frits, Hein en ik volgden zijn vinger en zagen dat hij gelijk had. Op een
hoogte van ongeveer driehonderd meter zweefde iets, dat op een reusachtige
vogel geleek (maar veel groter dan enige vogel ooit gezien hier in Holland),
snel door de lucht. Het maakte geen lawaai; het had blijkbaar geen motor.
De piloot hing onder aan dit wonderlijke spul, blijkbaar met zijn handen
vastgebonden aan de vleugels en met zijn voeten aan de staart.
„Nu vraag ik U", zei onze jonge Hollandse officier, steeds meer opgewonden, „wat is dat in 's hemels naam? Is het weer jets nieuws dat de Moffen
pas hebben uitgevonden? Het gerucht gaat dat zij allerlei wonderlijke proefneniingen doen met zweefvliegtaigen. Als dit een van hun nieuwe zweefvliegtuigen is, dan moot ik geloof ik de luoht in om er meer van te weten
te komen en het zo mogelijk door schieten te dwingen zich te verwijderen
en weer naar huffs te :gaan. Want die kerel die er onder hangt, heeft de
laatste anderhalf uur alles hier opgenotmen en heeft tijd gehad om ieder fort
in Zeeland te fotograferen. Maar kijk eens, kijk eens, de hemel sta ons bij ;
hij komt naar beneden en wil blijkbaar landen. Ik ren er heen om te zien
wat hij nu weer gaat doen. Misschien breekt hij wel zijn nek. Mag ik Uw
fiets even nemen ? Morgenochtend breng 1k hem weer terug."
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„Afblijven", antwoordde ik kort.
„Waarom niet ? Wat moet ik dan doen ? Moet ik hem rustig laten landen ?
Wij kunnen de Moffen toch maar niet hun gang laten gaan met dergelijke
spullen? Zij moeten tenminste merken dat wij op onze quivive zijn, en
klaar staan om hen op te wachten."
Ik trok hem bij de arm en drong hem terug in huis.
„Trek Uw jas maar uit," zei ik tot hem. „Vanavond blij ft U bij ons eten
en dan zult U alles vernemen wat U maar wilt over die geheimzinnige
vliegenier."
„U weet dus wie hij is ? Vertel het me dan in 's hemelsnaam, want ik
begrijp er niets niemendal van en zal zeker grote moeilijkheden krijgen met
de hoge heren in Den Haag."
Ik verzocht hem te gaan zitten en een borrel te nemen. Toen vroeg ik hem :
„Heeft U ooit gehoord van een zekere Leonardo da Vinci ?"
„U bedoelt die krankzinnige Italiaan, die duizend jaar geleden leefde en
die dacht dat hij kon vliegen?"
„Ja, maar het was niet precies duizend jaar geleden. Misschien de helft, of
wellicht nog iets minder. Maar U was tenminste op de goede weg met Uw
opmerking dat hij een Italiaan was en probeerde te vliegen."
„Dat is alles goed en wel en heel interessant ; maar wat heeft het in 's hemelsnaam te maken met die Nazi-bastaard daar ginder, die onze forten aan het
bespionneren is ?"
„Hier bent U abuis ! Dat is geen bastaard-Nazi. Dat was de oude Italiaan
in hoogst eigen persoon."
„Onmogelijk."
„In Veere is alles mogelijk."
„Ik heb nooit geweten dat U aan de drank was ! Wanneer hebt U deze
verkeerde gewoonte aangenomen ?"
„Ik ben zo nuchter als ik gedurende de laatste vijftig jaar ooit geweest ben,
maar als U nu maar rustig wilt wachten, zal ik U iets vertellen — maar
beloof me eerst dat U nooit een woord zult vertellen van alles wat U
vanavond hier zult meemaken."
„Grote God, bent U misschien ook in dienst van de Duitsers ? En wilt U
me omkopen met een glas sherry en een biefstuk om mijn mond te houden ?"
„Wees nu verstandig. Wij hoopten dat nooit iemand ook maar iets zou
merken van alles wat wij hier gedurende de laatste vier maanden hebben
beleefd. U bent echter toevallig binnen gestapt en hebt al iets van ons
kleine geheim ontdekt. Wij willen U dus deelgenoot maken van onze misdaad. Ik heb nog slechts een paar minuten, maar zie hier het verhaal" ; en
ik vertelde hem alles van onze geheimzinnige diners.
De jonge Hollander weigerde absoluut er iets van te geloven. „Het is U
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in Uw bol geslagen" zeide hij, „U hebt de laatste tijd te hard gewerkt, U
hebt te veel boeken gelezen. U bent bezig stapelgek te worden."
„Vergeet niet dat U hier in Veere bent."
„Dat weet ik. En ik weet ook dat men in dat wonderlijke dorp de meest
zonderlinge ervaringen kan opdoen. Maar als U me nu wijs wilt maken dat
ik vanavond zal. dineren met een Italiaan die gedurende bijna vighonderd
jaar dood en begraven is geweest — dan wil ik alleen antwoorden dat ik
geen uilskuiken ben en naar huis wil gaan en Uw vrouw zal waarschuwen
om een dokter te roepen. Goede nacht, iedereen, maar mij zie je niet meer."
En hij zou heus weg zijn gegaan als niet juist op dat ogenblik de deur open
was gegaan en hij van aangezicht tot aangezicht tegenover Leonardo stond,
die in het Frans, met een sterk Italiaans accent, vroeg of dit het huis was,
waar hij die avond ten eten was gevraagd. Volkomen overhoop door deze
wonderlijke ontmoeting wist de arme jongen absoluut niet wat hij nu doen
moest. Hij sloeg zijn hakken dus tegen elkaar in echt militaire stijl, salueerde
de nieuw-aangekomene in een strakke houding, waarbij ik vreesde dat alle
knopen van zijn uniform er af zouden springen, en in een brabbelig schoolfrans bulderde hij terug : „Oui monsieur, c'est la maison."
„Alors, on petit entrer," vervolgde Leonardo, „en het zal mij deugd doen
eens even rustig te kunnen gaan zitten. Ik heb mijn kleine machine vele
eeuwen lang niet meer bestuurd — on perd l'habitude — en mijn rug
doet pijn alsof ik de laatste maanden aan een stuk door muurschilderingen
heb gemaakt."
Ik verzekerde hem in mijn niet al te sierlijk Italiaans dat een gemakkelijke
leuningstoel voor hem klaar stond bij het vuur ; hij was beleefd genoeg om
net te doen of hij mij verstond en met een zucht van verlichting vlijde hij
zich neer in de Erasmus' stoel, strekte zijn benen uit en liet ons daarbij een
rijk-geborduurd roze-kleurig gewaad zien, dat hij onder zijn vliegcostuum
droeg ; en terwij1 hij op een echt Italiaanse manier met zijn tong tegen
zijn verhemelte smakte gaf hij uitdrukking aan zijn gevdelens van volmaakte
tevredenheid.
Mijn Hollandse vriend had dit alles gadegeslagen met ogen die bijna uit
hun kassen puilden. Tenslotte vond hij zijn stem terug. „Dit," fluisterde
hij mij toe, „is het meest zonderlinge wat ik ooit heb meegemaakt. Maar
vertel me nu eens in waarheid — is dat heus de oude Leonardo ?"
„Hij is het."
„O.K. Dan blijf ik. Dat belooft interessant te worden."
„En of," antwoordde ik hem, „maar laat ik U waarschuwen, dat v6Ordat
de avond om is de oude man U meer vragen gedaan zal hebben dan enig
levend wezen ooit kan hopen te beantwoorden ; en waarschijnlijk weet hij
meer van het vliegen af dan U ooit kunt hopen te doen."
„Dat kan mij niet schelen. Sedert tien jaar heb ik in alle mogelijke soorten
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machines gevlogen. Ik weet wat ik weet. En nu, wees zo vriendelijk mij aan
hem voor te stellen." Want, zoals alle goede Hollanders, was hij van mening
dat hij de vreemdeling onmogelijk toe kon spreken als hij niet eerst behoorlijk aan hem was voorgesteld.
Ik vroeg Leonardo dus of onze vriend met hem kennis mocht maken.
„E aviatore", voegde ik er aan toe.
„Ecco, un aviatore olandese ! Benissimo, benissimo ! Parla francese?"
Ik verzekerde hem dat hij uitstekend Frans sprak en toen nam ik onze
vliegenier bij de hand, liet hem plaats nemen naast onze Italiaanse gast en
zeide in het Hollands „Zie zo, begin nu maar. Laat hem zien dat U heus
ook wel iets weet."
„Alsjeblieft," antwoordde hij, en daar hij een vrolijke, jonge kerel was,
wierp hij zich op zijn nieuwe taak met alle vurigheid, die vliegers anders
gewoonlijk bewaren voor een aanval op een buitengewoon lieftallig paar
enkels.
Leonardo konden wij dus aan zijn lot overlaten, want na een paar vriendelijke woorden tegen Erasmus, die ondertussen door de keuken binnen was
gekomen, was hij geheel verdiept in een interessant gesprek met onze jonge
Hollandse vriend ; voor zover ik op kon maken vroeg hij hem hoe hij
dacht over de mogelijkheid, om uitgebreide vluchten te maken met zweefvliegtuigen. De Hollander was juist aan het antwoorden dat hij heel weinig
verwachtte van deze zweefvliegtuigen, toen onze twee andere gasten verschenen. Zij kwamen echter niet op de gewone wij ze binnen. Het schijnt
dat zij wat moeilijkheden hadden gehad. Vergilius probeerde dit alles uit
te leggen en Erasmus trad op als tolk.
„Zij weten nog niet precies wat zij doen moeten met hun, ja, ik zal maar
zeggen, metgezellen," zo legde hij uit, terwijl hij wees naar het varkensachtige monster dat ik op de weg naar Middelburg al had opgemerkt,' met
die kleine, zwarte duivel op zijn rug.
„Wat willen ze er eigenlijk mee?" vroeg ik. „Zij zijn toch niet van plan
dit alles mee naar binnen te brengen, hoop ik ?"
„Nee," antwoordde Erasmus, „maar zij hebben een Lange tocht achter de
rug en zijn volkomen uitgeput. Zij vragen of wij deze schepsels niet misschien wat te eten kunnen geven."
„Natuurlijk," antwoordde ik, „als ze ons maar zeggen, wat zij lusten.
Vlees of groente of oud-bakken brood of melk — of waar zij maar trek
in hebben."
Erasmus bracht deze boodschap weer aan Vergilius over. Toen wendde hij
zich tot Jo, die er bij was gekomen om te vragen wat zij voor deze vreemde
bezoekers kon halen, en zeide : „Ik vrees dat alles wat U daar opnoemt,
niets gedaan is. Melk en brood is te zacht voor hen. Als U een paar
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gloeiende kolen uit de keukenkachel wilt halen en misschien een beetje
carbolic acid om hun dorst te lessen, dan zouden zij U heel dankbaar zijn."
„Dat is gemakkelijk genoeg," antwoordde Jo, opgewekt als altijd. Een ogenblik later kwam zij terug met een emmer vol gloeiende kolen uit de keukenkachel en een Chinese pan vol onverdunde carbolic acid, dat wij eens gekocht hadden om onze oude beerput in de tuin te desinfecteren.
Vergilius gaf uiting aan zijn oprechte dankbaarheid en zeide : „Dat is
prachtig. De arme drommels, zij zijn volkomen uitgeput," en een ogenblik
later bewees een tevreden gebrom en geknor ons, dat Dante's nederige
metgezellen volop genoten van hun maaltijd.
Toen konden wij eindelijk iedereen aan iedereen gaan voorstellen. Op hetzelfde ogenblik begon Hein met de gramofoon te werken. ,Helaas had hij
zich blijkbaar vergist; want in plaats van ons Jacopo Peri te laten horen,
wat ik uitgezocht had als eerste nummer, begon hij met een plaat van
Mozart : „Martern aller Arlen" uit „Die Entffihrung aus dem Serail"; gezongen door Ria Ginster. Ik wilde juist naar boven rennen om de fout te
herstellen, toen mijn aandacht getrokken werd door Leonardo. Hij was
blijkbaar zo verrukt van deze melodic, dat hij de vliegenier even helemaal
vergat. Toen keek hij naar Dante; en Dante voor de eerste keer die avond
gaf uiting aan een zeker gevoel door een kleine beweging van zijn lippen,
wat wij bij een normaal persoon misschien een glimlach genoemd zouden
hebben. Beiden waren blijkbaar zeer ingenomen met wat zij hoorden.
„Wat is dat?", vroeg Leonardo mij, toen de muziek ophield. Ik vertelde
het hem. „En wie was Mozart ? Een Italiaan ?"
„Helaas niet, hij was alleen maar een Oostenrijker."
„Hij verdiende een Italiaan te zijn geweest," antwoordde Dante. „Ik heb
nooit zo'n heerlijk lied gehoord."
„Ik ook niet," voegde Leonardo er aan toe. „Kunt U ons niet wat meer
laten horen van deze meester?"
Ik verzekerde hem dat wij genoeg platen van Mozart hadden om hen
gedurende de rest van de avond gelukkig te maken. Maar ik voegde er aan
toe, dat het zowat tijd was voor de maaltijd.
„Waarom kunnen wij die twee niet combineren ?" vroeg Leonardo. „Wij
kunnen des te meer van de maaltijd genieten, wanneer ook onze zielen
gevoed worden door te luisteren naar deze bekoorlijke melodieèn. Che dice

it Signor Dante?"
Signor Dante antwoordde dat Signor Leonardo volkomen gelijk had. En
ook Vergilius liet ons bij monde van Erasmus weten, dat hij er helemaal
mee accoord ging; en wat de Hollandse vlieger betreft, om hem bekommerden wij ons niet veel, want wij wisten dat hij toch de voorkeur gaf aan
allerlei Amerikaanse jazz boven de verzamelde werken van Mozart, Beethoven en Bach. Zo nuttigden wij dus onze maaltijd (het menu beviel de
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gasten gelukkig uitstekend) terwijl wij slechts een paar dozijn woorden
wisselden. Maar dat hinderde niet, want onze gasten genoten intens. Zij
luisterden als mensen, die jaren lang gehongerd hadden naar goede muziek,
zodat zij deze nu inzogen als een verschroeide tuin een tropische regenbui.
Zelfs de Hollandse vliegenier kwam er een beetje onder de indruk van.
„Misschien heb ik nooit genoeg gehoord van 'dit snort muziek," merkte hij
bij wijze van verontschuldiging op „Het is een genot te kijken naar het
gezicht van die twee oude mannen. Alle mensen, wat hebben zij een
pleizier."
Onder het genot van muziek verloopt elke maaltijd vlot. Precies om negen
uur had Vergilius de laatste olijf opgegeten ; en Dante had, in gedachten
verzonken, zijn laatste druppel Chianti genoten. Leonardo had een dozijn
vragen gesteld over dat zonderlinge vocht, koffie, dat Jo ouder gewoonte
na afloop had opgediend en dat hij even heerlijk vond als Dante afschuwelijk. Het was tijd om van tafel op te staan, en nadat Erasmus een kort
dankgebed had uitgesproken, gevolgd door een „Amen" van Leonardo en
Dante, gingen wij weer voor het vuur zitten en maakten het ons daar zo
gemakkelijk mogelijk ; want buiten viel de eerste sneeuw en het werd
binnen al een beetje kil. Erasmus deed als gewoonlijk een klein hazeslaapje;
hij werd met een schok wakker toen de vliegenier de pook liet vallen,
waarmede hij een of ander probleem had gedemonstreerd dat verband
hield met het evenwicht van een moderne bommenwerper; en om te bewijzen •dat hij heus niet geslapen had („ik heb alleen mijn ogen een paar
minuten rust gegund" was zijn gewone excuus), vroeg hij aan Vergilius of
hij in de laatste tijd nog wat had geschreven. Vergilius antwoordde ontkennend ; hij had de laatste tweeduizend jaar niets gedaan dat de moeite
waard was. Maar hij had nu lust gekregen om sommige van zijn Eclogae
wat te veranderen, nadat hij die middag al die rijke boerderijen gezien had
aan beide kanten van de weg die hij en Dante vanaf Middelburg waren
gevolgd. Toen Erasmus, gevleid door deze toespeling op Zeeland's rijkdom,
dit compliment beantwoordde met een onverwachte voordracht, uit z'n
hoofd, van hele stukken uit de Eclogae, kende de vreugde en dankbaarheid
van de Romeinse dichter geen grenzen.
„Ongelooflijk", zei hij, „en wat een verrassing ! Na al deze eeuwen is men
mij dus nog niet vergeten ? Ik had nooit durven hopen op zo'n roem ook
nog bij het verre nageslacht. Toen ik de opdracht kreeg onze edele Florentijnse vriend door de onderwereld te begeleiden, voelde ik dat ik daarmede
het hoogtepunt van mijn levensloop bereikt had. Maar om nu tot de ontdekking te komen dat jij, mijn hoogvereerde leerling, mijn verzen nog
kunt reciteren, en dat nog wel in zuiver Latijn, na al die vele, vele jaren —
dat is ongelooflijk, en ik ben U daar diep dankbaar voor! "
Dit was echter slechts een bijnummer van het programma; want Leonardo
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was die avond de ster. Nadat hij de Hollandse vliegenier zo volkomen
uitgeknepen had over het onderwerp van de luchtvaart, dat de arme man
naar lucht hapte en meer whisky en soda dronk dan goed voor hem was,
klampte hij Frits aan over onze polders. Hij wilde allereerst precies weten,
hoe wij dit land hadden drooggelegd, vervolgens hoe wij het water in de
polders precies op het. juiste niveau hielden, hoe wij de weilanden draineerden, hoeveel stuks vee wij konden voeden op een bepaald stuk weiland,
hoe het eigenlijk zat met onze sluizen en of de boerderijen behoorden aan
de mensen die er woonden, of wij ook sukkelden met het probleem van
veraf wonende landheren dat hem zoveel moeite had veroorzaakt toen hij
een poging deed om de vlakte van Lombardije te irrigeren.
Vervolgens schakelde Leonardo over op de muziek, en toen was het mijn
beurt om hem te vragen of hij ook belang stelde in een luit, die ik ongeveer twintig jaar geleden had laten maken in Miinchen, een ingewikkeld
instrument, met vier extra-snaren, vier zogenaamde „Brummer". Hij antwoordde dat ik hem daar veel genoegen mee zou doen ; ik ging dus naar
boven om het te halen. Het was lang geleden sinds ik ernstig geprobeerd
had het te bespelen. Luitspelen vond ik zo ontzettend veel moeilijker dan
vioolspelen, vooral voor de rechterhand, dat ik al mijn vrije tijd die ik
nodig had voor mijn vioolstudie er aan spendeerde ; maar ook mijn vioolspel ging de laatste tijd snel achteruit, nadat ik begonnen was die dikke
boeken te schrijven die mij de mogelijkheid boden rustig in ons Belief de
Veere te wonen. Ik wist juist nog genoeg van de luit of om het instrument
te kunnen stemmen ; en toen Leonardo het in handen nam, bleek hij het
opperbest te kunnen bespelen. Hij was er verbazend mee in zijn schik,
zoals een pianist die na een lang verblijf ergens in een negorij zijn voet
weer kan zetten op de pedalen van een Steinway-vleugel.
„Een prachtig stukje handwerk", zeide hij, terwijI hij met tedere blik keek
naar de lange slanke hals. „Maar vertel mij eens, hoe stem je nu die vier
extra-snaren ?"
Ik legde hem uit, dat de bedoeling was deze te stemmen in aansluiting op
de grondtoonsnaren die de speler van plan was te gebruiken, en wees hem
hoe dit geschiedde.
„Speelt U zelf ook ?" vroeg hij.
Ik antwoordde hem dat ik getracht had het te leren, maar dat ik gemerkt
had dat het onmogelijk was om tegelijkertijd trouw te zijn aan de luit en
aan de viool. Hij antwoordde dat hij dat begreep en dat de luit, wanneer
men daar goed op wilde leren spelen, alle tijd en aandacht vroeg. Toen
informeerde hij of ik ook een van mijn violen thuis had, waarop ik bevestigtnd antwoordde. Ik had hier mijn tweede instrument, want mijn
Santo Serafino bewaarde ik thuis, waar het veel droger was dan in de
woning van Frits, die slechts twee dagen per week bewoond was.
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„Mag ik die viool eens zien ?" vroeg Leonardo, en nadat hij het instrument
zorgvuldig had onderzocht, vroeg hij mij deze te stemmen op de luit.
„Laat ons nu samen eens spelen," zeide hij. „Wij kunnen best iets spelen
in nude Italiaanse stijl, en wij zullen dat doen ter ere van de grootste van
onze Italiaanse dichters. Wij zullen iets langzaams en statigs spelen, dat
overeenstemt met Signor Dante's onvergelijkbare stijl."
En toen volgde een van die verrukkelijke „Jam sessions" waar mensen die
geen begrip hebben van muziek met verbazing naar luisteren ; en toch is
het eigenlijk heel eenvoudig, als je er maar enige aanleg voor hebt.
Leonardo en ik begonnen dus samen te improviseren. Eerst zochten wij wat
tastend onze weg ; toen kregen we contact met elkaar, vonden de grondtoon die ons beiden .goed lag en daar begon het lieve leven.
Meer dan een uur lang hielden wij ons zelf en de anderen daarmee bezig.
Ik herinner mij helemaal niet meer wat wij speelden. Ideeen kwamen en
ideeen gingen. Soms nam de luit de leiding en soms de viool, maar deze
overgangen gebeurden van zelf, volgens een stilzwijgende, instinctieve afspraak ; en zodra een van de leden van het gezelschap ons vroeg : „Zoudt
U ons niet eens iets Frans' kunnen laten horen?" of ook : „Speel dat wijsje
nu eens zoals onze oude Vlamingen dat zouden hebben gedaan" of : „Laat
ons nu iets horen in Spaanse stijl" konden wij welhaast automatisch aan
dit vexzoek voldoen, even gemakkelijk als goed gedresseerde paarden overgaan van draf in galop.
Om een avond op deze wijze door te brengen, terwijl wij de gelegenheid
zouden hebben gehad een diepzinnig gesprek te voeren met de schrijver
van de Divina Comedia, mag wellicht velen een ergerlijk tijdverlies toeschijnen ; maar wanneer de schrijver van het grootste gedicht dat ooit in
enige taal is geschreven, met stomheid geslagen is, en slechts ieder kwartier
een paar woorden uit, dan valt daar niet veel aan te veranderen. De arme
balling was blijkbaar reeds zolang gewend zijn ideeen voor zich zelf te
houden, dat hij niet meer in staat was hardop te denken. Leonardo echter,
die het grootste gedeelte van zijn leven had doorgebracht in gezelschap
van een van de vorsten voor wie hij werkte, of die zijn dagen had doorgebracht in een studio gevuld met jonge enthousiaste leerlingen, voelde zich
in ieder gezelschap volkomen op zijn gemak. En daar hij een kunstenaar
was veeleer dan een schrijver, kon hij zijn gevoelens tot uitdrukking brengen door middel van zijn vingers. Hij was, anders dan Dante, niet alleen
maar een verteller, die combinaties van woorden moest neerschrijven om
zijn gedachten aan zijn medemensen kenbaar te maken. Daar hij gewend
was de wereld te reconstrueren door middel van een brok klei, of een
penseel of de darm van een schaap, waarvan men snaren had gemaakt, kon
hij een eindeloze varieteit van nuanceringen, schaduwen, accenten en intonaties aan zijn gehoor overbrengen bij alles wat hij zeide. Ik mag hierbij
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opmerken dat dit een eigenschap is, die ik ontdekt heb bij vele andere
beroemde schilders en beeldhouwers en musici, die in een groot gezelschap
de conversatie veel beter gaande kunnen houden dan hun collega's van de
ganzepen.
Het einde van ons samenzijn volgde op de gebruikelijke wijze. Maar tot
onze grate verrassing excuseerde de jonge vliegenier zich terstond nadat
onze gasten -verdwenen waren. Wij drongen er bij hem op aan om tenminste nog een glas whisky-soda te blijven drinken. Maar hij weigerde ;
hij had het veel te druk, zeide hij, met een aantal rapporten en hij moest
nog een boodschap per telefoon doorgeven aan het Marine-departement in
Den Haag. Wij wisten dat, aangezien het Zaterdag was, iedere beambte
van het Marine-departement zijn bureau reeds uren geleden hadden verlaten. Het was dus iets anders waar hij mee bezig was ; en daar het geen
meisje kon zijn (Veere is daar geen plaats voor) begrepen wij helemaal
niet, waarom hij zo'n haast had om afscheid van ons to nemen. Maar hij
was tenslotte een vrij man, een blanke, en een-en-twintig, en het ging ons
ook eigenlijk niets niemendal aan.
Nauwelijks had hij de deur gesloten, of Frits wist de oplossing.
„Ik wed tien gulden tegen een," zeide hij, „dat de oude Leonardo hem
gevraagd heeft hem mee te nemen voor een korte vlucht in zijn machine.
Het is donker en niemand zal er iets van merken."
„Aangenomen", antwoordde ik, „wij zullen het hem morgen vragen, want
ik heb hem verzocht aan het ontbijt te komen. Goede nacht en welbedankt
voor deze oVerheerlijke avond. Goede nacht, Jo-o-o ! Goede nacht, Hein !"
Uit het keukendepartement klonk een vrolijk, goede nacht, terug — en de
opmerking dat een van die twee Italianen een knappe kerel moet zijn
geweest toen hij nog jong was.
Ik stapte naar buiten in de duisternis ; want volgens de kalender was het
voile maan, en wanneer de kalender dat aanwees, dan werden de zes straatlantaarns in Veere niet aangestoken — een kwestie van zuinigheid. De
sneeuw begon te smelten en het was heel glad. II( stapte dus voorzichtig
door. Maar juist toen ik ons huis had bereikt, hield ik halt ; want ik hoorde
een vreemd geluid in de lucht.
Een seconde later wist ik, dat ik mijn gulden verloren had. Hoag in de
lucht was een vliegmachine vrolijk bezig met een „looping the loop" !
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Hoe wij Monsieur Montaigne en Doctor Rabelais
onthaalden en hoe hun bezoek in ons vreedzame Veere
bijna aanleiding gat tot een volksoproer.
immie had gelijk, in Veere gebeurde altijd wat. Frits was juist
teruggekeerd van een kort uitstapje naar Parijs en een vriend van hem uit
Den Haag, 'die naar Ind,ie ging, had gevraagd zijn Minni-piano bij hem te
mogen laten. Daar Frits geen noot kon spelen, had hij daar niet veel aan;
maar als meubel om zijn kamer op te sieren was het altijd wel te gebruiken
en hij zag dan ook eigenlijk geen reden om het aanbod of te wijzen. En,
zoals hij wijselijk opmerkte, „een piano is net als een Sanskrit-dictionnaire.
Aanvankelijk denk je dat je er nooit wat aan zult hebben, maar je kunt
nooit weten hoe het nog eens te pas kan komen."
De kleine Minni werd dus onder de trap geplaatst, en een stemmer in
Middelburg werd opgebeld om het instrument weer in orde te brengen;
want een valse piano is even irriterend als een klok die niet loopt.
Wat zijn bezoek aan Parijs betreft, dat verband hield met enkele posten die
zijn firma daar nog had lopen, in financieel opzicht was het een volkomen
succes geweest (vergeet niet dat de beurs toen midden in een boomtijd zat
en het publiek dus los en vast kocht); maar overigens had het uitstapje
aan Frits heel wat geleerd en hij kwam terug met angstige voorgevoelens
betreffende de toekomst van Frankrijk.
„Ik heb nog nooit zo iets gezien," vertelde hij ons. „Ik weet dat het Lucie
pijn zal doen, want zij houdt van de Fransen in spijt van alles, maar het
is heus verschrikkelijk."
„Wat is verschrikkelijk ?" vroeg Lucie die, zoals iedere Zondag, een laat
ontbijt gebruikte. Negen uur was heus heel laat voor een ontbijt in Veere.
„Alles", antwoordde Frits.
„Maar „alles" is zo vaag," protesteerde Lucie. „Geef me dan een paar
voorbeelden."
„Goed, zie hier dan enkele details. In Engeland is men alleen maar in
slaap. De mensen daar hebben nooit enige verbeelding gehad ; maar de
bemanning waaraan het schip van staat nu is overgeleverd, dat is volkomen
hopeloos. Het schijnt dat zij niets bemerken van wat er in Duitsland plaats
vindt. Wanneer enkelen van ons hen waarschuwen dat binnen een paar jaar
deze Hitler de hele wereld aan zijn laars zal lappen, lachen zij heel vriendelijk en zeggen : „Dat hindert niets, laat hem maar sterk warden. Hij zal
dan zijn leger gebruiken om de Bolsjewisten te vernietigen ; dat is precies
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wat wij willen." En als je hen dan vraagt waarvoor zij menen dat hij al
die onderzeeers bouwt, en al die tanks en machinegeweren, dan zetten zij
opeens een hoge borst en antwoorden je „Mijn waarde heer, de Duitsers
hebben heus nog niet vergeten hoe het met hun maritieme aspiraties in de
laatste wereldoorlog is afgelopen. Die fout zullen zij nooit herhalen." Dat
deze kerel Hitler zeker het sterkste leger heeft dat de wereld ooit heeft
gezien, schijnt hen volkomen koud te laten.
Het gesprek wordt dan gespannen. Ik vraag hen niet te vergeten dat zij
gedurende de eerste wereldoorlog de hulp van de Amerikaanse vloot hebben gehad, maar dat maakt hen alleen maar stapelgek en zij hebben hun
antwoord klaar. „Maar het spreekt toch van zelf dat de Amerikanen weer
aan onze zij de zullen vechten." Het heeft geen nut hun te zeggen dat de
Amerikanen misschien dit keer zullen weigeren hun zo bereidwillig ter zij de
te staan als zij in 1917 deden, en dat de Amerikanen er meer dan genoeg
van hebben om Oom Shylock te worden genoemd, en dat het heel wat
meer moeite zal kosten hen voor een volgende oorlog te mobiliseren. Zoveel
over Engeland.
„Maar nu Frankrijk. — De Hemel sta ons bij ! In Frankrijk zijn de mensen
niet alleen diep in slaap wat de huidige situatie betreft, maar het hele land
is door en door verrot. Iedereen denkt alleen aan zich zelf. Voor geld is
alles en iedereen te koop. Iedere man en iedere vrouw heeft zijn of haar
prijs. Je kunt ministers kopen en zo nodig kun je ook hun vrouwen kopen.
Om die lening van ons geplaatst te krijgen — wet in Engeland zou dat
gelukt zijn voor de prijs van twee of drie advertenties in een paar van de
grootste couranten. Maar in Frankrijk moesten wij ieders hand vet insmeren,
vanaf de Minister van Financien tot aan de man in uniform die de wacht
hield voor de Bank van Frankrijk.
„Een mooi zaakje om op te knappen" zei Lucie, die toch van de Fransen
bleef houden wat er ook gebeurde. „Een oprechte, eerlijke kleine Hollander,
die Franse beambten omkoopt ! "
„Maak nou geen grappen," antwoordde Frits haar. „Mijn geweten heeft
van dat alles absoluut geen last gehad. Ik heb van de hele zaak niets
niemendal afgeweten. Wij gebruikten daarvoor drie Franse advocaten. Zij
knapten al dat smerige werk voor ons op. Mij zonden ze alleen hun declaratie en wij betaalden deze, nadat zij ons de lijst van personen hadden
voorgelegd die zij hadden „benaderd". Het was deze lijst die mij een koude
schrik op het lijf joeg. Ik merkte daaruit dat er geen enkele eerlijke man
in Frankrijk was overgebleven. En wanneer er ooit een nieuwe oorlog zou
uitbreken, dan vrees ik dat er dit keer geen tweede Verdun zal zijn ja,
ik ben bang dat er zelfs helemaal niet gevochten zal worden. Frankrijk zal
uit elkaar spatten zoals een ballonnetje van een klein kind waar vader met
een sigaar tegenaan gestoten heeft."
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„En wat het ergste is, alle Fransen die een beetje scherper zien schijnen
zich volkomen bewust te zijn van deze toestand ; maar zij halen hun
schouders op en zeggen : „Wat kunnen wij er aan doen ? De fout ligt bij de
regering. Wij hebben nu een democratie, notre there democratie franfaisel"
En zij hebben gelijk. Zij hebben hun beroemde Franse democratie. Iedere
derde-rangs advocaat uit de provincie vindt zich zelf een Danton, iedere
plattelandsdokter meent dat hij geroepen is om een tweede Clemenceau te
worden. Maar niemand van hen geeft een sikkepit om het land als geheel.
Op iedere hoek van de straat staat iemand die een speech afsteekt, in ieder
café zit iemand die een nieuwe grondwet ontwerpt. Eens was er een tijd
dat Frankrijk een yolk van philosophen was. Zij waren wel een beetje vaag,
deze beroemde mannen uit de achttiende eeuw, maar zij bereikten tenminste
iets. Vandaag is Frankrijk alleen nog maar een dispuutgezelschap, waar
iedereen praat en niemand luistert. Zij vinden het allemaal heerlijk om de
lucht te vullen met hun woorden. Maar om dit te kunnen doen, hebben zij
een hoop geld nodig en dat geld nemen zij aan van ieder die bereid is hen
een klein beetje financièle steun te bieden. En ondertussen gaat het land
te gronde."
Dit leidde tot een algemene discussie over La France eternelle, en het gesprek eindiide met een bespreking van de moderne Franse litteratuur. Om
onbekende redenen, de hemel weet welke, toont de wereld een plotselinge
belangstelling voor de werken van Marcel Proust. Noch Frits, nosh ik. (en
in dat opzicht was Lucie het volkomen met ons eens) had een erge hoge
dunk van deze Proust. Wij vonden hem ongezond en verklaarden zijn tij delijk succes uit het feit, dat deze ziekelijke Proust, daar hij zijn gehele lever
omringd was geweest door oppervlakkige en saaie mensen die alleen aan
zich zelf en aan hun kleine belangetjes dachten, een prachtkans had gekregen op te treden als de profeet van even periode, die alle geloof in zichzelf
verloren had.
Jimmie, die nooit erg veel om de Fransen had gegeven (om geen bepaalde
reden, maar alleen omdat zij niet van hen hield) onttrok zich weldra aan
het gesprek en ging ijverig voort met haar breiwerk, een paar wollen sok.
ken, die zij beloofd had aan de kapitein van de Nieuw Amsterdam. Lucie,
Frits en ik zetten het gesprek nog een tijdje voort, totdat het tijd was one
over te schakelen van ontbijt op koffiedrinken. Dit kwam gemakkelijk
genoeg voor elkaar, want het proces bestond alleen in het opzetten van een
nieuwe koffieketel en het klaarmaken van wat meer toast. Toen Kaatj e de
koffie en de toast had binnengebracht, had Lucie haar zelfvertrouwen weer
zover teruggekregen dat zij als haar vaste overtuiging uitsprak, dat wat er
ook mocht gebeuren, er altijd een Frankrijk zou blijven bestaan. Dat niet
alleen, maar zij profeteerde ook de opkomst van een nieuw en schitterend
gewas van schrijvers, die de Fransen van henzelf zouden redden en die
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vernieuwing van de geest tot stand zouden brengen, die altij d weer plaats
vond in dat roemrijke land van de GalHas, juist wanneer zij op het punt
stonden te worden opgeslokt door een of andere buitenlandse of binnenlandse vij and.
Het was dit gesprek (dat tussen twee haakjes tot geen enkel resultaat leidde,
zoals steeds het geval is met zulke discussies), dat mij er toe bracht aan
Frits voor te stellen, om nu eens de twee Franse lettetkundigen uit te nodigen, die mij altij d meer dan iemand anders hadden geinteresseerd, Montaigne en Rabelais.
„Een zonderlinge combinatie" zei Frits, „maar heel interessant. Zij zullen
ongetwijfeld een veel opgewekter gezelschap vormen dan onze sombere
vriend uit de hel van verleden week."
1k wees hem er op dat dit niet de manier was te spreken over de schrijver
van de Divina Comedia ; maar hij weigerde zijn woorden in te trekken.
„De oude Leonardo was een prachtkerel", stemde hij toe, „maar die suf
kijkende Florentijn met die laurierbladeren om zijn hoofddeksel, die daar
maar zat en zat en onze wijn opdronk en niets niemendal zeide en Jo hete
kolen en carbolzuur liet brengen voor zijn lievelings-zwijn — nee, het spijt
me, maar hij maakte niet veel indruk op mij. Die oude schilder en uitvinder
echter, dat was heel wat anders — een wonder ! 1k hoop dat hij veilig
thuis is gekomen en zijn nek niet heeft gebroken."
Zo kwamen wij dan tot overeenstemming betreffende onze nieuwe gasten.
De volgende Zaterdag hoopten wij de eer en het genoegen te hebben van
de aanwezigheid van Francois Rabelais, M.D., uit Lyon, Frankrijk, en Michel
de Montigne, ereburger van Rome, Italiè.
Zij waren tijdgenoten geweest en ,zij waren Fransen geweest. Hier was een
prachtkans voor ons keuken-departement om voor een diner te zorgen als
wij nog niet hadden gehad. Voorts zouden wij dit keer ervaren wijndrinkers
als gast aan tafel zien, want Montaigne kwam uit Bordeaux en Rabelais uit
Touraine. Er was slechts een wijn goed genoeg voor deze rasechte „connaisseurs", en toevallig had ik juist een paar dagen geleden een aanbod
gekregen van een paar dozijn flessen daarvan. 1k bedoel natuurlijk de
Châteauneuf du Pape en de Cháteauneuf van de wijnoogst van het jaar
1921. Noch Frits noch ik waren aanhangers van de theorie dat je van een
goed maal alleen kunt genieten, wanneer je bij iedere gang weer een
andere wijn opdient. Een soort, hetzij wit of rood, gedurende de gehele
maaltijd geeft veel meer bevrediging, aangenomen dat het wijn van een
bijzondere kwaliteit is ; en de in de zon gebakken druiven van de heuvels
van de oude paus-stad Avignon — wanneer deze op hun best zijn — nee,
die waren nooit en nergens overtroffen.
Met het menu kwamen wij niet zo gauw klaar. Wij wilden hier bijzondere
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zorg aan besteden, en ik voelde dat ik Lucie's hulp nodig had als wij inderdaad onze vorige pogingen wilden overtreffen. De hele middag ging heen
met het bespreken van het diner ; wij bladerden in onze oude „Cuisinier
franfais" tot wij er duizelig van werden. Ziehier het uiteindelijke resultaat.
Om te beginnen een „swipe a l'oignon a la Stanislas". Dat was volkomen
veilig, iedere Fransman schijnt een aangeboren passie te hebben voor uiensoep. Dat kon dus nooit verkeerd uitvallen.
Daarna „filet de sole a la sauce ravigote" ; en dan als onze hoofdschotel
„faisans a la Perigueux". Dit laatste zou in oude stijl moeten worden opgediend, met de veren er in gestoken, zodat het er als een levende vogel uit
zou zien, iets waarvoor Hein, het manusje van alles in ons huishouden,
zeker met pleizier zou zorgen. Wat groenten betreft moesten wij wel aankomen met de onvermijdelijke snijbonen en worteltjes; want Holland biedt
in het najaar niet veel keuze wat betreft verse groenten, en wij wilden zo
min mogelijk ingemaakte groenten nemen.
Na de faisant zou een grote kom sla volgen, met hard gekookte eieren en
dan opgemaakt met een klein beetje knoflook, waar alle Fransen en Italianen
zo dol op zijn. Ter wille van Erasmus en de andere Hollanders moest er ook
een beetje prei bijkomen, heel fijn gesneden, en dan wat dragon-azijn
natuurlijk.
Vervolgens (want ditmaal zouden wij gasten ontvangen die precies wisten
hoe een echt diner behoorde te wezen) een extra-gang direct na het gevogelte, een gang bestaande uit koude kreeft met mayonnaise-saus (Lucie
had ons al aangeboden haar speciale mayonnaise-saus die avond voor ons
te maken). En dan tenslotte als dessert een „macidoine de fruits a la kirsch".
Wat de vruchten betreft, daar moesten wij wel ingemaakte voor nemen,
maar in Den Haag zouden wij zeker sinaasappels kunnen krijgen, waarin
het moest worden opgediend.
Koffie? Ja — nee — ja! Erasmus was al zo ver, dat hij het zonder zijn
kleine after-dinner kopje niet meer kon stellen; waarom zouden wij de
anderen dat ook niet laten proberen?
Na het diner slechts een likeur — de laatste fles cognac 1837 ; maar wat
mij betreft, het beste was nauwelijks goed genoeg voor Montaigne. Want
ik was hem veel dankbaarheid verschuldigd. Reeds in mijn jeugd was zijn
boek mijn Bijbel geworden, en was dat sindsdien altijd gebleven.
Ik behoef mij niet te verontschuldigen voor mijn grote belangstelling voor
Montaigne. Hij was een philosoof van zulke volmaakte vormen, dat je hem
rustig mee kon nemen naar ieder gezelschap. Misschien een paar woorden
vooraf aan je gastvrouw, alleen uit beleefdheid. „Beste Elisabeth, vind je
goed dat ik vanavond een allercharmantste Fransman meebreng ? Hij zal
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niets geen last veroorzaken. Hij is e'en oude vriend van mij en ik ben er
zeker van dat je hem heel aardig zult vinden."
„Maar dat is natuurlijk opperbest. Breng hem vooral mee ; en hoe was zijn
naam zei je?"
„Montaigne — Michel de Montaigne. Hij is een schrijver. Verschillende
boeken van hem zijn in het Engels vertaald. Misschien heb je wel eens van
hem gehoord."
„Natuurlijk heb ik dat ! De laatste keer dat wij aan de Riviera waren,
ontmoetten wij een paar alleraardigste mensen die zo heetten, Fransen uit
Bordeaux, meen ik. Misschien waren die nog wel familie van hem?"
„Dat is best mogelijk. Het zal hem zeker interesseren iets van zijn neven
te horen. Wel bedankt voor je vriendelijkheid. Je verwacht ons immers
omstreeks zeven uur, als ik me goed herinner ?"
„Ja, dat stond op de invitatie. Maar ik weet dat je niet houdt van een
borrel vooraf. Het zal wel acht uur worden eer wij aan tafel gaan. Wat
mij betreft kunnen jij en je vriend dus wel om half acht komen, tenzij hij
wel van een paar cocktails houdt."
„Dat geloof ik nauwelijks. Hij heeft last van jicht. Hij moet wat drank
betreft erg voorzichtig zijn."
„Prachtig! Dus om half acht. Het zal ons een waar genoegen zijn je
Franse vriend, Monsieur de Montaigne, te ontmoeten. Goeden avond ! De
groeten aan Jimmie en Knoedel."
„Goeden avond, en wel bedankt."
Vervolgens vertel je aan Michel dat jij hem tot je spijt de volgende avond
mee uit eten moet nemen. Maar het is Donderdag en dat is de vrije dag
voor het personeel. En verder bewonen je vrienden een prachtig huis. Ook
zullen zij heus wel voor een goed diner zorgen. De echtgenoot is misschien
niet zo erg amusant; maar Elisabeth is haar gezelschap waard — misschien
alleen wat sentimenteel. Jimmie zal dan voorwenden dat zij hoofdpijn heeft
en zal dat als een excuus gebruiken om vroeg naar huis te gaan. Daarna
kunnen wij de rest van de avond rustig in de bibliotheek gaan zitten met
een glas hete Zweedse punch en praten over die gelukkige dagen de laatste
keer dat wij elkander in Parijs hebben ontmoet.
Dan is het Donderdag, en het diner verloopt allergezelligst. Je vriend
Michel is het succes van de avond. Hij is overal geweest, kept iedereen
en weet allerlei amusante verhalen te vertellen ; een van de gasten, een
hoogleeraar, heeft zelfs enkele boeken van hem gelezen, ook al •houdt hij
niet in elk opzicht van de stijl van deze schrijvers; en de gastvrouw is verrukt
en zij is je heel dankbaar dat je die onderhoudende Bast hebt meegebracht,
die zijn gezelschap in elk opzicht waard is.
Maar hoe staat het nu met Rabelais ? Dat is een heel ander geval ; en
zodra je zijn naam maar noemt, fronst je vriendin reeds haar wenkbrauwen
568

MONTAIGNE EN DOCTOR RABELAIS

en zegt : ,,Rabelais, je bent toch niet van plan ons Moot te stellen aan de man
die die vreselijke verhalen over een reus geschreven heeft — laat eens zien,
hoe heette hij ook weer ? Gargantua of zo iets. Precies een mensaap!
Wanneer hij het is, dan moet ik de gehele tafelschikking veranderen. Het
is onmogelijk hem te laten zitten naast Tante Mary, die ik ook heb uitgenodigd. Vergeet niet dat haar vader een bisschop was. En dan komt de
chef van John ook, de president van de bank waar hij werkt, en hij is
ouderling van de Gereformeerde Kerk. Hij is een erge puritein, en ik moet
natuurlijk oppassen John's kansen bij hem niet te bederven. Als het je plan
bliift hem mee te brengen, dan zal ik er natuurlijk niet veel tegen kunnen
doen ; maar vraag hem dan dringend niet die afschuwelijke woorden te ge
bruiken waar zijn boeken zo vol van staan. Sommige mensen vinden dat
misschien heel aardig, maar ik heb nooit kunnen begrijpen waarom woorden
platvloers moeten zijn om leuk te wezen. En dan — je begrijpt mij wel niet
waar? — zeg hem alsjeblieft, dat hij zich even gezellig moet gedragen als
die andere vriend van je, Monsieur de Montaigne, die je de vorige keer
meebracht. Op hem waren wij alien dol."
Helaas is dat min of meer de reputatie van de arme Dr Rabelais gedurende
de laatste vierhonderd jaar. Men kent hem bijna alleen als een man die zich
wentelde in de modder alleen om de modder, wonderlijke gigantische gedrochten schiep, groteske en obscene figuren, alleen maar om het pleizier
hen groteske en obscene dingen te laten doen, en als een schrijver die
misschien in de ogen van zijn tijdgenoten grappig was, maar die wij vandaag
in fatsoenlijk gezelschap toch niet meer tolereren.
Er is een element van waarheid in deze harde veroordeling. Gargantua en
Pantagruel zijn voor ons, moderne mensen, niet bepaald netjes en fatsoenlijk.
Zij zijn een beetje te aards voor mensen die zo ver verwijderd van de aardbodem leven. En wat de abdij van Theleme betreft, waar iedereen precies
mocht doen waar hij zin in had, — nee, zo'n oord kan in onze ogen niet
bepaald gelukkig worden genoemd; en al die grapj es waar alle Engelsen
in de tijd van Queen Bess zich half ziek om lachten (want Rabelais was de
meest populaire schrijver van het continent in het Engeland van de tweede
helft van de zestiende eeuw) — al die geestigheden ook, die hij met zoveel
fataal gemak debiteerde, deze zijn niet langer in trek bij mensen die precies
op de hoogte zijn van de theorie van Professor Freud en zijn discipelen en
dus precies weten wat dit alles eigenlijk betekent.
Ik ben mij van dat alles volkomen bewust en, zoals ik zo even zeide, ik ben
het tot op zekere hoogte daar ook wel mee eens. Maar desniettegenstaande
blijft Rabelais een schrijver, die een zees voorname nis vult in mijn particulier Pantheon voor de litteratuur. Ik heb hem deze ereplaats niet toegekend
op grond van zijn litteraire kundigheden. 1k betwijfel of hij eigenlijk wel
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een goed schrijver was en ik ben het eens met hen die beweren, dat zijn
werk niet meer leesbaar is. Hij is eigenlijk al weer verouderd, zoals Sir
Walter Scott of John Galsworthy.
Maar het heeft ook Been zin thans nog jacht op deze man te gaan maken
en de arme Doctor met de bloedhonden van onze door en door fatsoenlijke
burgers achterna te zitten en hem uit te leveren aan de plaatselijke magistraten ; want hij vormt niet langer enige bedreiging voor de opgroeiende
generatie. Deze jongere generatie kent hem alleen nog als de man die dat
grappige boek over grappige reuzen geschreven heeft, die kastelen wegrukten als wortels en er dan naar hun vijanden mee smeten alsof het kiezelstenen waren, naar het voorbeeld van Dean Swift's Brobdingnagiers.
Waarom wilde ik Rabelais dan toch zo graag ontmoeten, dat ik als Bast aan
hem de voorkeur gaf boven honderd andere meer acceptabele candidaten?
In de eerste plaats dit : ook al gaf hij ons misschien niet een boek van grote
litteraire waarde, hij deed sets wat bijna even moeilijk was. Evenals onze
vriend Don Miguel de Cervantes was hij voor zijn bureau gaan zitten,
had zijn pen opgenomen en zijn inktpot klaar gezet en had toen 'even
geblazen in een aantal papieren karakters, die niet alleen opgenomen werden
in iedere bekende taal, maar die zo vol levenskracht en zo vol levensvreugde waren, dat zij oneindig veel reeeler voor ons werden dan honderd
millioen mensen die werkelijk hebben bestaan.
Om in zo'n grootscheeps ondernemen te slagen, mijn beste Frits, daarvoor
is een zeldzame dosis moed en kundigheid nodig ; want hij schept hier als
het ware een geheel nieuw en onbekend mensenras, een mensenras dat zich
echter wijd en zijd over de gehele wereld heeft verbreid. Laat mij je door
een enkel voorbeeld trachten duidelijk te maken wat ik precies bedoel. Wat
betekent Koning Hendrik van Frankrijk vandaag nog voor ons ? Hoogstens
een naam en een datum, tenzij wij ook nog aan hem denken omdat hij naar
men zegt de minnaar geweest is van de schone Diane de Poitiers, het
meisje wier borstbeeld ons ook nu nog in verrukking brengt als wij haar
tegenkomen in het Louvre.
Maar noem Gargantua of Pantagruel en wij bevinden ons opeens in het
hartje van dat geheimzinnig land van reuzen en titanen, waar Koning
Grangousier vrolijk oorlog voert met zijn buurman Koning Picrochole, en
waar de monnik Johannes — en welk een monnik, — welbewust en met
veel succes alle vanzelfsprekende regels van gezonde paedagogiek op zijde
zet, terwijl wij in de verte de abdij van Thelême aanschouwen, die zich
statig verheft in majestueuse glorie, terwijI zijn hoge muren en slanke
torens rustig weerkaatsen in de blauwe wateren van een lieflijk bergmeer.
Rabelais was niet de enige schrijver die er ooit in slaagde een dergelijk
kunstwerk tot stand te brengen. Wij hebben reeds melding gemaakt van
de schrijver van Don Quichotte. En dan is er ook nog dat beroemde geval
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dat verband houdt met Queen Anne van Engeland. Die dame was ongeveer de meest complete nul die ooit op een troon heeft gezeten. Spreek
over Queen Anne en haar naam zal de gemiddelde luisteraar hoogstens
herinneren aan een prachtige kleine tafel met heel slanke poten (die echter
helemaal niet leken op de benen van Hare Majesteit) en van enkele andere
meubelstukken die in Grootmoeders zitkamer stonden. Maar zeg dan de
twee magische woorden „Robinson Crusoe", en opeens rijst een eenzaam
eiland in de stille Oceaan voor ons geesteoog op, en wij zien een man met
Lange baard en een grappige spitse muts, die angstig vreemde voetstappen
op het strand bestudeert ; en wij worden zelf opeens weer jong en hebben
voor onszelf een but gebouwd op het open veld naast ons huis, waar wij
wachten op onze eigen Vrijdag (onze jongste broeder, die met hulp van
wat gebrande kurk in een neger veranderd is) die ons komt vertellen dat
hij de zeilen van een schip gezien heeft dat ons gebied snel nadert, wat
betekent dat wij ons klaar moeten maken om onze bezittingen te verdedigen
tegen een nieuwe aanval van zeerovers.
Of wie stelt er vandaag nog enig belang in George I of George II, of als
ge liever wilt in de politiek van een Walpole of een Pitt, van een Thorbecke of een Van Hall ? Maar ieder van ons is zo thuis in het land van de
Lilliputters, dat wij absoluut niet verrast zouden zijn, wanner in een uithoek van Nieuw-Zeeland, een paar honderd mij1 achter Erewhon, een
reiziger plotseling de laatste overlevenden van dat volkje van de Lilliputters zou hebben ontdekt, die daar vredig leven in hun kleine huisjes en
eten van heel kleine schotels, en nog kleiner kinderen krijgen, die gaan
zeilen in een notenschaal op meren die niet groter zijn dan een badkuip.
En dan — ik had hem haast vergeten, dan denk ik ook nog aan onze
gast van verleden week, die ons een onderwereld gaf (welke hij zeker nooit
met eigen ogen kan hebben aanschouwd) die voor ons veel overtuigender is
dan alle echt bestaande landen, waarover wij ooit gelezen hebben in een
Baedeker.
Nog een laatste opmerking over dit gezellige onderwerp. Waren niet de
mannen en de vrouwen en de honden en de katten, waar wij mee kennis
maakten in Hans Christian Andersen's sprookjes, oneindig meer reeel voor
ons dan die ooms en tiantes van vlees en bloed, die wij iedere Zondag
moesten bezoeken en van wie wij ons niets anders weten te herinneren, dan
dat Oom Kees een pruik droeg en Tante Maria een rode neus had ten
gevolge van een voortdurende verkoudheid ? Maar was er enige onzekerheid
betreffende het aantal knopen op de jas van Hans Christian's soldaat?
Wat het leven van Rabelais betreft, daar valt niet erg veel van te vertellen.
Hij werd geboren ongeveer twee jaar vOOrdat Columbus Amerika ontdekte. Hij aanschouwde het levenslicht in Chinon, een kleine stad in de
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provincie Touraine. Zijn vader was een apotheker (het meest waarschijnlijk) of een cafehouder (minder waarschijnlijk). Op zeer jeugdige leeftijd
werd hij geprest om in een Franciscaner-klooster te gaan ; maar spoedig
verdacht men hem daar van ketterijen, vooral vanwege zijn voorliefde voor
de studie van het recht boven die van de godsdienst. Wel werd hij ten
slotte onschuldig bevonden, maar toch leek het hem verstandiger de Franciskaner-broederen maar liever vaarwel te zeggen en zich aan te sluiten bij
de Benedictijnen, bij wie de studie van de letteren in hoog aanzien stond,
in tegenstelling met de Franciscanen, die het meer te doen was om te
preken en die alle wereldse wijsheid met een scheel oog aanzagen.
Na vijf verdere jaren van kloosterbestaan kwam Rabelais tot het inzicht
dat hij een font had gemaakt in de keuze van zijn levensroeping en dat hij
nooit een goede monnik zou worden. Toen probeerde hij een grand te halen
als lekenbroeder, maar met nog minder succes. Naar hij toch op de een
of andere manier in zijn levensonderhoud moest voorzien, probeerde hij
dokter te worden. Hij ging naar de Universiteit van Montpellier en hier
vond hij tenslotte zijn eigenlijke roeping. In minder dan een jaar tijd
kreeg hij vergunning om lezingen te houden over Galenus en Hippocrates,
de twee beroemde medische orakels, wier boeken (geschreven respectievelijk dertien-honderd en negentien-honderd jaar geleden) destijds voor alle
doktoren de bron van alle wijsheid vormden voor hun diagnosen en hun
klinische voorlichting.
Hier en daar in Italie waren een paar dappere chirurgijns tot de stoutmoedige conclusie gekomen dat men, ten einde alles te weten van zieke
mensen, met eigen ogen zieke mensen moest waarnemen en bestuderen.
Maar waar de Kerk hard als staal bleef in haar oppositie tegen sectie op
menselijke lichamen, stond de anatomie nog in de kinderschoenen, en een dokter bepaalde zich er toe de waargenomen symptomen na te slaan in de boeken
van Galenus en Hippocrates en de zieke dan te behandelen overeenkomstig de
wel wat verouderde voorschriften van deze eerbiedwaard ige oude heren. Het
was geen erg bevredigend systeem, gezien van wit de gezichtshoek van de patient, die gewoonlijk stierf ; maar het behoedde de arts ervoor levend aan
de paal op de markt te worden verbrand ; en de doktoren vonden het
zo dus al lang goed en wachtten er zich wel voor in dat potje te gaan roeren.
In het jaar 15 32 verliet Rabelais Montpellier ; hij wist van de medicijnen
Wen ongeveer alles of wat in die dagen van eindeloze pillen en purgeermiddelen en aderlatingen geleerd kon worden. Hij vestigde zich in de stad
Lyon, waar hij een aanstelling kreeg als inwonend geneesheer van het
stadshospitaal. Daarbij kreeg hij permissie om iets zó ongehoords te doen,
dat men het in het algemeen zonder meer als revolutionnair beschouwde.
Hij kreeg n.l. vergunning om lezingen over anatomie te houden met demonstraties op het menselijk lichaam.
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Het was gedurende zijn praktijk in Lyon dat Rabelais aan de schrijverij
begon, zoals wij vandaag zouden zeggen. Uit deze eerste, aarzelende pogingen groeide langzamerhand de gigantische wereld van Gargantua, Pantagruel en al hun vrolijke metgezellen. Aan deze boeken werkte hij alleen in
zijn vrije tijd (althans dat beweerde hij) ; maar de vroede vaderen van de
stad, die weldra op de hoogte kwamen van zijn litteraire ambities, hadden
gegronde redenen om daaraan te twijfelen en gingen er dan ook helemaal
niet mee accoord. De trots van hun hospitaal werd verondersteld zich te
houden aan zijn voorgeschreven taak om zieken te genezen en men kon
hem niet toestaan litteraire uitstapjes te maken naar heinde en ver wanneer
zijn Muze hem daartoe aandreef. Dit was een ernstige aangelegenheid,
want, in strijd met alle voorschriften, kreeg de eminente Dr Rabelais er
langzamerhand de smaak van beet om maar rustig vrijaf te nemen wanneer
hij genoeg had van zijn dagelijks werk ; en dan gebeurde het wet dat hij
twee of drie weken achtereen afwezig en ondergedoken was ; hij kwam
pas weer boven water wanneer hij een paar hoofdstukken had afgemaakt
en bereid was zich weer te schikken in de dagelijkse sleur-gang van het
ziekenhuis.
Daar een dokter in de zestiende eeuw als regel geen rijk man was, vroeg
de magistraat zich met verwondering of waar de dokter toch wel heen ging
gedurende deze eigengereide vacanties. Rabelais was volkomen bereid hen
dat te vertellen. Als jonge man was hij in de gunst gekomen bij een zeer.
machtige familie — de Du Bellays. Toen een van de zoons van deze Du
Bellay kardinaal geworden was, vergezelde Rabelais hem bij verschillende
gelegenheden naar Rome. Dit bewijs van hoge clericale gunst gaf hem zo'n
hoog sociaal aanzien bij de magistraten van Lyon, dat in plaats van hem te
beboeten, zoals zij met iedere gewone doctor zouden hebben gedaan, of
hem kortweg te ontslaan, zij heel onderdanig aanboden een plaatsvervanger
voor hem aan te wijzen telkens wanneer hun vast aangestelde dokter er
weer eens op uit wilde trekken. Van zijn kant gezien was dit bijna een
ideale regeling en ongetwijfeld van groot voordeel voor zijn patiEnten.
Zo gebeurde het dan dat, naarmate de jaren voorbijgingen, het manuscript
van Rabelais zozeer in omvang toenam dat het de aandacht trok zowel van
het Hof als van de Sorbonne. De Sorbonne (altijd getrouw aan zijn
reputatie van ijskast van reactionnaire gevoelens) gaf blijk van zijn belangstelling in deze wonderlijke medische snuiter door zijn boeken te veroordelen en bevel te geven dat deze door de beul in het publiek moesten
worden verbrand. Dit was een teken voor het koninklijke hof, waar de
vriendelijke en ontwikkelde Koning Frans I toen de toon aangaf, om zijn
waardering voor de werken van de dokter te tonen door deze te gaan lezen,
door er hartelijk en luidkeels om te lachen en door een ondubbelzinnige
aanwijzing te geven aan de theologen van Zijner Majesteits meest onder5 73
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danige Universiteit van Parijs om zich alsjeblieft met eigen zaken te bemoeien en de door de Koning begunstigde schrijver verder rustig zijn gang
te laten gaan met het samenstellen van zijn boeken, juist zoals hij wilde.
Als verder bewijs van zijn instemming bezorgde de vorst in het jaar 1550
aan Dr Rabelais (via de onmisbare du Bellay) twee aanstellingen, die de
eminente auteur de mogelijkheid boden zich uitsluitend te wij den aan zijn
letterkundige arbeid ; want wij weten nu zeker daft hij nooit of ficieel dienst
deed noch in Meudon, noch in Saint Christophe de Jambet. Hij bepaalde er
zich toe rustig het salaris in zijn zak te steken en leefde verder gelukkig
en tevreden. Waarom ook njet ? Want zo was de gewoonte in die tijden en
niemand nam toen aan een dergelijke gang van zaken ook maar enige aanstoat.
Drie jaren later stierf de Dr en Eerwaarde Vader Francois Rabelais, en
daarmee is mijn verhaal uit. Er valt niets meer te vertellen van zijn leven.
Maar zoals ook het geval was met enkele anderen van onze gasten, het
werk dat zij tot stand hadden gebracht was veel belangrijker dan zij zelf ;
en vooral bij Rabelais draaide alles om zijn boek, of liever om de held van
dat boek, de geheimzinnige reus genaamd Gargantua.
Die naam was niet bedacht door Rabelais zelf. Gargantua genoot reeds
vele eeuwen lang faam en populariteit, lang voordat Rabelais geboren was.
Hij was zijn levensloop begonnen als een soort middeleeuwse Paul Bunyan;
maar hij began pas de aandacht van het grate publiek te trekken toen Rabelais vat op hem kreeg en hem de hoofdrol gaf in zijn beroemde satyre.
Daar Gargantua zover ik weet nog niet tot de film is doorgedrongen zullen
zijn avonturen waarschijnlijk minder bekend zijn aan de jongere generatie,
die heden ten dage zijn litteraire en historische voorlichting grotendeels ontvangt van de geleerde paedagogen in Hollywood. Misschien is het dus niet
overbodig wanneer ik een kort overzicht geef van Gargantua's levensloop.
In deel een krijgen behemothische ouders een behemothische baby. Zijn
komst wordt gevierd met een geweldig feest, waarin zowel het eten als het
drinken mammouth-proporties aannemen. Vervolgens gaat de held naar
school en dit geeft Rabelais de gelegenheid om zijn mening kenbaar te
maken over de opvoedkundige methoden van die tijd. De eminente doctor
had even weinig eerbied voor het schoolsysteem van zijn tijd en de zgn.
knappe koppen die aan de opvoedkundige instellingen het heft in handen
hadden, als ik zelf heb voor het systeem waaronder ik in mijn vaderland
vijftig jaar geleden werd groot gebracht. Hij schildert het ook of in al
zijn belachelijke dwaasheid. Hij hat ons precies zien waar het eigenlijk op
neerkomt en vraagt ons dan waarom kinderen gedwongen moeten worden
enige jaren lang hun weg te zoeken door een versteend bos van dode
kennis, terwijl zij toch met zoveel meer voordeel voor hun zelf losgelaten
zouden kunnen worden in de heerlijke tuinen van de Muzen, die de Huma574
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nisten wederom toegankelijk hadden gemaakt voor het grote publiek, maar
waarvan de jongere generatie nog altijd uitgesloten was door allerlei theologische bordjes met ,,Verboden Toegang".
Na aldus afscheid te hebben genomen van het terrein van de opvoeding,
onderzoekt de goede doctor vervolgens de zinloosheid van het oorlogvoeren zoals dat in elk deel van de wereld plaats vond ; en bij monde van
een zekere broeder Johannes geeft hij ons een omstandig verslag van het
geweld, waarmede Gargantua's vader en zijn buurman, Koning Picrochole,
elkander te lijf gingen, honderdduizenden terneer velden en alles precies
zo achterlieten als het vroeger geweest was.
Als dit conflict, dat niets tot een oplossing bracht, tenslotte eindigt met
een vrede die nog minder tot stand brengt, besluit Gargantua zijn blikken
elders heen te richten en het terrein van de sociale voorzorg te betreden.
Het spijt mij te moeten zeggen dat de methoden die hij kiest om zijn
medemensen te verbeteren en hen bewust te maken van hun plichten
jegens elkander, niet precies overeenstemmen met onze moderne methoden.
Er was natuurlijks niets nieuws aan het idee om een godsdienstige retraite
te bouwen. Kloosters bestonden reeds meer dan twaalf-honderd jaar. Maar
de abdij van Theleme, waarvan Gargantua de stichter werd, was toch wel
een unieke instelling. Want terwijl men in andere soortgelijke instellingen
verondersteld werd zijn levensdagen door te brengen in zak en as met het
verrichten van allerlei volkomen nutteloze bezigheden, schreven de kloosterregels van Theleme voor dat iedereen precies mock doen waar hij zin in had.
Door zo'n regeling te ontwerpen toonde Rabelais een betreurenswaardig
tekort aan inzicht in 's mensen ware natuur. Want ik kan mij werkelijk
niets rampzaligers voorstellen dan de hele dag te moeten doen waar ik zin
in heb. Maar ik geloof wel dat ik begrijp wat eigenlijk de bedoeling van de
goede doctor was. Rabelais leefde in een tijd van onderdrukking; en als
doctor begreep hij heel goed, wat te veel onderdrukking op zedelijk en
geestelijk gebied bij een gemiddeld normaal mens ten gevolge heeft. Zijn
abdij met het vrolijke devies : „Doe wat je wilt" was eigenlijk een soort
zestiende-eeuws sanatorium, opgericht voor allen die gedurende een paar
maanden de lasten van het dagelijkse leven wilden ontvlieden. Onze moderne psychiaters zouden goed doen deze methode eens nader in overweging
te nemen. Een abdij van Theleme, opgericht midden in een van onze afgelegen plattelandsdistricten, zou honderdduizenden arme vrouwen redden
van hun onontkoombaar lot en zou zeker een Godsgeschenk zijn voor de
arme belastingbetaler, van wiens onvrijwillige bijdragen aan de staat thans
een kwart verdwijnt in de zakken van onze specialisten die verbonden zijn
aan de krankzinnigengestichten.
Er valt nog heel wat meer te vertellen van de geschiedenis van Gargantua,
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maar deze kleine uittreksels zijn wel voldoende. Zij laten je zien hoe Dr
Rabelais vlucht in het gebied van de fantasie van een geheel andere aard
dan de vlucht van Signor Dante, die ook een niet bestaande wereld voor
zichzelve construeerde, om ons aldus te vertellen wat hij dacht van het
bestaande tegendeel daarvan. Wat Dante wilde bereiken was zó eenvoudig,
dat iedereen dat kon begrijpen. Hij wilde persoonlijk afrekenen met alien
die hem in zijn politieke ambities hadden gedwarsboomd. Maar zelfs nu,
na bijna vier eeuwen van zorgvuldige studie, zijn de vrienden van Dr Rabelais er nog altijd niet helemaal zeker van wat hij eigenlijk beoogde toen
hij zijn held uitzond op zijn vreemde omzwervingen en de Pantagruelische
wereld schiep om te bewijzen ja, wat eigenlijk ?
Dat zouden wij inderdaad heel graag willen weten ; maar wij zijn nooit zo
ver gekomen, dat wij de bedoeling van de goede doctor in een enkele formule kunnen samenvatten.
Volgens Webster is Pantagruelisme „de theorie of liever de practijk van
Pantagruel ; potsenmakerij of grove humor met een satirische of wellicht
ook ernstige bedoeling". 1k stel voor dat wij de verwijzing naar de grove
humor maar laten rusten. Jij en ik, beste Frits, behoren tot een geslacht dat
zo diep geworteld is in de bodem van de middeleeuwen, dat deze z.g.
grofheid nog altijd een deel van onze eigen natuur is. Wel zorgen wij er
goed voor om dit voor vreemden zorgvuldig te verbergen. Zij zouden er
door van streek raken. Maar wanneer we alleen zijn met het eenvoudige
landvolk van Zeeland of Holland of Vlaanderen dan kunnen wij niet alleen
heel, heel erg Rabelais-achtig zijn (in de algemeen aanvaarde Anglo-Saksische betekenis van dat woord) maar wij voelen ons volkomen thuis in die
vreemde atmosfeer van grollen, grapjasserijen, snaaksheden, spotternijen,
schimpscheuten en boertigheden waar de mensen vierhonderd jaar geleden
blijkbaar zo veel schik in hadden. Voor hen was die veelgesmade platheid
van Rabelais helemaal niet zo ongewoon. Deze vervulde een volkomen natuurlijke litteraire functie; het was een methode door welke Rabelais hoopte
bij de mensen belangstelling te wekken voor wat hij eigenlijk wilde zeggen.
Het feit dat iedereen, vanaf de Koning tot de laagste burger, in het Frankrijk
van die tijd veel genoegen schepte in het lezen van de Grandes et inestp.
mables Chroniques bewijst dat de schrijver een goede greep had gedaan
toen hij deze vorm koos om de mensen aan te spreken.
En nu nog een laagste woord, wellicht onvermijdelijk in onze tijd, die zich
zo bewust is van zijn sociale verplichtingen jegens onze medemensen. Had
Rabelais inderdaad wat wij vandaag noemen een „boodschap" te brengen?
1k betwijfel dat. 1k vind geen enkel bewijs dat hij zich zelf beschouwde
als een hervormer, en ik ben er zeker van dat hij het heel onaangenaam
zou hebben gevonden als men hem een plaats toekende ander de sociale
verbeteraars van die tijd. Maar in spijt van zijn verklaring dat hij alleen
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schreef voor zijn eigen pleizier, moet hij toch wel hebben geweten dat er in
zijn boek heel wat meer stak dan oppervlakkig het geval leek.
Rabelais was een pientere baas en blijkbaar een zeer goedhartig persoon.
Hij leefde in een wereld van grof bijgeloof en onwetendheid, een wereld
waarin onophoudelijk daden van absoluut onverschoonbare- wreedheid werden gepleegd, zonder enige duidelijke reden. Het is ongetwijfeld waar
dat gedurende de voorafgaande eeuw de beter gesitueerden tot meerdere
ontwikkeling en beschaving waren gekomen, alien die tijd vrij konden maken nodig voor het verkrijgen van de gemakken en voorrechten die het
leven kan bieden. Maar de onderste lagen van de bevolking werden nog
altij d even hopeloos onderdrukt en misbruikt als altijd het geval was geweest. Zij deelden hun schamel bestaan met hun huisdieren. Zij hadden
nooit genoeg te eten ; en alleen vrees voor de hel, het grote middel waardoor
de Kerk er in geslaagd was haar kudde binnen zekere elementaire, maar
zeer noodzakelijke grenzen van fatsoen te houden voor tenminste een deel
van hun tijd, hield hen terug van allerlei wandaden.
Rabelais wilde de wereld waarin hij leefde alleen maar schilderen op zo'n
wijze dat iedereen dat kon begrijpen; en hij deed dit door zijn gefantaseerde wereld van reuzen te scheppen. Erasmus (door Rabelais als zijn
meester vereerd) die een heel ander iemand was, had zijn kleine poppetjes
vrolijk laten ronddansen en hossen in zijn „Lof der Zotheid", om aan zijn
medemensen te tonen hoe hij dacht over de bestaande toestanden in onze
samenleving, Thomas More had zijn Utopia geschreven, om een maatschapp; of te beelden waarvan hij droomde als de uiteindelijke meest verkieselijke
plats voor alle mensen die van goeden wille waren. Cervantes had vorm
en inhoud gegeven aan zijn belachelijke ridder, om door deze schepping
zijn mede-Spanjaarden er toe te brengen hun geestelijke inventaris eens op
te maken en zichzelf misschien een beetje te herzien, zodat zij niet langer
een voorwerp van spot zouden zijn voor de rest van de wereld. Ik heb je
reeds herinnerd aan Dean Swift en zijn Lilliputters en Brobdingnagiers,
die zijn zelfgenoegzame medeburgers bewust moesten maken van hun eigen
zwakheden en tekortkomingen. Weer een eeuw later kwam Samuel Butler
van zijn rampzalig avontuur in Nieuw-Zeeland, waar hij de schapenfokkerij
wilde organiseren, terug met nieuws over „Erewhon", „Nergensland", dat zó
wijs bestuurd werd dat het iedereen tot voorbeeld moest dienen en het
„Land van Overal" moest worden.
Rabelais, een Fransman uit de eerste helft van de zestiende eeuw, gebruikte
uiteraard die litteraire vorm die, naar hij wist, het meest geschikt was voor
zijn eigen lezers ; door hieraan tot het einde toe vast te houden, slaagde hij
er ongetwijfeld in de meest brillante sociale exponent van zijn eigen tijdperk te worden. Hij beweerde dat hij een onmatig verlangen naar het voile
leven had, omdat hij een diep afgrijzen koesterde voor het beeid van de
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dood dat hem aangrijnsde op iedere hoek van zijn levensweg. Hij trad op
als clown, om dat hopeloze gevoel van melancholie te verbergen dat eigenlijk op de bodem van zijn gevoelige natuur lag ; en hij speelde voor dwaas,
omdat hij wist, dat dit de enige manier was waarop hij zijn medemensen
althans iets van zijn wijsheid zou kunnen meegeven. Om dit alles op te
sommen in een enkele zin : Rabelais was, om zijn uiteindelijk doel te bereiken, bereid een veroordeling te ondergaan voor al die platvloersheden
en banaliteiten, waarmee hij trachtte zijn diepe, eeuwigdurende liefde voor
zijn medemensen te bedekken.
Waar ik ook heen ga, overal vergezelt mij een editie van de Essais van
Michel de Montaigne. Niet dat ik er iedere morgen en avond in lees, zoals
onze voorouders het Oude Testament nauwkeurig van A—Z plachten door
te lezen. 1k ben niet gedwongen om alle lotgevallen van een Hollandse
schipper uit de zestiende eeuw te ondergaan, die er op uit trok om een
tropisch wereldrijk te veroveren vijftig maal zo groot als zijn vaderland,
en die voor zijn veiligheid tegenover honderdduizenden inboorlingen afhing van een handvol ontslagen boeven gewapend met zwaarden en donderbussen. Mijn zorgen en moeilijkheden zijn van een geheel andere soort.
Maar wanneer de gehele wereld uit zijn voegen schijnt te geraken (zoals
in onze dagen geregeld het geval is) dan is het uitermate verkwikkend om
de oude Michel bij de hand te hebben en een stil halfuur in zijn gezelschap door te brengen voordat je weg kunt vluchten in een rustige slaap.
1k heb het grate geluk gehad op mijn levensweg telkens een aantal mensen tegen te komen, die begiftigd waren met zulk een heerlijk, evenwichtig
temperament, dat zij je helemaal uit je zelf konden halen en in staat waren
je alle tegenslagen van de dag te doen vergeten. Maar het aantal boeken dat
in staat is je een soortgelijke nuttige dienst te bewijzen is inderdaad heel
gering. De vorige avond probeerde ik ze op te schrijven; maar ik kwam
niet verder dan een half dozijn, die op deze erelijst een plaats verdienen.
En denk dan eens aan de millioenen boeken die gedrukt zijn sinds de oude
Johan Gansefleisch, gewoonlijk Gutenberg genaamd, in eenzaamheid en
armoede stierf.
Welnu, Montaigne is de enige die mij nooit in de steek heeft gelaten, en
daarom koester ik een diepe verering voor hem. Soms, ik beken het eerlijk,
sla ik enkele van zijn klassieke citaten over ; want ik heb Latijn en Grieks
zó slecht geleerd, dat zelfs na zeven jaar hard werken op Homerus en
Vergilius deze nog altijd woordpuzzles voor mij zijn, die ik meer door
geluk dan door echte kennis tracht op te lossen.
Montaigne, die de klassieken naar het schijnt met de moedermelk heeft
ingezogen, citeert Homerus en Vergilius even gemakkelijk als ik Vondel
of Goethe citeer. Hij draait er zijn hand niet voor om van het Frans
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over te gaan op de taal van de Romeinen of van de Atheners, en dan weer
terug naar zijn moedertaal. Voor mij betekenen die regels van Plutarchus
of Cicero, waarmee hij zo handig en elegant jongleert, een moeilijk tasten
naar half vergeten woorden en volkomen vergeten syntaxische regels. Daarom sla ik al die bladzijden, waarin de Fransman zich aan zijn geliefde hobby
overgeeft, meestal maar zo vlug mogelijk over. Dit is echter alleen maar een
handige true voor een snel-lezer (zoals iedere eerlijke overzichtschrijver van
een boek wel zal toegeven) over blijft dan de grote massa van de tekst, die
als een machtige bergrivier haastig zeewaarts stroomt door een landschap
van onvergelijkelijke liefelijkheid en schoonheid. Als ik maar een half uur
door mag brengen aan de oevers van deze rivier, dan is alles weer goed met
mij en met de wereld in het algemeen ! Daarom breng ik hier en nu eerbiedig hulde ,aan de nagedachtenis van Michel de Montaigne, en verklaar
dankbaar dit ik zijn meest nederige leerling ben.
Mijn goede leermeester was geboren in Februari van het jaar 1533. Hij
was dus weer een van die winterbabys, die zo'n belangrijke rol in de geschiedenis van de wereld hebben gespeeld, omdat zij ontvangen werden in
het voorjaar, de tijd van het jaar, die vanaf het begin van de schepping
voor alle zoogdieren de natuurlijke paringstijd is geweest, de Homo Sapiens
niet uitgesloten.
Montaigne's familienaam luidde eigenlijk Eyquem; maar dit Eyquem had
de familie laten vallen toen zij in het bezit was gekomen van het kasteel
van Montaigne, niet ver van de stad Bordeaux in het Zuiden van Frankrijk.
Michels vader, Pierre Eyquem de Montaigne was een handelsman geweest
en evenzo zijn grootvader. Zij die van Michel niets moesten hebben, (en
hij was veel te geestig om zichzelf niet een aantal uitgezochte vijanden te
bezorgen) waren er altijd gauw bij om aan te duiden dat deze verandering
van naam het gevoig was van de wens om het grote publiek het zeer eerzame begin van de nu zo achtenswaardige familie te doen vergeten. Misschien was er wel enige waarheid in deze aanklacht. Het verlangen naar een
mooie genealogic, die terug gaat tot de dagen van Ceasar, en een familiewapen met zestien kwartieren is een volkomen normaal en ook een onschuldig pleizier vergeleken met de dwaze manier waarop rijkgeworden
mensen vaak al te graag hun geld verkwisten. Maar daar Montaigne, althans in zijn boeken, Been enkel bewijs geeft van enig soort intellectueel
of politiek snobbisme, kunnen wij dit beetje geroddel verder laten rusten,
als alleen maar afgunst van de kant van zijn minder verlichte medemensen.
Heden ten dage zou men hem waarschijnlijk van een geheel andere kant
hebben aangevallen. Men zou hebben ge1nformeerd naar de voorouders van
zijn moeder om dan verder een veelbetekenend knikje te geven : „Zie je
wel, heb ik het je niet gezegd ?" Want zijn moeder was ongetwijfeld van
joodse oorsprong en dat verklaarde natuurlijk waarom haar zoon zoveel
.
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helderder van geest en zoveel cosmopolitischer was dan de gewone honderd-procent Fransman.
Dat zijn bekende klanken, niet waar ? Helaas pijnlijk bekend ! Maar wat
kunnen wij er aan doen ? Ik vrees niet veel, tot tijd en wij le wij ons gehele
systeem van opvoeding hebben veranderd en onze kinderen zullen hebben
genezen van het geloof dat er zo iets bestaat als een uitverkoren ras, iets
wat even absurd is als de aanspraak die sommigen maken op een super-ras.
Ja, Montaigne's moeder was ongetwijfeld Joods. Zij behoorde tot de machtige familie van de Louppesses (thans gemoderniseerd in Lopez) die gedurende vele eeuwen een belangrijke rot in de Spaanse geschiedenis had
gespeeld. Gedurende de regering van dat sombere, fanatieke stel, Ferdinand
en Isabella, waren de Loupesses gedwongen geweest zich te laten dopen.
De paar druppels gewijd water, gesprenkeld op hun voorhoofd, mogen
misschien een wonder hebben verricht op het gebied van het geloof, maar
zij waren niet in staat geweest de vlammen van genialiteit uit te blussen
die zo helder brandden in die buitengewone familie. En wanneer wij Montaigne mogen aanschouwen als een typisch resultaat van een gemengd huwelijk, dan kan ik alleen maar betreuren dat mijn ouders en al mijn voorouders eenzijdig Hollands waren.
Montaigne's vader schijnt iemand te zijn geweest van meer dan gewone
bekwaamheid, een vreemdsoortig persoon, die door zijn intelligentie en gezond verstand er voor behoed werd om een zonderling te worden. Hij was
uitermate orgineel in zijn opvoedkundige theorieen. Toen Michel zijn erfgenaam geworden was, — ten gevolge van het overlijden van zijn beide
oudere broers — besloot de vader aan zijn enig overlevende zoon iedere
mogelijkheid te bieden om iets bijzonders te worden. Daar hij van mening
was dat een direct contact met de goade amide van essentieel belang was
voor het lichamelijke heil van ieder kind, zond de oude Montaigne zijn
kind naar het platteland om daar opgevoed te worden door een boerin ; en
hij .stond er op dat de zoon van de landhetr groat gebracht zou worden op
voet van absolute gelijkheid met de kinderen van zijn toekomstige pachters.
Na deze vooropleiding in een meer eenvoudige leefwijze werd Michel
teruggebracht naar het kasteel van zijn vader. Maar nu kwam hij onder de
hoede van dienaren die alleen maar latijn spraken, (de hemel weet waar
Papa Montaigne hen gevonden had ! ), en elke morgen werd hij gewekt
door prachtige muziek.
Dit verhaastte dermate de intellectuele ontwikkeling van deze jongen, dat
hij reeds op zes-jarige leeftijd naar een openbare school ging, wat in Europa
altijd heeft betekend een particuliere school, ter onderscheiding van een
clericale school. Toen hij dertien was icon hij van deze particuliere school
overgaan naar de Universiteit. Daar studeerde hij rechten, en op de leeftijd
van een-en-twintig was hij reeds lid van de Gemeenteraad van Bordeaux.
582

Gargantua was voor zijn lunch op het dak van ons stadhuis gaan zitten

MONTAIGNE EN DOCTOR RABELAIS

Zo'n carriere was natuurlijk alleen mogelijk voor een jongeman die financieel volkomen onafhankelijk was en die een pate dosis politick inzicht
bezat. Deze zelf de gelukkige omstandigheden stelden Michel in staat herhaalde malen het Hof te Parijs ate bezoeken. Zij verldaren ook zijn diensttijd in het Koninklijke leger. Overigens vale er niet veel te vermelden
omtrent de eerste dertig jaren van onze aanstaande gast.
Montaigne was een zeer hoffelijke en voorkomende jonge man (zoals er
duizenden anderen waren in het Frankrijk van die tijd). Hij bewoog zich
in hogere kringen (zoals duizenden andere beleefde jonge mannen in het
Frankrijk van die tijd deden). Maar toen hij alle diners had genoten waarvan hij kon genieten (altijd met mate) en alle wijn opgedronken had die hij
te drinken kon krijgen (ideal) en geflirt had met alle knappe jonge meisjes
die hij maar kon vinden om mee te flirten (het spijt mij te moeten zeggen
niet zo met mate) deed hij iets wat Been van al die andere beleefde jonge
mannen van Frankrijk ooit bedacht had om te doen. Hij bekende niet
alleen dat dit bestaan hem uitermate begon tegen te staan als een zeer onprofijtelijk verkwisten van energie, maar hij kondigde ook aan, dat hij van
plan was de rest van zijn levensdagen te besteden aan een of andere nuttige
taak en dat hij zich verder niet met politieke sinecuren en het beheer van
zijn domeirien zou tevreden stellen.
De nuttige taak, waarop Montaigne zich vervolgens wierp, was niets minder
dan het schrijven van een boek, waarin voor het eerst in de geschiedenis
van het menselijk geslacht een mens over zich zelf en over zijn reacties op
alles wat er met hem gebeurde, zou verhalen met absolute oprechtheid. Ik
herhaal — MET VOLKOMEN OPRECHTHEID.
Montaigne begon zijn Essais te schrijven in het jaar 1577, en deze taak
hield hem bezig tot aan zijn dood in het jaar 1592. Af en toe reisde hij
nog wel eens wat rond, meestal in verband met zijn gezondheid of met
andere officiele opdracht. Maar gedurende het grootste gedeelte van deze
laatste vijftien jaren woonde hij gelukkig en tevreden in zijn beroemde
stenen toren, en telkens wanneer hij gedwongen werd zijn hermitage te verlaten, telde hij de dagen dat hij weer terug zou kunnen keren naar die
stille plek, waar hij inderdaad helemaal zich zelf kon zijn, waar hij al zijn
werkuren kon besteden aan de aangename taak van het beschrijven van
Michel de Montaigne, zoals deze inderdaad was en niet zoals hij trachtte
zich voor te doen in de ogen van zijn vrienden en medemensen.
Heel veel mensen hebben getracht zijn voorbeeld na te volgen, maar weinigen zijn er ooit in geslaagd dat even volkomen te doen als deze kleinzoon
van een Franse haringkoopman en een gedoopte Spaanse Jodin.
;

Montaigne had gedurende de eerste helft van zijn leven een grote vriendschap genoten. De naam van zijn geliefde makker was Etienne de la Boètie.
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Het is zeer waarschijnlijk dat de dood van deze de la Boetie hem zo diep
had aangegrepen, dat dit in belangrijke mate heeft medegewerkt tot zijn
besluit zich terug te trekken uit alle verdere wereldse genietingen.
Deze veronderstelling (ik heb geen enkel concreet bewijs er voor) wordt
gesteund door het feit dat Montaigne voor hij begon aan zijn auto-biografie (want wat anders zijn deze Essais dan de auto-biografie van een enkel
eerlijk man ?) veel tijd besteedde aan de uitgave van de werken van zijn
vriend, die reeds enige bekendheid als dichter had verworven voordat hij
onverwachts en ontij dig stierf.
Nadat hij deze liefdedienst had volbracht, nam Montaigne een schoon vel
papier en schreef zijn eerste beroemde zin. „Dit, waarde lezer, is een boek
geschreven in een geest van volmaakte oprechtheid." Billijkheid eist ronduit te erkennen, dat hij, toen hij het laatste hoofdstuk had voleindigd, volkomen trouw gebleven was aan deze belofte. De Essais vormen inderdaad
de eerlijke openbaring van de diepste gevoelens van een mens. Het was een
groot geluk dat Montaigne zelf de meest belangrijke bijdrage kon leveren
nodig om zulk een boek tot een succes te maken. Hij bezat niet alleen
karakter, maar hij was ook zelf een karakter. Het was ongetwijfeld de
gelukkige combinatie van deze twee trekken die aan zijn werk die frisheid
gaf, waardoor het in de laatste vier eeuwen onafgebroken een „bestseller"
bleef.
Van mijn beste vriend Stephen Bonsai wordt verteld, dat hij, ofschoon hij
meer rondgereisd had dan enig menseiijk wezen en meer plaatsen bezocht
had dan mogelijk schijnt, toch nooit een nieuw uitstapje begint, zij het ook
alleen maar van Washington naar Georgetown, zonder te voelen, dat dit
weer een volkomen nieuw, verrukkelijk avontuur wordt. Montaigne deelde
Stephens Bonsai's gelukkige levenshouding. 's Morgens stond hij op, bezocht de Heilige Mis, (want hij was trouw in het waarnemen van zijn
godsdienst-plichten) nam zijn ontbijt en genoot dan eens rustig van het
mooie uitzicht uit zijn hoge torenkamer. Na zoveel jaren moet hij het
landschap welhaast uit z'n hoofd hebben gekend ; maar elke keer bezorgde
het hem weer evenveel vreugde of hij het nog nooit had aanschouwd ; en
waar hij dan ook z'n blik wierp, het werd terstond een welkom onderwerp
voor een korte beschouwende essay.
Dit eeuwige besef van het wonder verklaart ongetwijfeld de verrukkelijke,
steeds verrassende verscheidenheid van de titels van zijn hoofdstukken. Zo
b.v. : „Over de Droefheid" ; waarop weer volgt een betoog over „Philosophie als middel om ons te leren hoe wij gelukkig kunnen sterven". Nadat
hij heeft nagepeinsd over de ongelukkige gevolgen van pedanterie, bespreekt hij de wenselijkheid om vele goede boeken te lezen. Kannibalen
trekken zijn aandacht, maar evenzo de kleding van mannen en van vrouwen.
Nadat hij twee korte preken heeft gehouden over „De Kunst om te gaan
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slapen" en „De IJdelheid van woorden", vraagt hij zich plotseling of hoe
het mogelijk is, over dezelfde zaak op hetzelfde ogenblik te lachen en te
huilen.
Dronkenschap biedt hem de gelegenheid enige zeer snedige opmerkingen
te maken ; maar dat geldt evenzo van het geheelonthouder-zijn. Vriendschap en trouw worden even zorgvuldig bestudeend als het cerem.onic...el dat
aan het Koninklijk Hof heerst, en het feit dat, wat voor de een heerlijke
caviaar is, voor een ander alleen maar een overzoute schotel van viseieren
betekent.
Deze methode om te schrijven zonder enig vast plan verdeelt uiteraard de
lezers van Montaigne in twee vijandige kampen. Zij die geloven dat wij al
grasduinende door het leven moeten gaan en dat de vreugde van een reis
bestaat in het volgen van iedere mogelijke omweg veeleer dan in het bereiken van je einddoel in de kortst mogelijke tijd, deze alien vinden Montaigne een verrukkelijk schrijver en beschouwen hem als hun beste reisgenoot. Maar de jongeren, die alles zo gauw mogelijk klaar willen hebben
en die tijd willen winnen (waarvoor eigenlijk ? mag ik vragen), vinden hem
eenvoudig een hopeloze egoist en weigeren halsstarrig iets met hem te doen
te hebben.
Zij maken van hun hart geen moordkuil ! „Wij zullen wachten tot de
„Bekentenissen van Raymond de Sabunde" (is dat niet het hoofdstuk waarin
hij, naar men veronderstelt, zijn eigen levensphilosophie uiteen zet ?) teruggebracht zijn tot drie bladzijden," zo vertellen zij ons, „en dan willen wij
het graag lezen in een van onze geillustreerde weekbladen (altijd wanneer
wij niets beters te ,doen hebben) ; zolang is die oude Fransman
te wijdlopig, hij praat te veel, hij is een van die Franse zanikpotten die een
hele middag kunnen verdoen over een enkel glas wij n, terwiji zij de betekenis van een bepaalde regel in de laatste bundel van de een of andere
langharige dichter becritiseren, die zo juist van honger omgekomen is op
een dakkamertje in Montparnasse."
Litteratuur lijkt in menig opzicht heel veel op godsdienst. Mensen zijn
het met een bepaalde opvatting of volkomen eens en aanvaarden deze
zonder enig voorbehoud ; of wel zij zijn het er helemaal niet mee eens en
praten er over helpt dan niets niemendal. De Montaignards zullen voortgaan hun leermeester te vereren, de niet-Montaignards zullen voortgaan
hem te verafschuwen. En wanneer zij samenkomen dan zullen zij, als zij
verstandig zijn, praten over de prijs van eieren in de zwarte handel of over
de atoomsplitsing, of een ander verafgelegen onderwerp ; maar de Essais
en hun schrijver zullen zij met rust laten.
Uiterlijk nam Montaigne, zoals ik reeds heb opgemerkt, de regels van fatsoen en betamelijkheid, die in zijn tijd algemeen golden, met zorg in acht.
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Hij was in Been enkel opzicht wat men noemt een revolutionnair en hij
voelde niets voor een aggressief optreden. Wanneer de meerderheid van het
yolk er heil in zag de koning te eren en de voorschriften van de Kerk te
gehoorzamen, dan was hij volkomen bereid zich daar bij aan te sluiten. Hij
dacht er niet aan anderen te ergeren en zelf op te vallen door op jacht te
gaan wanneer ieder ander in de Kerk zat, of door een oproerige redevoering
te houden wanneer de menigte op straat een lid van de Koninklijke familie,
die juist op bezoek kwam, met veel gejuich begroette.
Dit belette hem echter niet om een groot aantal uitgesproken eigen meningen te hebben over al zulke onderwerpen als godsdienst en staatkunde en
de juiste ,grondslag voor een gelukkig familieleven. Wij mogen zelfs betwij felen of hij in zijn hart wel een goed zoon van de Kerk was, of ook een
oprecht bewonderaar van de wereld zoals hij die aantrof (incluis het koningschap) ; want terwijl de ware gelovigen alles aanvaarden en aannemen
zonder er over te argumenteren, vroeg Montaigne, bij alles wat hij schreef,
zich steeds af : „Maar wat weet ik er tenslotte van af ?"
Descartes zou Montaigne ongetwijfeld de raad hebben gegeven alleen dat te
geloven wat hij met zijn eigen ogen kon waarnemen ; maar Descartes was
nog niet op het wereldtoneel verschenen, en Montaigne miste volkomen de
wetenschappelijke wijze van aanpakken van een probleem. Dit verhinderde
hem echter niet om een van 's werelds grootste specialisten te worden op
het terrein van de acties en reacties van de menselijke ziel. Want in zijn
eenzaam laboratorium was hij steeds bezig zijn eigen ziel te ontleden en te
bestuderen, en ook de driften en impulsen van zijn medemensen, met de
algehele onbevangenheid van een Vesalius, behalve dan dat hij nooit helemaal zo ver ging als de man met het ontleedmes.
Maar terwijl die beroemde Vlaamse anatoom tot een groot aantal definitieve
conclusies kwam, hield Montaigne telkens weer op, juist wanneer hij een
afdoend antwoord zou gaan geven op de vraag die hij zich zelf had gesteld.
Zijn aangeboren en ongeneeslijke gewoonte om de wereld steeds te bekijken uit het gezichtspunt van de sceptische „que sais-je?" (wat weet ik
eigenlijk ?") verhinderde hem in enig vraagstuk ooit definitief partij te
kiezen en de gehele schepping duidelijk te verdelen in wit en zwart. Hij
gaf de voorkeur aan de tussengelegen kleuren, en hierin toonde hij zijn
verwantschap met alle goede philosophen vanaf de dagen van Socrates tot
William James. Ook zij waren op een bepaald ogenblik van hun leven tot het
inzicht gekomen, dat een eeuwige twijfel de prijs moest zijn van geestelijke
vrijheid, en dat een waarheid, wanneer deze eenmaal aanvaard is en opgeheven is tot een dogma, door mensen steeds weer misbruikt wordt om
vroegere vrienden te onderdrukken en als een tyran te gaan heersen, oneindig meer wreed en onverzoenlijk dan de tyrannen die het juist had
helpen overwinnen.
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De twijfel, waarover deze profeten het steeds weer hadden, had iets goddelijks in zich. Deze bestond niet in het opwerpen van futiele en overtollige
vragen, zoals al te pientere kinderen proberen hun Zondagschooljuffrouwen
wanhopig te maken door te vragen : „Juffrouw Jansen, wat is God ?" Het
was een nederig soort twijfel. Het was vol eerbied juist voor datgene
waaraan het twijfelde. Maar het was in ieder geval twijfel, een aarzeling orn
zich al te bout uit te drukken en een vrees om tot definitieve conclusies te
komen voordat men er absoluut zeker van was dat het voor en tegen zorgvuldig tegen elkaar was afgewogen, dat de goden niet ergens nog een paar
brokjes waarheid zorgvuldig hadden achtergehouden, die zij van plan waren strikt voor zich zelf te bewaren daar deze veel te goed waren voor gewone stervelingen.
Scepticisme, zoals wij dat vandaag begrijpen, is de philosophie, die er aan
vast houdt, dat buiten het terrein van de wetenschap geen absolute kennis
mogelijk is, dat geen feit of waarheid vastgesteld kan warden alleen op
zuiver philosophische gronden. Hier wordt dus het evangelie van een
„opgeschort oordeel" gepredikt.
Ik weet van dat alles niet veel af, daar ik een artiest ben en geen historicus
of een philosooph. Maar het wil mij voorkomen dat de sceptici, die een
belangrijke rol in de geschiedenis hebben gespeeld, een keurcorps hebben
gevormd zoals er geen tweede bestaan heeft, en dat zij alles samengenomen
er meer toe hebben bijgedragen deze wereld een beetje beschaafder te maken dan enige andere groep van geestelijke leiders. Van de dagen van
Pythagoras tot Emanuel Kant hebben zij zich onderscheiden door hun gematigdheid en hun verdraagzaamheid, hun bereidheid om te luisteren naar
het voor en het tegen en hun weigering om een hard oordeel uit te spreken
over een ieder die met hen van mening verschilde.
En van niemand kan dat alles meer naar waarheid getuigd worden dan van
Michel de Montaigne. Hij aanvaardde het leven zoals hij het vond. Hij
verklaarde dat het in zijn ogen noch volkomen goed noch volkomen slecht
was, en dat alles er van af hing hoe men de problemen van het dagelijks
leven aanpakte. Evenals bij Voltaire werd zijn oorspronkelijk scepticisme
achteraf getemperd door zijn overtuiging dat de rede tenslotte een oplossing zou vermogen te geven voor onze meeste moeilijkheden. Zo werd
Montaigne naarmate hij ouder werd meer en meer een Stoicijn. Hij deed
zijn best zich te verheffen towel boven vreugde als boven smart ; maar
hierin slaagde hij nooit helemaal. Hij was inderdaad te gezond in al zijn
reacties, te veel product van de vruchtbare grond van Frankrijk om zich zelf
zo volkomen los te kunnen maken van alle gewone menselijke ondervindingen en emoties als de keizer Marcus Aurelius of de slaaf Epictetus
veertien honderd jaar vroeger getracht hadden te doen.
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Epicurus, die hem had geleerd, dat alles wat ons genot schenkt tenslotte
het enige goede is in de wereld, dat hierop dus ons gehele streven gericht
moet zijn. Maar in zijn geestelijke structuur had hij te veel melancholie
meegekregen (zelf noemde hij dat „mopperen" veeleer dan „klagen") om
bevrediging te kunnen vinden in een philosophie die zoveel nadruk legde
op „geluk" als het uiteindelijke doel van alle menselijk streven.
Maar nu doe ik toch iets wat nimmer gedaan behoort te worden. Vaste
programma-punten kan men wel aangeven voor componisten en philosophen in 't algemeen maar deze zijn onbruikbaar waar het geldt een Beethoven of een Montaigne, omdat deze mensen veel te gecompliceerd waren
en te veelzijdig om ooit teruggebracht te kunnen worden tot een paar brede
trekken. Toch moet ik trachten waar het gaat om Montaigne een poging in
deze richting te doen.
Alles samengenomen ben ik geneigd te zeggen, dat hij de meest evenwichtige mens was, die wij in het verleden tegen komen. Daar hij zo
harmonieus uitgebalanceerd is, kan hij uiterst weldadig werken op mensen
die, zoals ik zelf, dit geestelijk evenwicht missen en of boven op een berg
staan of diep in de put zitten.
Juist deze deugd (deze coOrdinatie van al zijn critische eigenschappen) zal
altijd verhinderen dat Montaigne een van onze populaire helden wordt.
Zijn scherp onderscheidingsvermogen, zijn voorkeur voor de tussenliggende
kleuren zal altijd ten gevolge hebben dat hij alleen blij ft staan, los van zijn
medemensen, die immers alien naar het extreme neigen en alles wit of
zwart zien. Maar dat is nu eenmaal onvermijdelijk in onze huidige situatie.
Vooruitgang is altijd een zaak van enkelingen, en nooit van de grote
massa. Zij die werkelijk leiders zijn aanvaarden hun lot. Zij weten dat zij
voorbestemd zijn een groot deel van hun Leven door te brengen in volslagen eenzaamheid ; maar dit alleen-staan is onvermijdelijk, indien zij hun
doel willen bereiken. Het helpt dus ook niets hun lot te beklagen. Hun
beloning zal bestaan in het bewustzijn dat zij gearbeid hebben voor het gemeenschappelijk goede, en wel zonder enige gedachte aan zichzelf.,
In het jaar 1565 had Montaigne een dame getrouwd, genaamd Francoise
de la Chassaigne, de dochter van een van zijn collega's in het stadsbestuur
van Bordeaux. Blijkbaar was het een van die Franse vooraf bekonkelde verbintenissen geweest, die (ofschoon wij in Noord-Amerika daar niets van
moeten hebben) toch een veel degelijker basis voor een blijvend samengaan
schijnen te vormen dan ons eigen systeem, dat gebaseerd is op die illusie
en kortstondige attractie, die wij romantiek noemen. Deze achtbare dame
had hem met een dochter verrijkt, die de gevaren van de jeugd veilig te
boven was gekomen en die door haar vader opgevoed was volgens de beste
paedagogische recepten van de tweede helft van de zestiende eeuw.
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Moeder en dochter waren de twee enige vrouwen die ooit een rol van enige
betekenis in zijn leven hebben gespeeld, met uitzondering van ken enkele
andere persoon van het vrouwelijk geslacht, die ik aanstonds zal noemen.
Montaigne stond zijn hele leven in hoog aanzien aan het koninklijk hof
en zijn vroegere Gasconische buur, Henri van Navarre, stelde onafgebroken
pogingen in het werk om hem over te halen naar Parijs terug te keren.
Michel wees echter Zijner Majesteit's vleiende uitnodiging even geregeld af
als Spinoza deed met de aanbiedingen van die nog veel machtiger potentaat, de grote Koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Beide mannen waren
dankbaar voor de grote eer die men hen bewees ; maar het enige waarop
zij boven al het andere in deze wereld prijs stelden was hun persoonlijke
vrijheid. Zij konden er dus niet toe besluiten in een positie te geraken,
waarin zijn voor hun dagelijks eten en drinken afhankelijk zouden zijn van
iemand anders.
Henri was verstandig genoeg om geen aanstoot te snemen aan deze weigering van zijn onderdaan ; terwijI Montaigne van zijn kant uiting gaf aan
zijn gevoelens van trouw en aanhankelijkheid door af en toe een bezoek aan
de stad Parijs te brengen. Hij liet dan nooit na eerbiedig hulde te brengen
aan zijn heerser ; maar, zodra hij dat kon zonder aanstoot te geven, haastte
hij zich terug naar zijn ivoren toren.
Het was gedurende een van deze bezoeken aan Parijs dat Montaigne kennis maakte met een van de meest beroemde blauwkousen van de zestiende
en zeventiende eeuw, een zekere Mademoiselle Marie de Jars de Gournay.
Het schijnt dat Montaigne zeer onder de indruk is gekomen van deze geleerde vrouw ; en daar hij oud genoeg was om haar vader te zijn, adopteerde hij haar als een soort „ere-dochter", een „fille d'alliance". Gedurende
de rest van zijn levensdagen bleef hij met haar corresponderen ; en kort na
zijn dood reisde deze dame, behoorlijk gechaperonneerd door haar moeder, helemaal naar Bordeaux om Madame de Montaigne haar oprechte deeIneming te betuigen bij het heengaan van haar onvergetelijke echtgenoot.
Niet alleen ontving de weduwe van de beroemde man Mademoiselle Jars
de Gournay zeer vriendelijk, maar zij bood haar ook enige copieèn met
aantekeningen aan van de laatste werken van wijlen haar echtgenoot, zowel
in manuscript als in druk. De trouwe geadopteerde dochter, die voor niemand wilde onderdoen in verknochtheid aan wijlen haar geadopteerde vader
ondernam toen het grote werk om aan de wereld een volledige editie te
geven van de beroemde Essais, met alle citaten behoorlijk vertaald en klaar
voor algemeen gebruik.
Zoals ik hierboven reeds aangaf zal Montaigne nooit een populair schrijver
worden voor de gemiddelde lezer. De essay-vorm, die hij bedacht, is de
lievelings-litteraire-dis voor alle ware fijnproevers. Maar noem het woord
„essay" aan een uitgever en hij zal verbleken, haastig zijn horloge uit zijn
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zak halen en met veel verontschuldigingen zeggen dat hij nog maar vijf
minuten heeft om de trein te halen ; en dat is dan het laatste wat je van
hem te zien zult krijgen, totdat hij volkomen zekerheid heeft dat je de
stad verlaten hebt en hij dus geen bezoek meer van je te wachten heeft.
Neem dit de arme man niet kwalijk. Een „essay" betekent inspanning, zorg
en moeite voor alien die er bij betrokken zij n ; en waarom iemand een
voorstel te doen dat zeker uit moet lopen op geldverlies, wanneer er zoveel
andere vormen van litteratuur bestaan, waar de lezers maar al te happig op
zijn, die zij gaarne zullen kopen en waar alle boekhandelaren dus ook direct
voor te vinden zullen zijn.
Nu ik er over nadenk kom ik tot de conclusie dat wij Montaigne eigenlijk
hadden moeten uitnodigen voor idezelfde avond als Emerson. Dan zouden
wij enkele vaste gegevens hebben kunnen krijgen betreffende het uitgeven
van Essais, en wij zouden dan zeker hebben kunnen luisteren naar een nogal
amusant gesprek. Want de vlug reagerende Montaigne zou zeker Emerson,
wiens reacties veel trager waren, op sleeptouw hebben genomen ; en daar
dit zonder enige kwade bedoeling zou geschieden, zou Emerson het waarschijnlijk niet eens bemerkt hebben. En Montaigne was een te goed kenner
van de menselijke ziel om niet heel spoedig te hebben begrepen dat hij bier
in aanraking gekomen was met puur goud, en zou dus dienovereenkomstig
hebben gehandeld. Helaas was het daarvoor nu te bat; het was onmogelijk
onze uitnodigingen te herhalen en wij moesten dus maar tevreden zijn met
wat er Imam, zonder spijt en zonder klacht.
Montaigne was de eerste gast die 's avonds aankwam. Achteraf legde hij
ons uit hoe hij toevallig per boot gekomen was. „Ik had nooit meer een
kans gehad om de omgeving, waarin ik mijn jeugd had doorgebracht, weer
te bezoeken," zeide hij, „tot op heden, en zo heb ik getracht deze gelegenheid uit te buiten. Ik ging allereerst naar Bordeaux. En stel U nu mijn
vreugde voor, toen ik mocht constateren dat mijn geliefde toren er nog altijd
staat. In Bordeaux huurde ik een vissersschuit, die niet erg veel verschilde
van die welke wij zelf bezaten, toen onze familie nog aan de haringvisserij
deed. Na een ongelukkig begin en een paar dagen zeeziekte en slecht voedsel hebben deze goede lieden mij gelukkig veilig en wel op Uw kleine
eiland aan wal genet."
Ik vroeg Montaigne waar zijn schip op hem zou wachten, maar hij antwoordde alleen maar dat alles best geregeld was. Hij verontschuldigde
zich dat hij hier niet nader op in kon gaan en eindigde zijn zin op dezelfde wijze als zovelen van onze gasten deden, wanneer zij spraken over
hun tegenwoordige verblijfplaats : „Wij weten zo weinig en wij kunnen
nog minder vertellen."
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Dat lokte natuurlijk weer een antwoord van mijn kant uit, waardoor ik hem
kon tonen, dat ik hem niet alleen gelezen had, maar dat ik hem oak ad
libitum kon citeren ; al was in dit geval het citaat dan ook al heel gemakkelijk.
„Wat U eigenlijk wilde zeggen, is zeker dat U helemaal niets weet."
Hij begreep de toespeling op zijn beroemd motto en glimlachte. „Ja, za
zal het wet zijn," antwoordde hij, „ik ,geloof dat ik aan die uitspraak altijd
vast zal zitten. Zo gaat het nu eenmaal. Men maakt een opmerking, eigenlijk van Been belang, gevolg van een kleine toevallige waarneming die men
waarschijnlijk honderd keer op een dag maakt, en schrijft deze op. De
wereld hoort duizend soortgelijke onbetekenende opmerkingen en vergeet
deze weer ; maar dan komt er opeens een die blijkbaar pakt. Waarom, weet
niemand. Maar voor de rest van zijn levensdagen moet de arme auteur
dan poseren als de schitterende wijze, die de onsterfelijke vraag stelde :
„Wat weet ik eigenlijk ?" Al die diep-ernstige boeken, waar hij zijn hele
leven lang zo hard op heeft gezwoegd, en waaraan hij oneindig veel moeite
heeft besteed, zijn vergeten, worden blijkbaar gebruikt als pakpapier voor
worstjes of kattevlees, maar deze ene heel gewone opmerking blijft voortleven."
„Que your avez raison, monsieur," zeide Erasmus, die binnengekomen was
en deze monoloog had aangehoord en nu liet merken dat hij gaarne voorgesteld wilde worden.
„Permettez, Monsieur Montaigne, dit is Dr Erasmus, de eminente geleerde,
wiens werken U ongetwijfeld bekend zullen zijn."
Montaigne vatte gretig de oude Hollander bij beide handen. „Dit is inderdaad een zeer gelukkig ogenblik voor mij. Helaas was ik pas drie jaar oud
toen U ons verliet, zeer geleerde en vereerde Doctor; maar als U nog een
jaar had kunnen wachten dan zou ik in staat zijn geweest U te lezen terwijl
U nog aanwezig waart. Sindsdien heb ik U gelezen, ik had ook een groot
aantal boeken van U in mijn bibliotheek. En nu, welk een groot en heerlijk
voorrecht voor mij ! Nu houd ik eigenlijk de originele copy van al deze
wijsheid stevig in mijn beide handen! "
Voorzichtig, met tedere zorg, geleidde hij Erasmus naar het haardvuur, nam
het glas sherry dat Frits hem aanbood, hief het op en zeide : „Op de leermeester van ons alien ! " Waarop Erasmus ongetwijfeld zou hebben geantwoord met een van zijn elegante kleine speeches in voortreffelijk Ciceroniaans Latijn, als hij er slechts de kans toe gekregen had. Maar juist toen hij
op het punt stond om zijn speech te beginnen, schudde ons gehele huis alsof het aangegrepen was door een aardbeving. Een passa pannen kwamen
kletterend van het dak naar beneden en ik stond doodsangsten uit voor onze
ramen.
„Dat zal zeker Leonardo zijn," antwoordde Frits, „die teruggekomen is
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am met die kleine officier nog een beetje te vliegen. 1k ben ervan overtuigd
dat hij op onze schoorsteen geland is. De hemel sta ons bij, want alles
gaat er aan ! " En hij rende naar de voordeur, maar eer hij die had bereikt,
zwaaide ze wijd open en een geweldige stem bulderde luid : „Wat betekent
dat, mijn meester zo te laten wachten? Waar zijn jullie manieren, rovers,
sluipmoordenaars, zwartehandelaren, gemene kaas-etende ratten ?"
Montaigne was verrukt. „Dat klinkt bekend," zeide hij, „ik ken die stem!
U wilt toch niet zeggen dat U ook die goede Dr Rabelais uitgenodigd hebt
als Bast vanavond hier aanwezig te zijn om met ons aan te zitten, en zijn
geliefde Gargantua mee te brengen?"
Frits antwoordde dat hij het bij het juiste eind had. Wij hadden inderdaad
de Doctor uitgenodigd, maar er was niet bij gezegd, dat hij verder nog
iemand mee mocht brengen.
„Maak je niet bezorgd. Als hij het toch gedaan heeft, dan zal de Doctor
wel weten, hoe hij met dat hersenproduct van hem moet omspringen."
Het was inderdaad waar. Op hetzelfde ogenblik hoorden wij de stem van
Rabelais, die in een staat van razernij verkeerde en die blijkbaar een derde
persoon flink onderhanden nam.
„Tais-toi, Gargantua," hoorden wij hem uitroepen. „Houd je mond, lelijk
monster, versta je me niet ? 1k heb je gezegd dat je je rustig moest houden.
Je hebt me reeds genoeg moeite veroorzaakt. Zo'n dag heb ik nog nooit
beleefd. Je hebt je gedragen als een klein, verwend kind. Ik ben geweldig
boos op je en ik moet niets meer van je hebben."
Daarop volgde een uitbarsting van zo'n gehuil en geweeklaag en gejammer,
als Been onzer nog ooit had gehoord ; en een droevige snikkende stem smeekte om vergiffenis, plechtig verzekerend dat helemaal niets kwaad bedoeld
was, en dat zij alleen maar een beetje pleizier hadden willen hebben.
„Ik weet wat dat betekent, een klein beetje pleizier, jij kleine rotkool. Maar
je bent een verduivelde lastpost. Vooruit, je kunt natuurlijk onmogelijk
binnenkomen, maar zult de gehele nacht buiten moeten wachten. Overigens
schijnt het huis niet eens groot genoeg voor je te zijn. Verdwijn dus en
laat ons met rust, tenminste voor een ogenblik, en hinder ons niet langer.
Ik heb je een koude gekookte struisvogel gegeven als avondmaal voor ons
vertrek ; tenzij je die reeds helemaal hebt opgegeten — en ik heb je
gezegd dat niet te doen — moet er nog een stuk in je rugzak zitten. Neem
dat en eet het op. Dat zal je zenuwen wat tot rust brengen. En verder, laat
mij alleen ; goed begrepen, om Gods wil, laat mij alleen! "
„U bent dus niet langer boos op mij, beste meester ?" jammerde de reus.
„Nee, ik ben niet langer boos op je, maar alleen als je me belooft, dat je
je verder behoorlijk zult gedragen. Als je nog meer last veroorzaakt, dan
laat ik je de volgende keer, als ik weer uitga, thuis, en zal ik Pantagruel
meenemen."
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„Ik zal heel zoet
beloofde Gargantua nederig.
„Vooruit dan ! Fiche-moi le camp ! Verdwijn! "
„Ja, meester."
Rabelais kwam binnen, en zonder het blijkbaar nodig te vinden iemand van
ons de hand te schudden of ook maar een blik waardig te keuren, 1iet hij
zich op de dichtstbijzijnde stoel neervallen, wreef zijn knieen en riep met
een gebaar van wanhoop : „Dat is absoluut de laatste keer dat ik die idioot
mee laat gaan. Telkens weer belooft hij mij heel plechtig dat hij zich behoorlijk zal gedragen, en telkens is het weer mis.
„Ja, ziet U, die reuzen zijn heel trouw ; maar erg slim zijn ze niet. Wel zijn
zij buitengewoon aanhankelijk aan hun meesters. Toevallig zag ik vandaag
ook nog een paar andere reuzen rondlopen, en niet alleen reuzen, maar ook
dwergen ; en de dwergen kwamen in zulke horden aanzetten, dat zij veel
gevaarlijker waren dan de reuzen. Deze dwergen en reuzen horen, naar men
mij heeft verteld, aan een Engelsman, een zekere Mr Swift, als ik de
naam goed heb verstaan. Hij leefde anderhalve eeuw na mij, en ik geloof
dat hij predikant was van de Engelse Kerk. Toen hij boeken begon te schrijven had hij deze wezens nodig, juist zoals ik de mijne nodig had toen ik
schrijver werd ! het zou mij een hoop onaangenaamheden hebben bespaard
als ik mij maar gehouden had aan de medicijnen of aan de theologie!
„Maar al dat klagen helpt thans niet meer. Tenslotte ben ik niet de eenige
schrijver, die het recht had een Noach's ark te vullen met allerlei wonderlijke wezens ; en de Hemel weet dat ik het Meester Swift niet nahoud.
Hoe meer reuzen, hoe gezelliger; wij hebben ze bar nodig in onze wereld
van dwergen. Ja, we hebben ze bar nodig. Maar wat gaat er dan gebeuren?
Deze logge wezens zijn misschien niet zo intelligent als zij behoorden te
wezen, en tevens zijn zij ongeneeslijk jaloers en aandoenlijk trouw aan diegenen van ons die hen hebben geschapen.
„Om de een of andere reden schijnen mijn imbecile olifantskinderen het
gevoel te hebben dat Meester Swift geen recht had ook zelf een paar
reuzen te bedenken. 1k heb ze wel duizend keer verteld, dat het mij niets
kan schelen,, dat onze planeet groot genoeg is om aan allen ruimte te
bieden. Maar het helpt allemaal niets. Zodra mijn schurken en die kleine
kereltjes van Meester Swift elkander in de gaten krijgen, raken zij slaags
— een echt gevecht van Titanen terwijl Behemoth probeert zijn mes te
steken in het oog van Polyphemus, en Gog tracht Magog's buik open te
snij den.
„Vanmiddag ging alles aanvankelijk prachtig mooi. Gargantua, die bemerkte dat ik een beetje moe was, had mij opgenomen en droeg mij op
zijn schouder. En toen — de Hemel alleen weet waar zij zich verstopt hadden — kwam een( heirleger van Lilliputters, (ik geloof dat zij zo worden
genoemd) aanrennen ; zij werden aangevoerd door drie of vier van de
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grootste en stevigste Brobdingnagièrs die ik ooit gezien heb. Het oude
verhaal, de papieren kinderen van Meester Swift achtervolgden de mijne, en
hun oogen blaakten van moordlust!
„Zodra hij hen in de gaten kreeg raakte Gargantua zo opgewonden, dat
hij mij liet vallen. Ik verzeker je, het is geen kleinigheid om helemaal van
zijn schouder naar beneden te vallen. Ik voel nog de klap op mijn hoof d.
„Een ogenblik dacht ik dat zij het gehele eiland zouden laten zinken, zo hard
stampten en schreeuwden en joelden en brulden zij ; en de kleine Lilliputters, dat miserabele gespuis, stormden op me toe en klommen over mijn
armen en benen, terwij1 zij met hun zwaarden op mij inhakten ; en toen
plotseling voila — encore un autre geant! Ik had hem nog nooit te
voren gezien. Hij was even groot als mijn eigen Gargantua, maar hij was
heel anders gekleed. Hij zag eruit alsof hij vijftig jaar geleden geboren was
en hij droeg hoge leren laarzen. Hij stond aan de oever van het kanaal,
op een strootje kauwende, terwijl hij alles aankeek alsof het een reuze-mop
was. Misschien was het voor hem een grap ; maar voor mij was het dat
niet, want Gargantua trok aan het kortste einde en geen klein beetje ook;
een van Meester Swift's reuzen had mijn arme Gargantua stevig in de nek
te pakken, een ander had zijn mes reeds getrokken en probeerde hem de
keel door te snij den. Toen zag ik plotseling hoe deze nieuwe reus zich over
het kanaal heen boog, een boot oppakte die daar juist langs zeilde, even
goed mikte en — pang ! — deze smeet naar de reus van Meester Swift, die
juist met zijn dolk al stak in Gargantua's keel. Een prachtig schot ! De
boot trof de Swift-reus met zo'n geweld, dat zijn hersenpan ingedrukt
werd. Hij viel achterover, terwijl hij brulde van pijn ; en voor hij weer op
de been was, zag ik hoe mijn kleine Gargantua hem oppakte en dwars over
de duinen heen ver weg in zee gooide.
„Die gemene kerel was blijkbaar de aanvoerder van de bende ; want nauwelijks was hij weg, of het ellendige pak hyena's maakte rechtsomkeert en
holde weg zo snel hun voeten hen konden dragen. Natuurlijk snelde ik
regelrecht op die dappere kerel toe, die juist op tijd ons Leven gered had.
Ik bedankte hem en ik vroeg ham, hoe hij heette, want ik hoopte hem eens
een wederdienst te kunnen bewijzen en hem aldus mijn dank te tonen."
„Hoe heette hij ?" vroeg ik.
„Helaas, mijnheer, U weet hoe slecht wij Fransen vreemde namen kunnen
onthouden ; maar het leek iets op Bunion of Bonnion, het rijmde tenminste
op oignon."
„Was het misschien Bunyan ?"
„Dat is best mogelijk."
„En zijn voornaam ?"
„Die naam herinner ik mij gelukkig wel, omdat het dezelfde was als die
van de Apostel Paulus."
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„Wel," zei Frits, „ons eiland komt in trek. Stet je voor dat Paul Bunyan
helemaal naar Holland is gekomen! "
„Wie is hij ? Ik heb nooit van hem gehoord."
„Dat kun je ook niet, maar hij is een van de helden uit het Verre Westen.
Hij is zo groot dat wanneer hij op stap gaat Genadige Hemel ! Wat
gebeurt er nu weer ?" en ik sprong op van mijn stoel, want vlak bij ons
huis hoorde ik een gekraak alsof een tweede aardbeving onze stad getroffen had. Wederom kwamen er schoorstenen naar beneden, kraakten en
braken balken. De muren schenen omver to vallen, en er was een geluid
van kerkklokken, die heftig heen en weer geschud werden als door een
stormwind.
Rabelais was de eerste die tot bezinning kwam. ,,Daar heb je die idioot
weer ! Hij zal het nooit leren" schreeuwde hij ons toe. „Maar dit keer zal
ik hem toch flink de les lezen. Kijk eens, wat die gek nu weer heeft gedaan."
Hij wees naar het marktplein, en daar zat Gargantua boven op ons stadhuis, waar hij heel tevreden leunde tegen de toren (vandaar het lawaai van
de klokken die naar beneden vielen) en onderwij1 gezellig zijn gekookte
struisvogel oppeuzelde.
„Gargantua," commandeerde Rabelais, „kom hier en wel direct. Kom bier,
zeg ik je! "
De reus stond op. Hij zag er even schaapachtig uit als een kleine jongen,
die iets gedaan heeft waarvan hij een vaag vermoeden heeft, dat hij het
niet had mogen doen, maar die blijkbaar niet helemaal zeker weet wat het
Is.
„Oui maitre," antwoordde hij, terwijl hij met ongewone zorg over een paar
huizen been stapte. „Ik kom al, direct! "
„Gargantua, geef me dat bord, geef me je eten."
„Maar beste meester, ik heb helemaal niets gehad. Ik heb alleen nog maar
rondgekeken waar ik zou kunnen gaan zitten."
„Wel, dat heb je dan blijkbaar gevonden," antwoordde Rabelais, die even
woedend keek als een dozijn natte hennen, „ja zeker, dat heb je prachtig
gevonden, kijk eens wat je gedaan hebt, stommerik, idioot, sufferd, donderpad, lamstraal van een Engelsman ! "
Gargantua, die de richting van zijn vinger volgde, zag de kerkklokken overal
op de markt liggen.
Hij keek heel schuldbewust naar beneden. „Het spijt me vreselijk, meester,"
zeide hij, „maar ik had zo'n honger en ik had hier niet aan gedacht."
„Nee, je denkt nooit ergens aan. Maar dit keer zal ik toch wel zorgen dat
je er aan denkt. Geef mij je bord."
Gargantua overhandigde hem zijn bord waarop zijn maaltijd lag. Rabelais
pakte het met zijn beide handen aan en gaf het aan Hein. „Verstop het,"
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zeide hij, „verstop het alsjeblieft ergens waar dit wezen het nooit zal kunnen vinden. Pas op waar je het neerlegt. Hij is heel slim, als hij echt
hongerig wordt. Dan is het bijna een mens."
Gargantua was in tranen. „Meester," smeekte hij, „lieve beste meester, je
meent toch niet dat je me zo maar hongerig weg wilt sturen ?"
„Ja zeker, geen stukje eten krijg je tot morgen vroeg."
„Maar meester, mijn beste meester, dan zal ik van honger sterven."
,,Ik wilde wel dat je dat al eeuwen geleden gedaan had, dat zou me een
hoop ellende hebben bespaard." En toen zich tot ons wendende : „Ik veronderstel dat de koeien niet langer in de weide zijn?"
,,In November zeker niet. Zij zijn dan alien in de stallen."
„En lopen er ook geen schapen meer los rond ?"
,,Helemaal niet."
„En geiten?"
,,Daarvan zijn er hier maar een paar en deze zijn alien al opgesloten."
,,Prachtig, dan kan hij geen kwaad meer doen. Het is heel goed voor hem
eens een tijdje hongerig rond te lopen. Misschien zal hem dat een les leren.
En nu, mijne Heren, moet ik U wederom mijn excuses aanbieden voor het
gebeurde. En dan zult U mij wel wat be eten willen geven ; want ik ook
ben zo hongerig, dat ik Gargantua bijna op zou kunnen eten. Maar misschien wilt U mij eerst even voorstellen aan mijn medegasten ?"
Blijkbaar zou dit een avond vol verrassingen worden. Eerst het incident
met Gargantua. Maar nu was het de beurt voor zijn meester. Ik had al gemerkt dat Rabelais reeds lang met steelse blikken naar Erasmus keek, alsof
hij zich zelve afvroeg : „Waar heb ik dat gezicht toch vroeger ook weer
gezien? Ja, waar heb ik dat gezicht vroeger gezien ?"
En nauwelijks had Frits gezegd : „Dr Rabelais, dit is Desiderius Erasmus",
of het was de beurt van de Fransman om dezelfde gekke sprongen te gaan
maken als zijn goeie reus een ogenblik te voren. Met veel groter handigheid
dan men van een persoon van zijn leeftijd zou verwachten wierp hij zich
op de knieen voor Erasmus, die helemaal niet wist hoe hij het had, nam
beide handen van de oude humanist in de zijne en bracht deze met een
tedere beweging aan zijn lippen.
,,Mijn Vader," zeide hij, „mijn hoog vereerde en zeer geliefde Vader, die
ook mijn Moeder is, de enige man in de wereld aan wie ik meer dank dan
aan wie ook ; eindelijk mag ik U dan ontmoeten" en hij stortte werkelijk
vreugdetranen.
Voor Erasmus was dit alles blijkbaar een volkomen verrassing.
,,Het is ongetwijfeld zeer vleiend voor mijn hoogmoed," begon hij, „te
merken dat een vreemdeling mij zoveel eer en aanhankelijkheid bewijst;
maar ik begrijp helemaal niet waaraan ik dit alles dank. Kom, beste Heer,
zet U neder. Ga naast mij zitten en vertel eens rustig waarom gij deze ge600
,

MONTAIGNE EN DOCTOR RABELAIS

voelens jegens mij koestert. Een Vader ? Ja, misschien heb ik iemand's Vader kunnen zijn. Maar een Moeder ? Zelfs met een grote dosis verbeelding
gaat dit toch wel wat al te vet, vindt U ook niet?"
„Ik weet het," antwoordde Rabelais, die zich wat al te veel had laten meeslepen door zijn gevoelens, maar nu tot rust kwam. „Maar als U alleen
maar wist, wat U voor mij heeft betekend. Eerst ontdekte ik enkele van
Uw werken in de bibliotheek van de Du Bellays. Deze hadden veel belangstelling voor litteratuur en zij kochten ieder bock dat van de pers kwam. En
zo heb ik U daar dan ontmoet, en ik weet zeker dat ik zonder U nooit een
pen op het papier zou hebben gezet. Door Uw geschriften kwam ik het
eerst op de gedachte om mijn dwaze overpeinzingen ook op te schrijven.
Daarna heb ik alles gelezen wat U heeft gepubliceerd. En wanneer U mijn
eigen vader waart geweest, zoudt U niet dichter bij mij hebben kunnen
staan dan nu het geval was. En nu kan ik U dan zien en U aanraken. Dit
is inderdaad de gelukkigste dag van mijn leven, ook al komt deze vierhonderd jaar na mijn eigen dood"; en zo ging hij maar door en door;
zijn bewondering voor Erasmus kende blijkbaar geen grenzen. Hij zou
zeker nog in geen uur hebben opgehouden, als er niet een zeer welkome
mededeling uit de keuken gekomen was : „Heren, als het U schikt, wilt U
dan plaats nemen? Dan kan ik de soep opdienen."
Dit was het zeventiende van onze wekelijkse diners. Wij hadden nu reeds
een voldoend aantal gasten bij ons aan tafel gezien om enige algemene
conclusies te kunnen trekken betreffende de kring van hun belangstelling.
In dit opzicht kwamen de staatslieden ongetwijfeld onderaan op onze lijst
te staan. De meesten van hen waren verbazend saai, tenzij wij ook Thomas
More een staatsman willen noemen ; maar voor hem was de politiek toch
eigenlijk maar iets bijkomstigs geweest. Zij die voor het purper geboren
waren, gedroegen zich iets beter. Wat de theologen betreft, wij hadden
geweten wat wij van hen konden verwachten en waren dus eigenlijk niet
heel erg teleurgesteld. Zij die de natuurwetenschappen bei5efenden kwamen
goed voor den dag wanneer men hun de kans gaf om hun eigen stokpaardjes te berijden. De zuiver didactische typen waren nu ook niet bepaald erg amusant geweest. Dit soort mensen is veel te zelfbewust, te egocentrisch om zich te kunnen verplaatsen in de gedachtengang van anderen.
Confucius zou misschien wel de meest interessante van onze gasten zijn geweest, wanneer wij maar een kans hadden gekregen om rechtsstreeks met
hem te spreken, dus zonder tolk. Enkele van de beroeps-philosophen waren
te veel bevangen door hun voordeel jegens de niet-philosophen om een goed
tafelgesprek mogelijk te maken.
Wie was dan de ideaal-gast om een avond mee door te brengen?
Ongetwijfeld was dat niet de deskundige, ook niet de specialist, maar wel
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de veelzijdige amateur, de intelligente dilettant, die immers ook het culturele ideaal van de antieke wereld was geweest. Toen hij door de Renaissance tot nieuw leven was gewekt, had hij zijn oude ereplaats weer
ingenomen gedurende het barok, en had wederom een kortstondige periode
van succes beleefd gedurende de rococo-tij d. Maar toen was hij ruw en
voor goed van het toneel verdreven op het ogenblik dat de zogenaamde
deskundige was verschenen. De man van algemene ontwikkeling, de begaafde amateur, kreeg toen te horen dat er een eind moest komen aan al
zijn gebazel en geklets, en dat de wereld voortaan behoorde aan „de man
die het precies wist".

Rabelais groet Erasmus

Hoeveel kwaad deze deskundigen gedaan hadden aan wat men vroeger
beschouwde als een beschaafde samenleving, realiseerden wij ons weer op
deze avond, toen wij luisterden naar het gesprek van Montaigne, Erasmus
en Rabelais. Van deze drie was Erasmus de enige geweest die men in de
verte misschien nog wel een deskundige zou kunnen noemen ; want hij was
van beroep leraar geweest, maar slechts gedurende een korte tij d en gelukkig niet lang genoeg om zijn geest te laten verstarren. Zodra hij zich
losgemaakt had van zijn paedagogische plichten, had hij de litteratuur ter
hand genomen, en daarna had hij onafgebroken en heel tevreden rond gezworven langs de hellingen van de berg de Parnassus, maar zonder enige
vaste verblijfplaats of met enige vooropgestelde bedoeling.
Rabelais was theoloog en medicus geweest, ook particulier secretaris, voor602
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dat hij schrijver werd. Wat Montaigne betreft, deze had alles gedaan wat
een mens ooit kan hopen te doen. Hij was gewiegd door een boerin en hij
had zijn levensloop geeindigd als de persoonlijke vriend en raadsman van
een koning. Hij had practische ondervinding opgedaan op het gebied van
staatsbestuur, en was goed bekend met al die tere kanten van het leven,
waarvan men alleen goed op de hoogte kan komen door vrouwelijke kennissen. Pas nadat hij alle ervaringen had opgedaan die binnen het bereik
van een sterveling liggen, had hij zich teruggetrokken om schrijver te warden. Zo hadden wij dus die avond drie op-en-top amateurs bij ons, of om
een woord te gebruiken dat in onze moderne tijd nog minder populair is,
wij hadden bij ans drie volmaakte dilettanten. Ik zou er wat am geven als
wij een gramofoonplaat hadden kunnen laten maken van alles wat zij
zeiden; maar wij moesten de regels van onze stilzwijgende overeenkomst
getrouwelijk in acht nemen. Bovendien was er in Veere geen elektriciteit,
zodat van een opname toch geen sprake kan wezen.
Zodra het eerste gedeelte van de maaltijd voorbij was, — een voortreffelijk
diner en precies de muziek, die naar de smaak was van onze gasten
brachten wij het gesprek op de politiek ; en met behulp van Erasmus, die
scheen te hebben geraden wat onze bedoeling was, bereikten wij tenslotte
het punt, waar wij voelden dat wij een concrete vraag konden riskeren.
Het was Frits, die deze vraag stelde : „Wie zal ooit in staat zijn om ons een
recept te geven, volgens welke wij kunnen hopen te leven als beschaafde
wezens en niet als dieren in de wildernis?"
Zowel Rabelais als Erasmus maakten een buiging voor Montaigne, alsof zij
wilden aanduiden, dat hij alleen in staat was ons een antwoord te geven.
Deze schonk zichzelf nog een glaasje Chateauneuf in en zeide : „Ik zou
heel graag, als U daar geen bez‘aar tegen hebt, nog wat meer van die
muziek willen horen van die jonge Oostenrijker die U zo even hebt laten
spelen. Het was allerpleizierigst en heel kalmerend. en ik kan beter denken
wanneer ik naar zachte muziek luister. Deze gewoonte heb ik blijkbaar uit
mijn prille jeugd overgehouden."
Ik gaf de boodschap door aan Jo, die dit weer aan Hein liet weten. Wij
hoorden hoe hij de gramofoon opwond, en toen hoorden wij de stem van
Elisabeth Schumann, die tot ons kwam in dat bekende lied „V of the sapete".
Montaigne glimlachte en zeide : „Mijn beste vrienden, het antwoord op de
vraag, wat de juiste richtlijn is voor een gelukkig leven werd reeds duizend
jaar geleden gegeven. Maar niemand heeft dit ooit goed ter harte willen
nemen. Sindsdien werd het telkens weer herhaald, met geregeld tussenpozen, maar niemand gaf zich de moeite er behoorlijk naar te luisteren. Ik
twijfel er niet aan of over duizend jaar zal het nog precies zo zijn. Het antwoord is er altijd; maar wat hebben wij aan de beste geneesmiddelen,
bekokstoofd in de meest geleerde geestelijke apotheken, wanneer de patient
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het drankje uit zijn raam gooit, en bovendien de dokter er achteraan."
Wij zeiden niets om aan te duiden, dat wij deze wel wat geheimzinnige
uitspraak toch wel graag wat uitvoeriger toegelicht zouden willen zien. Wij
lieten het aan hem over om door te gaan. Na nog een slok van zijn Chateauneuf deed hij dit inderdaad.
„Veronderstel dat wij de zaak nog eens vanuit deze gezichtshoek bekijken,"
stelde hij voor. „Wie regeert de wereld, wie was de schepper van hemel
en aarde, wie is het begin en het einde van alle macht, de vleeswording van
alle wijsheid?"
„Dat is God," zeide Erasmus, terwij1 hij een kruis sloeg.
„Amen", zeide Rabelais, terwijI hij hetzelfde deed.
„Zeer juist. Hierover zijn wij het alien eens. De leiding van het heelal is
in handen van Hem, die alleen tot dit alles in staat is."
„Zo is het," zei Rabelais.
„Immo vero," zei Erasmus.
„En aan wie vertrouwen wij de zorg voor onze geestelijke welstand toe?"
„Aan de Paus," zei Rabelais.
„En misschien ook een beetje aan de Keizer," zei Erasmus, die wel van
een klein grapje hield.
„Wederom kan ik het met U eens zijn," zei Montaigne. „Maar wilt mij
nu een antwoord geven op deze vraag : hoe zijn deze Paus en deze Keizer
aan deze macht gekomen?"
„Zij werden gekozen," zei Rabelais.
„Het spijt me," zei Montaigne, „ik gedraag me wel een beetje als een eenvoudige dorpspastoor, die zijn eenvoudige boeren de weg in de catechismus wil leren; en ik bied U daarvoor mijn verontschuldiging aan, maar
het is de enige manier waarop ik U nnijn bedoeling duidelijk kan maken.
De Paus en de Keizer werden gekozen, zoals ik gekozen werd toen ik
burgemeester van Bordeaux werd. En wie koos mij ?"
„Ik weet niet hoe die zaken in Uw deel van de wereld geregeld waren,"
vertelde Erasmus hem, „maar hier in de Lage Landen zouden de Schout en
de Schepenen hun stem op U hebben uitgebracht. En wanneer U dan meer
stemmen had gekregen dan Uw tegenstander, dan zou het ambt aan U zijn
opgedragen."
„En hoe hadden deze schout en deze schepenen deze machtsbevoegdheid
gekregen ?"
„Omdat zij de knapste leden van de gerneenschap waren," zeide Erasmus,
met zeer veel zalving in zijn stem. „Velen van hen heb ik goed gekend,
sommigen van hen konden zelfs lezen en schrijven ! "
„Ja," antwoordde Rabelais, „en alien konden rekenen en mooie kleine sommetjes maken met dukaten, die opgestapeld lagen in hun geldkisten."
Montaigne keek net of hij deze opmerking niet gehoord had en ging op
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dezelfde rustige manier verder. „Ja, het is een prachtig systeem," zeide hij,
„tenminste van theoretisch standpunt uit bezien. Iedereen was het er altijd
over eens dat dit het beste systeem was. Kort geleden nog las ik een Chinese philosooph, die enige eeuwen voor de grote Plato schijnt te hebben
geleefd; en dit is wat hij zeide, wanneer mijn vertaling tenminste juist is.
„Laten zij, die daarvoor het meest geschikt zijn, de leiding van hun medemensen op zich nemen". Plato, de grootste geleerde van alle geleerden uit
de oudheid, heeft hetzelfde beweerd. Socrates eveneens. En ook de grote
Aristoteles. Zo hebben alle wijze mannen gedaan, die na hen aandacht aan
dit vraagstuk hebben geschonken. „Laat hem, die daarvoor het beste geschikt is, de leiding hebben". En wat hebben zij tenslotte bereikt ?"
„Niet heel veel, vrees ik," antwoordde Erasmus.
„Dat, mijn hoogvereerde meester," zeide Rabelais, „is nog een heel zachte
manier om het uit te drukken."
Toen deed Frits een stoutmoedige poging om tussenbeiden te komen.
„Wanneer dat zo is, mijnheer," vroeg hij, „wat voor oplossing zoudt U
dan kunnen geven?"
Montaigne haalde zijn schouders op met dat gebaar waaraan wij nu al wel
gewend waren geraakt. „Ik weet het niet," antwoordde hij, „behalve dat er
misschien als bij zovele andere problemen in het leven, geen enkele oplossing bestaat."
Nu kwam Erasmus op de proppen, altijd figuurlijk bedoeld, want wanneer
hij eenmaal genoeglijk weggedoken zat in zijn stoel, dan kwam hij daar
gewoonlijk de gehele avond niet meer uit.
„Als U mij toestaat, Monsieur de Montaigne," begon hij, „en ook U mijn
zeer vereerde Doctor, als U mij toestaat dan zou ik gaarne een paar opmerkingen willen maken. Ik heb nooit aanspraak gemaakt op een diep besef
van vroomheid, maar ik heb wel geprobeerd een zo goed mogelijk Christen
te zijn ; en zo lang ik leefde was ik een trouw zoon van de Kerk. In mijn
jeugd kreeg ik enige training als theoloog, en daarom mag ik misschien
met enig gezag spreken. Ik geloof tenminste dat ik niet veel fouten zal
maken wanneer ik de Heilige Schrift citeer, want ik ken de Bijbel goed.
„Montaigne vertelde ons dat wij hens niet hoeven te wachten op andere
politieke profeten om ons te vertellen hoe wij een redelijke en rechtvaardige
vorm van bestuur kunnen krijgen; en wij waren het daar alien mee eens.
Wanneer dat dus een uitgemaakte zaak is, dan behoeven wij alleen een
bruikbare en practische methode te bedenken door welke wij in staat zullen
zijn die man te vinden, die het best in staat is om te regeren, en hem dan
de voile kans daartoe te bieden. De moeilijkheid, voor zo ver ik kan zien,
bestaat niet in het vinden van die man ; want mensen van een buitengewone
kundigheid zijn zo zeldzaam, dat zij gauw genoeg onze aandacht trekken.
Maar hoe kunnen wij het voor elkaar brengen, dat hij nu ook inderdaad
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gekozen wordt ? Dat zijn plaats niet wordt ingenomen door iemand van
oneindig veel minder bekwaamheid, maar die om de een of andere onnaspeurlijke reden bij de grote massa in de smaak valt.
„En nu moet ik even iets ernstiger zijn dan ik gewoonlijk ben. Laat ons de
politiek en • de staatkunde een ogenblik vergeten. Laat ons liever spreken
over geestelijke aangelegenheden. Hebben wij wetten nodig om onze geest
de juiste weg te wijzen? Mij dunkt van niet. Hier in dit buitengewoon
gastvrije huis heb ik kort geleden het voorrecht gehad die vooraanstaande
Chinese staatsman te ontmoeten, die Monsieur de Montaigne zo even
noemde. Ik heb helaas nooit iets gelezen dat hij heeft geschreven ; maar
ik heb wel veel gehoord van een Indische wijze, die bij zijn volgelingen
bekend stond als Boeddha.
,,Lang voor de geboorte van onze gezegende Zaligmaker schijnt hij zijn
discipelen reeds te hebben geleerd dat lief de voor hun medemensen altijd
en overal het leidende beginsel van hun Baden en gedachten moest zijn.
Socrates, die ongetwijfeld een van de meest wijze mensen was die ooit hier
op aarde leefden, wees altijd weer met nadruk op de noodzakelijkheid
om onze „daemon" te volgen, die zachte stem in ons binnenste, die wij nu
ons geweten noemen, die ons automatisch vertelt of de weg die wij volgen de
juiste of de verkeerde is. De meeste Latijnse en Griekse philosophen, die
ik uit hun werken ken en ik mag zeggen dat ik ze nog al goed ken, van
Epictetus of tot Marcus Aurelius toe — zij ook, en wel practisch zij allen,
leggen de nadruk op hetzelfde punt, n.l. dat wij, om het ware geluk hier op
aarde te vinden, ons allereerst die innerlijke rust eigen moeten maken die
voortkomt uit het besef, dat wij nimmer iets hebben gedaan waarover wij
ons later oprecht zouden moeten schamen, m.a.w. dat wij een zuiver geweten
hebben.
„Zelfs de Romeinen, die toch diep weggezonken waren in de duisternis
van hun ruw heidens geloof, voelden dat onbewust ook zo aan, zoals wij
kunnen opmaken uit de beroemde regel van Horatius : „Integer vitae scelerisque gurus" — „De man wiens levensgedrag onbesproken is en die vrij is van
elke oneervolle daad" — een lied dat wij eigenlijk iedere Zondag moesten
zingen. En Moen kwam onze gezegende Zaligmaker, die ons leerde zoals Sint
Matthews, de tollenaar, ons vertelt, dat het grootste gebod dit is, dat wij de
Heer onze God lief moeten hebben met ons gehele hart, onze gehele ziel,
ons gehele verstand en daarnaast onze naaste als ons zelven. En nu vraag
ik U, mijn vrienden, zijn er ooit woorden gesproken van dieper betekenis
dan deze : „heb Uw naaste lief als U zelve ?"
„Nooit", antwoordde Montaigne.
„Inderdaad, nooit", zei Rabelais.
Frits en ik zwegen stil en voelden dat het gesprek verder ging dan onze
beperkte horizon.
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„Wel," zei Erasmus, „is het dan nog nodig dat wij wachten tot een volgend
profeet hier op aarde verschijnt om het ons nog beter te leren, wanneer
wij alien weten dat op het ogenblik, waarop deze vermaningen werden uitgesproken ons de weg werd gewezen naar ons hoogste geestelijk en zedelijk
heil? Hebben wij niet reeds een onvergelijkelijk kompas gekregen, waarop
wij onze koers door het leven kunnen bepalen ?. Waarom moeten wij dan
nog vragen naar iets anders en iets beters ?"
Erasmus nam een slokje van de zachte Moezelwijn, die zijn gewone avonddrank vormde. Wij wachtten een ogenblik voor hij ons nog een laatste
vraag deed. Toen zeide hij met zachte stem : „Wanneer wij het alien hier
over eens zijn, en wanneer het alles zo eenvoudig is als hier wordt gezegd,
waarom hebben wij dan nooit ernstig geprobeerd het ook zo te doen ?"
„Hebben wij dat nook gedaan?" vroeg Rabelais. „Zelfs niet voor'n ogenblik ?"
„Ongetwijfeld hebben enkelen zo nu en dan, hier en daar, getracht het te
doen ; maar hun pogingen duurden nooit lang. En wat ik bedoel is dit.
Waarom hebben wij niet alien, wanneer wij er zo vast van overtuigd zijn
dat onze redding alleen hier te vinden is, getracht dit gebod te gehoorzamen, overal en te alien tijd? Wat is Uw antwoord hierop Monsieur
de Montaigne ?, en van U, mijn waarde vrienden ?"
„Helaas," antwoordde Montaigne, „wederom zie ik mij verplicht te antwoorden dat ik het niet weet." Wat ons betrof, wij antwoordden helemaal
niet, want er viel niets te antwoorden.
Op dat ogenblik sloeg de klok kwart voor twaalf en wij werden er ons van
bewust, dat wij spoedig afscheid van elkaar zouden moeten nemen. 1k
keek .naar Frits en Frits keek naar mij. Dit was weer een avond geweest
van grote en oprechte vriendschap en van volmaakt onderling begrijpen. Zo
heel graag waren wij nog wat dieper op die kwestie ingegaan ; maar wij,
vreesden dat het reeds te laat was. En Rabelais, die reeds lang een toe=
nemende zenuwachtigheid getoond had, bedierf alle verdere pogingen om
het gesprek voort te zetten door op te staan en ons te vragen of hij niet
even op straat zou mogen kijken.
„Het regent niet, beste Doctor," zei Frits, die juist gekeken had wat voor
weer het was.
„Het gaat niet om de regen, maar ik ben bang dat ik misschien een beetje
te hard ben geweest voor mijn arme Gargantua. Hij bedoelt het zo goed,
maar hij is zoals de meeste reuzen zo ongeneeslijk dom. Doch niemand was
ooit zo trouw en zo eerlijk."
Bij deze woorden opende hij de voordeur, en daar lag Gargantua, languit
gestrekt op de keistenen, met een paar bomen die hij uit de grond gerukt
had als hoofdkussen. Hij sliep niet, zijn ogen waren wijd open en strak
gericht op de voordeur van het huis van Frits, precies als die van een NewFoundlander die buiten blijft wachten op zijn meester.
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„Wel, mijn beste jongen," zei Rabelais, terwill zijn stem bijna trilde van
vriendelijkheid, „heb je je nu fatsoenlijk gedragen, nadat ik je zo heb
uitgescholden ?"
„Meester, ik ben in mijn hele leven nog nooit zo zoet geweest."
„En heb je niets te eten of te drinken gehad de hele avond ?"
„Ik heb niets te eten gehad. Maar wanneer ik teveel dorst had, probeerde
ik telkens maar iets te drinken uit de haven. Maar afschuwelijk was dat.
Het smaakte naar pekel. Ik stikte er bijna van. En toen ik een kleine tinnen
kom vol water zag staan even buiten het dorp, heb ik die opgedronken."
„Goede hemel," riep Jo, die naar buiten gekomen was om eens goed naar
de reus te kijken, „daardoor komt het dus dat het water in de gootsteen
niet meer loopt ! Die kerel moet het gehele reservoir hebben leeggedronken.
En vertel jij me nu maar eens, hoe ik de vaat moet wassen zonder enig
water?"
„Laat je vaat maar rustig staan tot morgen," zei Frits. „Die watertoren
zullen wij morgen wel gauw weer in orde brengen."
„Geen kwestie van," zei Jo. „De loodgieter is een veel te koppige calvinist om op Zondag te werken."
„Dan zullen we wel een paar loodgieters uit Middelburg laten komen."
„Die zijn precies even erg."
„Nu, dan moet de vaat maar vuil blijven staan tot Maandag. Maar dat is
waar ook, waar is Hein? Hein, heb je die gekookte struisvogel nog, of wat
was het ook weer ?"
„Ja zeker, het was een heel karwei maar ik hem hem tenslotte netjes in de
kelder gekregen. Hebt U die nodig?"
„Ja, breng maar boven, wil je?"
Een ogenblik later kwam Hein terug, terwijl hij de struisvogel achter zich
aan sleepte. Frits wendde zich tot Rabelais en zeide : „Alsublieft, mijn
waarde doctor, om ons een plezier te doen wij willen absoluut niet, dat
een van onze gasten hongerig naar huis gaat. 1k zou dus zeggen : vergeeft
U Uw kleine reus maar, of laat hem tenminste maar een trommelstok hebben."
„Vooruit dan maar, voor deze keer." En tot Gargantua zeide hij : Voila,
mon petit chou chou. Deze vriendelijke mijnheer heeft een goed woordje
voor je gedaan. Neem je souper dus maar en vlug er mee, want het is bijna
tijd om naar huis te gaan, wat mij wel spijt want ik was wel graag nog een
paar uur in dit heerlijke Theleme gebleven."
Erasmus en Montaigne hadden intussen op de meest hartelijke wijze van
elkaar afscheid genomen. Blijkbaar hadden zij geweldig genoten van elkaar's gezelschap. Wat Gargantua betreft, het was ontroerend te zien hoe
hij zijn voedsel verslond. Alleen legde hij de afgekloven botten niet erg
netjes weg ; de meesten smeet hij zonder veel omslag in onze haven, waar
608
„

-

Montaigne liep langs onze oude kerk
609

PIONIERS DER VRIJHEID

men ze de volgende dag vond, wat aanleiding gaf tot het gerucht, dat er
een karkas van een walvis op onze kust was aangespoeld.
De reus had precies vier minuten nodig om zijn souper naar binnen te
werken. Toen veegde hij zijn handen zorgvuldig of aan het dak van het
huis van Frits, en kondigde aan : „Ik ben klaar, Meester. Ik ben gereed om
ieder moment dat U wilt te vertrekken."
„Prachtig," antwoordde Rabelais hem, „en misschien wil Monsieur de
Montaigne ons wel het genoegen van zijn gezelsohap geven. Wanneer ik
mij niet vergis, gaan wij in dezelfde richting! "
„Het zal mij een rote vreugde zijn, mon cher Docteur," antwoordde Montaigne. En nadat hij ons bedankt had voor de aangenaamste avond die hij
de laatste vierhonderd jaar had doorgebracht, liet hij rustig toe dat Gargantua hem oppakte en heel voorzichtig in een van de wij de zakken van
zijn jas zette.
„Wij zullen het hier heel behaaglijk hebben" riep Rabelais ons toe, nadat
hij zich daar bij Montaigne had aangesloten, „tenzij deze kerel weer uien
is gaan halen. Hij is gek op uien. En nu, mijn beste kerel, moeten wij weg
wezen. Bon soir, messieurs, au revoir, beste Vader Erasmus. Ik zal er
zeker voor zorgen U weer op te zoeken, zodra U teruggekeerd bent. Duizend maal dank aan U alien, vooral aan de keukenprinses. Het was een
onvergetelijke avond! "
Daarop zette Gargantua zich in beweging. En toen hij de hoek van het
marktplein omsloeg, sloeg de klok middernacht.
Tot onze ,grote verrassing bemerkten wij dat de kaarsen nog brandden. Wij
bliezen ze uit, wensten elkander hartelijk goeden nacht en gingen huiswaarts. Toen ik het marktplein overstak, bemerkte ik dat er nog weer een
boom ontbrak. Gargantua had blijkbaar op het laatste ogenblik nog een
wandelstok nodig gehad.
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En thans een ietwat vreemde combinatie,
Emily Dickinson en Frederic Chopin;
maar Emily amuseert zich kostelijk en Chopin toont
ons wat men uit een Minni-piano kan halen.

F

rits," zei ik de volgende dag tijdens de lunch, „wat weet jij van
de Amerikaanse dichtkunst?"
„Heel weinig. 't Bekende liedje : ,Moby Dick' en Walt Whitman."
„Nou, ,Moby Dick' behoort nu niet bepaald tot de dichtkunst. Ik weet
werkelijk niet wat het is, want ik ben er nooit helemaal doorheen kunnen
komen. Ook Walt Whitman was niet een van mijn geliefkoosde dichters.
Maar heb je ooit de naam van een zekere Emily Dickinson gehoord?"
„Dickinson? Emily ? Nee, nooit van gehoord."
„Dan heb je wat gemist."
„Waar dient al dit geklets toe ? NVil je die dame voor het diner van de
volgende week uitnodigen ?"
„Ja, dolgraag, tenzij jij een betere candidaat hebt."
Lucie kwam uit de keuken binnen. Zij had remoulade-saus gemaakt, want
we zouden koud vlees eten en remoulade-saus was een van haar specialiteiten.
„Hoorde ik jullie over Emily Dickinson praten ?"
„Inderdaad, dat heb je."
„Ik weet er alles van. Herinner je je niet? Een paar jaar geleden zond je
me een boek over haar — dat was de laatste maal dat je in Amerika was.
Ik hield van haar verzen ! Vreemde klanken waren het, maar volkomen
origineel. Ik vond haar geweldig! "
„Zie je nu wel ! " zei ik tot Frits. „Ik heb iemand gevonden die het met
me eens is ! Vertel jij hem maar wat meer over Emily, Lucie."
„Ik weet niet veel meer over haar te vertellen dan dat zij een hoogst
fascinerend soort gedichten schreef. Zij heeft zich nooit om rhythme of
rijm bekommerd en ik denk niet dat je haar werk met iets in enige andere
taal kunt vergelijken. Maar het was geweldig fascinerend en volkomen
nieuw. Ik zou het dol vinden haar eens te ontmoeten."
„Dat had ik al gedacht," zeide ik, „en ik zou dat ook wel willen regelen,
als ik maar wist hoe ik je er bij vragen moest. Ik ben altijd bang dat als
we iets doen wat niet geheel volgens de regels is — en hoe zijn
regels ? — we tot de ontdekking zouden kunnen komen dat we geen gasmen
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meer kunnen ontvangen. 1k meen dat was afgesproken dat alleen Frits en
ik aanwezig mochten zijn. Wel hadden we die vliegenier hier op de avond
van Leonardo, maar daar was niets aan te doen. Dat was een toeval."
Lucie keek me medelijdend aan. „Ach, sukkel," zei ze, „zie je dan niet
hoe eenvoudig het is ? Emily was een zeer verlegen schepseltje en zij kwam
bovendien uit Nieuw-Engeland. Zij zou er niet over gedroomd hebben ooit
het huis van twee heren te bezoeken zonder naar behoren gechaperonneerd
te worden."
„Natuurliik niet," zei Jimmie, die nog nooit in haar hele leven een chaperonne gezien had.
„Zou jij ook willen komen, James ?" vroeg Frits.
„Het spijt me, maar het is Knoedeltjes vrije dag en dan moet ik wel thuis
blijven. Ik zou het misschien wel uit kunnen houden met die dichteres,
maar jullie zult waarschijnlijk ook wel een van je bekende muzikanten
er bij halen. Nee, laat ik maar liever thuis blijven en Lucie dat zaakje op
laten knappen."
En dus kwamen wij overeen dat we Emily Dickinson zouden uitnodigen en
dat Lucie aanwezig zou zijn om voor chaperonne te spelen. Daarmee hadden we echter nog maar een echte gast, en we hadden zo langzamerhand
de gewoonte aangenomen er verscheidene tegelijk te vragen. Het hielp de
conversatie wat op gang te houden en het maakte het samenzijn veel vrolijker. Maar wie zou er nu in 's hemelsnaam bij Emily passen ? Het zou al
moeilijk genoeg zijn haar met twee mannen op haar gemak te stellen;
maar wij waren dan tenminste nog gewone stervelingen. Voor een of andere
beroemde historische persoonlijkheid zou zij, om zo te zeggen, in het niet
wegzinken. Zij zou zich in een donkere hoek van het huis verstoppen en
zich niet meer laten zien, laat staan laten horen.
Lucie was tenslotte degene die het voorstel deed, dat naar ons voorkwam
dit probleem tot een oplossing zou kunnen brengen.
„De gedichten van die juffrouw Dickinson zijn als kleine brokjes muziek.
Zo iets als Schumann had kunnen schrijven om zijn vrienden een plezier te
doen."
„Goed," zei Frits. „Laten we dan Schumann uitnodigen."
„De hemel beware ons," waarschuwde Lucie. „Dan zouden we Clara op
onze hielen krijgen en een jaloerse vrouw kunnen wij helemaal niet gebruiken ! Maar mag ik een voorstel doen ? Ik denk aan iemand die zich
in zijn muziek precies zo uitte als Emily in haar gedichten."
„Wie is dat dan ?" vroeg Frits.
„Chopin," antwoordde Lucie.
„Bravo, Lucie ! " riepen wij beiden. „Een pracht-idee ! Chopin past hier
zeker beter dan welke andere musicus ook."
En zo werden die avond de namen van Emily Dickinson en Frederic
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Chopin, kort na middernacht, naar behoren under de leeuw van het stadhuis gelegd.
Om een diner samen te stellen dat tegelijkertijd een Pool, die zijn leven lang
in Parijs had gewoond en altijd een „zwakke gezondheid had genoten", en
de eenvoudige, onbedorven dochter van een plattelands-advocaat uit NieuwEngeland, die waarschijnlijk nooit geweten had wat zij eigenlijk at, tevreden
moest stellen, was een vrij ingewikkeld geval. Het moest wel een zeer neutraal maal worden. Maar met behulp van Jo, die wij aantroffen terwijl zij
nog de Borden omwaste van de vorige avond, losten we het in een paar rninuten op.

Onze keuken

Bij deze gelegenheid zouden wij niet verplicht zijn ons aan vreemde, ouderwetse schotels te wagen, want de mensen die wij gevraagd hadden waren
bijna onze tijdgenoten; en dus was een „potage sante" volkomen in orde,
want er bestond geen enkele reden waarom Emily niet van zuring-soep zou
houden, en het zou zeker goed zijn voor Chopin's zwakke Borst, aangezien
zuring altijd heel gezond is, wat je ook scheelt. Daarna zou een gewone
gebraden kip met aardappelpuree en bloemkool „a la polonaise" (om
Chopin een plezier te doen) ongetwijfeld beide partijen best bevallen. Op
Jo's aanraden voegden we daar een schotel van onze eeuwigdurende snijbonen aan toe. „Bloemkool is te riskant," waarschuwde zij ons. „U weet
wat de meeste mensen er van krijgen."
„Dat moet je mij vertellen ! " antwoordde ik, en de snijbonen werden naar
behoren in Jo's huishoudboekje opgeschreven.
Ook het dessert was eenvoudig. Jo beloofde ons een goede, ouderwetse
broodpudding te maken met een grate hoeveelheid slagroom erbij. Wat de
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wijn betreft, Emily zou zeker water drinken en Chopin zou de laatste flessen
uit de kist met Chateauneuf kunnen opmaken, die wij nog van de vorige
Zaterdag hadden overgehouden.
Zouden we muziek hebben ? Dit is een probleem dat zich altijd onmiddellijk voordoet wanneer je musici te gast krijgt; want als regel zijn zij niet
alleen zeer positief in hun smaak, maar ook heel duidelijk in hun critiek
als iets hun niet zou bevallen. Emily, dat wisten we, was wat de muziek
betreft gemakkelijk genoeg. Zij kon weinig gehoord hebben wat bepaald
slecht was, maar ook heel weinig wat enige bijzondere verdienste had.
Toen zij in 1830 geboren werd, was Boston nog niet het muzikale centrum,
dat het zestig jaar later zou worden.
Wij konden Emily derhalve vrijwel alles voorzetten wat wij wilden. Vooropgesteld dat het niet te luid was, zou zij alles best vinden. Maar wat van
Chopin te zeggen? Berlioz was de enige componist die absoluut niet in
aanmerking kwam. Ook Liszt had zich nooit in zijn gunst molten verheugen,
maar dat kan best meer een traditionele afkeer tussen een Pool en een
Hongaar zijn geweest dan een kwestie van smaak.
Gelukkig hadden de gramofoon-maatschappijen onlangs een heleboel platen
van Schumann uitgegeven, en we telefoneerden dus naar Amsterdam om
de volgende platen : Schumann's Symphonie No. 2 in C dur, opus 61, zijn
Concert in A moll voor piano en orkest, opus 54, zijn Carnaval, Kreisleriana,
en zijn Kinderscenen, waarbij wij bovendien nog de volledige cyclus „Frauenliebe and Leben" vroegen. Als dat niet voldoende was of niet geapprecièerd werd dan hadden we nog al onze Mozart-platen, en wanneer ook
Mozart niet gewenst werd, dan hadden we nu die Minni-piano en zou
Chopin zelf kunnen spelen wat hij maar wilde. Wij hadden het gevoel alle
noodzakelijke details verzorgd te hebben en ik kon dus aan het werk gaan
om Frits een rapport te geven van onze beide volgende bezoekers.
Over Emily Dickinson viel eigenlijk heel weinig te zeggen. Haar uiterlijke
levensloop kan in tien of twaalf regels verteld worden. Maar wat er in haar
hart en geest omging terwijl zij in haar oude huis in Amherst leefde — dat
was weer iets anders en iets waarover het heel moeilijk zou vallen te
schrijven. Maar het moest gebeuren en het gebeurde dus ook — zo goed
en zo kwaad dit ging
Emily Dickinson's grootvader, Samuel Fowler Dickinson, de afstammeling
van een Puriteinse immigrant van de jaargang 1630, was een echte man
Gods geweest en was in het begin van de twintiger jaren naar deze afgelegen'plek van Nieuw-Engeland getrokken, opdat de wereld behouden mocha
worden voor het Gereformeerde geloof door middel van een instituut waar
jonge mannen voorbereid konden worden voor „de bekering van de ,gehele
mensheid." Nog al een hele opgave — „de bekering van de gehele mens614
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Reid ! "
doch geheel in overeenstemming met de geestelijke ambities van
het Amerika van een eeuw geleden.
Te zijner tijd en lang voordat de wereld bekeerd was, werd Grootvader
Dickinson een zoon geboren die Edward werd genoemd. Deze zoon werd
te zijner tijd de vader van Brie kinderen — een jongen en twee meisj es. Een
daarvan kreeg de naam Emily naar haar moeder, Emily Norcross, en dat
was onze Emily.
Het kind kreeg de gewone paedagogische opleiding van die dagen. Toen
zij oud genoeg was om het huis te verlaten, werd zij naar Mary Lyon's
„pensionaat voor dames" in South Hadley gezonden. Dat werd beschouwd
als een der beste scholen uit de veertiger jaren van de laatste eeuw ; doch
Emily verveelde zich alleen maar dood in dat instituut. Het hoofd van
haar school stelde zich, volgens Emily's brieven aan haar vriendinnen, ten
doel iedere natuurlijke impuls en wens bij elk van haar pupillen te belemmeren, in te tomen en te onderdrukken. In Emily ontmoette de oude dame
haar Waterloo. Toen zij trachtte haar wil aan dat verlegen en onschuldiguitziende leerlingetje uit Amherst op te leggen, faalde zij deerlijk. Emily
deed precies waar zij zin in had, en toen Mary Lyon daar bezwaar tegen
had, pakte zij haar valies en keerde terug naar huis.
Dat was niet de manier waarop de jonge dames uit Nieuw-Engeland verondersteld werden zich te gedragen ; maar Emily vormde een uitzondering.
Zij was haar vader's lievelingetje en wist dat zij hem om haar vingertje
kon winden. Zij begon hem nu te begeleiden op zijn vele beroeps-reizen
door de omliggende districten, want hij was niet alleen advocaat maar
fungeerde ook als penningmeester van de instelling die zijn vader gesticht
had ; bovendien was hij een vrolijke kerel, die zijn medemensen het light
in de ogen gunde en die overal waar hij kwam van harte welkom was.
De gevatte en — volgens het enige bestaande portret van haar — zeer
aantrekkelijke dochter en de waardige vader moeten wel een allergezelligste
combinatie hebben gevormd. Toen derhalve vader in de winter van 1853
voor het Congres gekozen werd, was het Emily die haar vader naar de
hoofdstad van het land begeleidde.
Bij deze gelegenheid vond dan die ramp plaats die Emily's kans om een
normaal leven te leiden zou vernietigen, maar van onschatbare waarde zou
zijn voor de Amerikaanse literatuur.
op hun terugreis van Washington bleven de Dickinsons een paar dagen
in Philadelphia. Daar ontmoette Emily een geestelijke — een zeer achtenswaardig heer met een vrouw en een kind. Al die gemoedstemmingen, die
van haar prilste jeugd of aan in haar onderdrukt, ingetoomd, gesmoord en
belemmerd waren, braken nu plotseling los. Dergelijke rampen hebben wel
meer plaats gevonden. Inderdaad, men zegt dat zij zo oud zijn als het mensdom zelf. Als regel richten zij weinig schade aan. Soms veroorzaken zij weI
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eens een wat pijnlijke ontploffing en wat rook, en soms ook kunnen, als
't heel erg is, een paar mooie ogen wat rood worden of zal een fijngevoelig
hartje een zenuw-schok krijgen. Maar wanneer plotseling een electrische
vonk wordt overgebracht op een dynamietlading, die stevig in een oude
ijzeren kist verpakt zit, die op zijn buurt weer diep in de rots van de plicht
opgeborgen is, dan doet een ieder er verstandig aan uit de buurt te blijven,
want niemand kan voorspellen hoe groot de verwoesting zal zijn, die teweeg
gebracht kan worden en welk deel van de streek in een mine zal worden
herschapen.
Toen zij naar Amherst terug keerde na haar „noodlot" (zoals de mensen
dat toen plachten te noemen) ontmoet te hebben, was Emily's leven, wat
haar betrof, voorbij en op vier-en-twintig jarige leeftijd trok Emily Dickinson zich terug uit een wereld, waarin, naar zij ontdekt had, een vrouw
plotseling voor de keuze gesteld kon worden om of de kans op geluk van
een zuster te vernietigen, of haar eigen hoop op een gave verbintenis op te
geven. Dat is tenminste de officiele en algemeen aanvaarde weergave van
deze gebeurtenis, wat wonderwel past in de romans over zonderlinge oude
vrijsters in onbevallige calico-kleren, die nooit meer door iemand gezien
werden „nadat Ebenezer de boerderij had verlaten om het meisje uit de
stad te trouwen." (Die boffer! )
1k bezit niet meer — en zeker geen betere — inlichtingen over dit onderwerp dan ieder ander. Maar uit het geheime getuigenis van Emily's gedichten, zou ik tot een ietwat andere slotsom komen. 1k ontdekte eens in
een afgelegen deel van de Oostenrijkse Alpen een merkwaardige religieuze
instelling. Zelf ben ik natuurlijk nooit binnen geweest, maar ik kreeg mijn
gegevens van een dame die het bezocht had. Zij vertelde mij dat alle
bewoners van dit nonnen-klooster, wanneer zij hun gelofte aflegden, een
kleine pop kregen, een echte kindje-Jezus pop, die zij daarna konden
kleden en wassen en in de fijnste zij de konden steken die men maar in de
Weense winkels kon kopen. De nonnen zelf zag men nooit weer, want
daar zij immers volmaakt gelukkig waren in deze omgeving, was er ook
geen enkele reden waarom zij ooit tot de zondige wereld daar buiten terug
zouden keren. Maar enkele van hun poppen werden in een klein museum in
het nabije dorpje bewaard en deze werden aan het publiek getoond.
Voor Emily Dickinson betekende haar dichtkunst precies zo'n kindje-Jezus
pop. Zij was zo pienter en kende zich zelf zo goed, dat zij wel begrepen
moet hebben hoe volslagen ongeschikt zij was voor een normaal leven in
de gemeenschap waarin zij geboren was. Generaties lang waren de meisjes
van haar stand opgevoed in het geloof in iets dat zij (als zij er tenminste
over durfden te spreken) „een zuivere passie" noemden. Zij hadden net zo
goed op zoek kunnen gaan naar „een gloedloze vlam".
Het is waar dat vlammen kunnen ophouden warmte of te geven, maar dan
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Aileen nadat zij geblust zijn. De meeste vrouwen met Emily's sociale verleden aanvaardden gelaten hun lot, omdat hun dominees en het Goede
Boek hen geleerd hadden dat de rol die zij in de gang van zaken moesten
spelen aldus door God was verordineerd ; en wie waren zij, am de wijsheid
van den Almachtige in twijfel te durven trekken? Emily Dickinson's betrekkingen tot haar God waren nogal eigenaardig. zij hidden in het recht
van haar rant alle mogelijke verwarrende vragen te stellen, die zij Hem
voor wilde leggen en als de Lieve Heer niet direct een volkomen bevredigend antwoord kon geven, dan zou ze daar zelf wel voor zorgen.
Door geboorte en opvoeding was Emily een lid voor het leven van de Bond
voor de Zuivere Passie en zij wist dat zij nooit in staat zou zijn zich
aan haar eigen omgeving te ontworstelen. Daar zij ook een grote kunstenares was en in alles naar volmaaktheid streefde, weigerde zij iets ter hand
te nemen waarin zij nooit zou kunnen uitblinken. Als dit zo was, zou het
dan niet veel verstandiger en veel aangenamer zijn je dagen door te brengen
als zeer geamuseerd toeschouwer van het 'even, die door zorgvuldig neergelaten gordijntjes gluurt naar de vreemde bokkesprongen van zijn verwanten en Buren, in plaats van een jonge professor of geestelijke te huwen en
het risico te lopen nogmaals in verzoeking gebracht te worden door visioenen
die nooit werkelijkheid zouden worden?
De twee noodlottige ontmoetingen met haar knappe dominee uit Philadelphia deden haar dit alles duidelijk inzien. Haar sterk ontwikkeld gevoel voor
plicht en haar gave om het belachelijke in haar medemensen, doch het
meest in zichzelf, te ontdekken, behoedde haar ervoor dramatische tonelen
op touw te gaan zetten en ook maar iets te doen dat haar in de ogen van
anderen verdacht en derhalve dwaas zou doen schijnen. Langzamerhand
bracht zij haar tijd steeds meer in haar eigen kamer door, totdat zij zich
tenslotte helemaal uit het leven terug trok en nooit meer door enig menselijk wezen gezien werd. Maar vanaf het jaar 1862 tot aan het uur van haar
dood toe — 15 Mei 1886 — werkte zij hard aan de opbouw van haar
geliefkoosde mythe over het zwijgzame vrouwtje in het wit, wier schimachtige gestalte somtijds door een verschrikte bezoeker werd opgemerkt als zij
haastig uit kamer of keuken vluchtte om zich veilig te voelen in haar nonnen-cel boven, waar zij dan een verrukkelijke avond doorbracht met haar geliefde pop, die in haar geval bestond uit kleine stukjes poezie, geschreven op
kleine stukjes papier, keurig bijeen gehouden` door vrolijk gekleurde linten
en zorgvuldig weggeborgen in de laden van haar kuise schrijfbureautje.
lk kan mij natuurlijk te enerunale vergissen, maar ik neig er toe te geloven
dat Emily Dickinson op haar eigen merkwaardige wijze oneindig meer uit
het bestaan hier op aarde haalde dan bijna al haar tijdgenoten die een
normaal leven leidden. Aangezien zij op haar eigen onopvallende manier
een volslagen egoistisch schepseltje was, bracht niet een gevoel van minder619
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waardigheid haar er toe erop te staan dat al haar gedichten en brieven na
haar dood verbrand moesten worden. Verre van dat ! Zij had een verrukkelijke tijd beleefd met het schrijven ervan en voelde helemaal niet de
behoefte haar vreugde met anderen te delen. Laten de anderen zich maar
verwonderen en gissingen maken. Dat was goed voor hun zieleheil en Emily
was, ondanks haar strenge Nieuw-Engelandse uiterlijk, in haar hart een
echt duiveltje. Zij genoot van haar grapjes.
Gelukkig begrepen haar verwanten, daar zij mensen met gezond verstand
waren, dat zij een zonde zouden begaan tegen de literatuur indien zij een
zo volmaakt kunstwerk als de gedichten van wijlen hun zuster en nicht
zouden vernietigen. Dat zou gelijk staan met in Rembrandt's studio te sluipen,
een paar minuten nadat de droefgeestige meester de laatste adem had uitgeblazen, en al zijn schilderstukken en etsen aan stukken te scheuren. De familie Dickinson vertrouwde het meeste van Emily's prive-correspondentie toe
aan de vlammen van de kachel in de kamer, maar zij bewaarden met zorg de
netjes samengebonden bundels van haar verzen en lieten die vervolgens drukken en stelden ze voor het grote publiek verkrijgbaar, of liever gezegd voor
dat deel van het publiek dat in staat was ze te begrijpen.

Donderdag, onmiddellijk nadat hij deze brief ontvangen had, belde Frits
me vanuit Amsterdam op. „Luister eens", zei hij, „te oordelen naar wat
jij over deze juffrouw Dickinson geschreven hebt, ben ik er van overtuigd
dat zij niet zal komen. Ze zal veel te verlegen zijn."
„Maak je maar geen zorgen," antwoordde ik hem, „ze zal er zijn en wanneer Lucie er oak is, zal ze zeker een greep naar Chopin doen, nog voor
Lucie hem heeft ingepalmd. En Lucie is, zoals je weet, niet voor een kleintje vervaard wanneer het op de geliefde vrouwen-sport „Pak 'm zo gauw
je kunt" aankomt. 1k denk dat we een van de meest interessante avonden
zullen beleven die we ooit hebben gehad. Het zal een edele strijd worden
en Chopin zal zeker wensen dat hij zijn Madame Sand — zijn Lucretia —
bij zich had om hem tegen deze twee wilde vrouwen te beschermen.
Hier volgt dan mijn prive-rapport over onze muzikale Bast.
Frederic Chopin kreeg zijn Franse naam van zijn vader, Nicolas Chopin.
Deze energieke jongeman uit de stad Nancy was, toen hij er aan wanhoopte
ooit een fatsoenlijk bestaan in zijn geboorteland te zullen vinden, in het
jaar 1788 oostwaarts getrokken en had in Polen werk gevonden als wagenmaker. Kort daarop had Thaddeus Kosciusko, na allereerst de wapenhandel
in dienst onder Generaal Washington in Amerika te hebben geleerd,
getracht zijn eigen ongelukkige landgenoten de zegeningen van de vrijheid
te brengen. Nicolas Chopin sloot zich bij hem aan, vocht met hem mee en
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beeindigde zijn militaire loopbaan als kapitein van de PooIse revolutionnaire
strij dkrachten.
Nadat de opstand was anderdnikt, stand het wel vast dat er vooreerst geen
nieuwe wegen door de Russische veroveraars zouden worden aangelegd ;
en aangezien daarmee het beroep van wagenmaker ophield te bestaan, zag
kapitein Nicolas Chopin uit naar een andere manier om zich in het leven
te houden.
Dat bleek vrij eenvoudig te zijn voor een jonge Fransman met een aangenaam optreden en goede manieren ; want iedere adellijke Poolse familie
had behoefte aan een particuliere gouverneur, opdat hun kinderen zouden
leren zich uit te drukken in de taal die een „Sesam, open U" naar de
beschaafde wereld van het Westen betekende. Wij vinden derhalve Nicolas
spoedig terug, terwijI hij zijn eigen mooie landstaal aan de zoons en dock).ters van de Graaf en Gravin Skarbek leert en de kamenier van de Gravin
trouwt. Deze jonge vrouw, Justina Krzyzanowska, was de dochter van een
verarmd Pools edelman, en hoogst waarschijnlijk heeft Chopin van haar de
vaart en de kracht en de betovering van dat ongelukkige ras geerfd, dat
nooit heeft opgehouden dapper voor iedere verloren zaak te vechten.
Na de jonge Skarbeks alles geleerd te hebben wat zij van node hadden
om een sieraad van de nette Warschauwse grote wereld te worden, trok
Nicolas naar Warschau, werd professor in het Frans en was tot aan de dag
van zijn dood in het jaar 1844 in staat zijn vrouw en vier kinderen op
behoorlijke, zij het bescheiden, wijze te onderhouden.
Daar Nicolas dit leven slechts vijf jaren voor zijn zoon verliet, smaakte hij
ook nog de voldoening te weten dat hij aan een genie het leven had geschonken. Want Chopin's leven was, ondanks een groot aantal moeilijkheden, over het algemeen een groot succes. Dit kan zijn oorzaak hebben
in twee redenen.
Frederic Chopin was ongetwijfeld de grootste componist voor het pianoforte die de wereld ooit had aanschouwd. Maar andere kunstenaars, schilders, componisten en architecten traden op hun eigen terrein in gelijke
mate op de voorgrond en stierven toch in dezelfde behoeftige omstandigheden waarin zij gedoemd waren geweest te leven. Het valt niet moeilijk
de reden na te gaan van hun mislukking. Zij misten twee hoedanigheden,
die Chopin een grate voorsprong hadden gegeven op zijn collega's. In de
eerste plaats was hij het enige genie dat door het Poolse ras was voortgebracht toen het worstelde am zijn bestaan als onafhankelijke natie, en
in de tweede plaats kreeg hij een unieke kans om op te traden als het
levende symbool van een verloren zaak.
De andere musici, wie het niet zo naar den vleze ging als hem, waren
Oostenrijkers ander andere Oostenrijkers, of Italianen onder andere Italianen
of Hollanders temidden van de gewone stroom van Hollanders. Zij konden
621

PIONIERS DER VRIJHEID

nooit hopen de belichaming te worden van alles wat betoverend en heroisch
is onder een yolk in ballingschap. Hiermede wil ik geen enkele F dur
afdoen van de verzamelde werken van deze ongeevenaarde verteller van
musicale verhalen. Ik ben hem evenveel dank verschuldigd als ieder ander,
die in ogenblikken van wanhoop troost heeft gevonden door te luisteren
naar een van Frederic Chopin's Nocturnes. Maar zonder hun verloren zaak,
en zonder de mogelijkheid voor de rest van de wereld op te treden als de
verpersoonlijking van alle hoop en verlangen van een yolk dat het medegevoel en de bewondering van ieder beschaafd menselijk wezen genoot,
zouden noch Frederic Chopin nog ooze geliefde vriend Ignace Paderewsky
ooit zulk een roem verworven hebben als hun duel was. Hun as ruste in
vrede ! En mogen zij een waardig opvolger vinden om ons overgeblevenen
te bezielen met hartelijke liefde voor dat uiterst beminnelijke, zij het bij tijd
en wijle uitermate prikkelende yolk dat bekend staat als de Polen.
Het heeft weinig zin om hier de voornaamste feiten uit Chopin's muzikale
loopbaan te herhalen. Je kunt die in elke encyclopedie vinden en zij zijn
zeer eenvoudig. De jongen speelde reeds op de piano vOOrdat hij kon
lezen en schrijven. Die piano werd overigens door de Kozakken voor
aanmaak-hout gebruikt, toen deze de Poolse revolutie van 1863 onderdrukten, want dat was de manier waarop de Russische overweldigers gemeenlijk hun belangstelling in de culturele verrichtingen van aan hen
onderworpen rassen tot uitdrukking brachten. Op zes-jarige leeftijd begon
de kleine Frederic te componeren. Zijn vader begreep zeer wel de angstwekkende talenten van zijn zoon, maar weerhield er zich gelukkig van te
doen wat zo vele andere vaders onder dergelijke omstandigheden hebben
gedaan. Hij buitte zijn kroost niet uit als een muzikaal wonderkind, maar
dreigde evenmin ieder bot in zijn lichaam te zullen brawn als hij het plan
om een beroemd pianist te worden niet opgaf en zich op een practischer
carriere voorbereidde, zoals dat van boekhouder of gouvernements-beambte
met uitzicht op pensioen op zestig-jarige leeftijd. (Ik geef je hier een vrije
aanhaling uit een van de brieven van Schubert's vader aan zijn zoon Franz.)
Hij moedigde zijn zoon rustig maar doeltreffend aan en hielp hem zijn
leven lang, al naar gelang zijn bescheiden omstandigheden hem dat toelieten.
Het is waar dat de jongen reeds op acht-jarige leeftijd zijn eerste openbare
concert gaf, maar dat gebeurde niet uit zakelijke overwegingen. De bedoeling was alleen dat hij zich eens zou kunnen koesteren in de bewondering
van de mooie Warschause dames. Chopin zou zijn leven lang niets liever
doen dan zich te laten koesteren. Toen de tijd voor hem gekomen was om
in ernst opgeleid te worden in de grondslagen van zijn vak (ik bedoel de
muziek, niet het zich koesteren), werd hij naar de beste leraren van de
Poolse hoofdstad gezonden en later naar die in Wenen. Het bleek, dat
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enkelen van deze niet heletnaal zo goed waren als zij hadden kunnen zijn
en het was dan ook aan hun gebrekkige methoden te wijten dat Chopin
gedurende zijn gehele verbazingwekkende loopbaan nooit in staat is geweest
die technische onhandigheid te boven te komen, die hem tenslotte deed
besluiten zich maar helemaal van het concert-podium terug te trekken en
zich uitsluitend aan het componeren te wijden.
In Wenen had hij enkelen van de grootste uitvoerende kunstenaars van
zijn tijd gehoord, inzonderheid Hummel en Paganini. Evenals ieder ander
jong kunstenaar was hij ervan overtuigd, na dit soort spelen aangehoord te
hebben, dat hij dat net zo goed zou kunnen, en een tijd lang leek het er
veel op. Hij bezat wat nodig is om de grote massa te boeien, in het bijzonder
het vrouwelijk deel van het gehoor. Maar afgezien van een techniek, die
nooit de hoogte van Liszt en vele andere grote uitvoerende kunstenaars uit
die tijd benaderde, miste hij ook die lichamelijke gehardheid die absoluut
noodzakelijk is voor een concert-virtuoos of een prima donna bij de opera.
Chopin leek op een schitterende voetballer, die tekenen van vermoeidheid
begint te vertonen bij het begin van de tweede helft van de wedstrijd; en
het is de tweede helft die de doorslag geeft.
Toen volgde een serie rampen waaraan hij niets kon doen, maar die van
verreikende invloed zouden zijn op zijn latere loopbaan. Chopin was toevallig in Wenen in het jaar 1830, wen er in Palen een nieuwe nampzalige
revolutie losbrak. Hij werd afgesneden van zijn familie in Warschau. Hij
verwachtte hen nooit weer te zullen zien. Zo besloot hij naar Engeland te
gaan en vandaar naar Amerika, teneinde een nieuw leven te beginnen. In
Stuttgart hoorde hij in September van het jaar 1831 het nieuws van de val
van Warschau en het begin van die massa-executies waarmee het oude
regime in Rusland zijn allernieuwste aanwinsten placht te „pacificeren".
In een staat van volslagen moedeloosheid reisde Chopin met langzame
diligences naar Parijs ; doch daar vatte hij nieuwe moed, want hij werd
verwelkomd als een heldhaftig overwinnaar. De Fransen, die nog steeds
onder de nederlaag van 1812 leden, haatten de Russen en bovendien was
Parijs op grootscheepse wijze •„romantisch geworden”. Chopin's muziek beantwoordde volkomen aan de behoeften van het concert-publiek, terwijl zijn
Poolse paspoort de deuren van de voornaamste woningen van de hoofdstad
opende.
In Polen namen de gebeurtenissen hun gewone loop. Russische galgen
werden op alle kruispunten opgericht en de Poolse opstandelingen namen
overal de vlucht. Spoedig was Parijs tjok-vol met vluchtelingen. De meesten
van hen waren zo arm als kerk-ratten en leefden in de sloppen. Maar
enkele van de grote feodale families hadden voorzien wat er ging gebeuren
en hadden zorgvuldig voorzieningen getroffen voor de dag waarop zij niet
langet op hun voorvaderlijke landgooderen zouden kunnen leven. Nu ge623
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bruikten zij Parijs als centrum van waaruit zij hun tegenaanval voorbereidden. Zich zeer wel bewust van de waarde van publiciteit, wilden zij iedere
mogelijke gelegenheid aangrijpen om de wereld te bewijzen dat de Polen
als ras oneindig meer beschaafd waren dan hun Russische onderdrukkers.
Op slag was de nog jonge Chopin bewijsstuk No. 1 voor de Poolse beschaving geworden. Zelden heeft enig kunstenaar of schrijver (en men
kan Been succesvolle contra-revolutie beginnen zonder deze) zo schitterend
en op zulk een bevredigende wijze voldaan aan wat van hem verwacht
werd — noch met zulk een gemak en zo natuurlijk. Want Chopin bezat in
die tijd alle onmisbare hoedanigheden om een populaire afgod te worden.
Hij was jong en zeer knap van uiterlijk, doch op een bescheiden wijze,
zodat de mensen onwillekeurig medelijden hadden met de arme jongen,
wiens schouders reeds gebogen waren door smart over het lot van zijn ongelukkig vaderland. En wanneer hij een van zijn eigen werken speelde en zo
diep bewogen was door de muziek dat hij iemand anders moest verzoeken
het stuk voor hem teibeeindigen — dan was de tragedie van Polen niet Langer
alleen maar iets waarover de mensen in hun kranten gelezen hadden. Dan
werd deze zo werkelijk, dat die van het publiek lust kregen onmiddellijk
hun musketten op te nemen en toe te snellen ter verdediging van hun
geliefde Poolse vrienden. Doch aleer zij dit konden doen, waren de jubelende melodieen van een mazurka of een orals door de somberheid, die zich
over de zaal had uitgebreid, heen gebroken en een ieder keerde huiswaarts
met het gevoel dat de zaak van de Poolse vrijheid nog niet verloren was,
dat deze nooit verloren zou kunnen gaan en dat Polen zeker eens weer in
voile glorie zou herrijzen.
Dat was lang vOOrdat propaganda in de moderne betekenis van het woord
was uitgevonden. Maar Chopin en zijn muziek vormden de beste propaganda
die een wanhopig vertrapt patriotisme ooit heeft gehad. Ik wilde wel, bij
alles wat mij lief en dierbaar is, dat hij vandaag nog tot ons terug zou
kunnen keren!
Natuurlijk, naarmate de jaren verliepen en er niets gebeurde en de wereld
(die zo uiterst kort van memorie is) de wreedheden van de Romanovs in
Polen, en waar zij verder ook maar kwamen, begon te vergeten, evenals
de wreedheden van de Habsburgers in Italie en al die andere wreedheden
die deze laatste tweehonderd jaar een onvermijdelijk deel vormden van wat
Europa haar „buitenlandse politiek" placht te nemen, begon ook Polen de
mensen de keel uit te hangen en vervolgens verdween het maar helemaal
uit hun gedachten. Niet dat dit Chopin in zijn artistieke loopbaan hinderde,
want hij bleef de Incest gezochte piano-leraar in Parijs, en zijn composities
werden uitgegeven op het ogenblik waarop hij ze klaar had. Maar de sfeer
rondom hem veranderde langzamerhand, en hoewel hij ongetwijfeld de
meest gevierde Pool van zijn tijd was, gaf toch de oude graaf Wodzinski,
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toen hij, een doodgewone pianist, het waagde hem om de hand van zijn
dochter, gravin Marie Wodzinska, de zuster van zijn jeugdvriend, te vragen,
hem te kennen (en wel in zeer duidelijke termen) dat een dergelijke partij
te enentnale uitgesloten was. Deze ergernis en nog een paar andere brachten Chopin er toe wederom die stag te overwegen, die hij reeds in het jaat
1831 had willen doen, namelijk om naar Amerika te emigreren.
Zijn familie, zijn vrienden, de Poolse kolonie in Parijs, het publiek en zijn
schuldeisers — zij alien vielen op hun knian en smeekten hem om zo iets
vreselijks, wat in hun ogen gelijk stond met een maatschappelijke en muzikale zelfmoord, toch niet te doen. Zulke smeekbeden zijn natuurlijk heel
vleiend en Chopin liet zich dan ook gemakkelijk overhalen om te blijven
waar hij was. En dat is maar al te zeer te betreuren. Want het was in
Parijs dat Chopin nu een noodlot ontmoette, dat oneindig erger was dan in
handen te vallen van woeste roodhuiden in het Verre Westen of van zakenlieden in het Oosten.
In hetgeen ik nu ga zeggen, zal ik misschien een beetje hard schijnen
jegens een vooraanstaand collega, die niet minder dan een honderdtal boeken
schreef. Maar zij was werkelijk erg slecht. Zij was erg slecht omdat dit
vrouwspersoon, evenals bepaalde leden van de insecten-familie, onveranderlijk haar mannetjes verslond zodra zij zich aan haar charmes hadden overgegeven.
Er zijn vele boekdelen vol geschreven over het onderwerp Amandine
Lucile Aurore, Barones Dudevant. Nadat zij drie jaren in een Engels
nonnen-klooster had doorgebracht, de huwelijkse staat met Baron Dudevant
had overleefd, en het moederschap had bereikt, was zij wel genoodzaakt
naar enig middel van bestaan om te zien voor haarzelf en haar twee engelen
van kinderen en had daarop besloten haar geluk te proberen in de beroepsjournalistiek en het schrijven van populaire romans. Aangezien zij een handig
juffie was en zeer weinig last had van concurrentie (in deze dagen schreven
dames -nog niet voor hun brood), had zij veel vrije tijd voor haar geliefkoosde amoureuze perikelen. Zo ontmoette zij op zekere dag Chopin en hij
werd meteen door haar gestrikt.
Hij was op dat ogenblik ernstig ziek. De eerste kentekenen van t.b.c. hadden zich zojuist geopenbaard. De zaak van zijn geliefde Polen was verloren.
Zijn loopbaan als openbaar vertolker was, naar zijn mening, tot een eind
gekomen. Hij had hard een moeder nodig en George Sand was bereid die
plaats in te nemen.
Ik vermeld nu maar kort die ongelofelijke tocht naar Majorca, waarheen
Amandine Lucile Aurore zowel Frederic als haar ziekelijke zoon voerde,
opdat het milde klimaat van dit Middellandse-Zee eiland hen beiden zou
genezen van hun vervelende long-aandoeningen. Majorca klonk heel romantisch zolang je er nog in de Rue Pigalle over sprak. Maar zodra je in
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La Palma aan wal was gegaan was je in Spanje, en wel Spanje op z'n ergst;
je werd ineens teruggeplaatst naar de Middeleeuwen. Er was geen hotel in
de hoofdstad van Majorca. Er waren geen appartementen. Er was geen
voedsel dat geschikt was voor menselijke wezens, vooral voor hen die gewend waren aan de Parijse keuken. En overal werd je achtervolgd door
achterdochtige ambtenaren. Wanneer je bericht naar Parijs zond om je
piano op te sturen (want haar lieve Frederic moest doorgaan met zijn werk
en moest nog veel mooiere stukken componeren dan hij al had gedaan)
dan duurde het zes maanden eer de douane-beambten het door lieten gaan.
Waarom zou iemand in Majorca behoefte hebben aan een piano ? Dat was
een raar geval ; het riekte naar revolutie ! En wanneer je ziek werd en de
hele buurt bij elkaar hoestte dan was er geen dokter op het eiland te
vinden ; maar de beambten, die vermoedden dat je een of ander vreemde
soon pest had opgelopen, dwongen je de stad te verlaten en je naar een
woning op het land terug te trekken, mijlen ver van alles verwijderd, in
een oud en vochtig klooster, waar je ook nog bronchitis opliep en er
bijna aan stierf.
Chopin moet wel veel sterker geweest zijn dan hij er uitzag ; want hij
overleefde niet alleen Majorc maar ook de tedere zorgen van zijn Lucretia;
en hij keerde terug naar Parijs en bleef nog een flink aantal jaren leven.
Over het algemeen waren deze laatste jaren niet zeer gelukkig. Parijs tuimelde van de ene revolutie in de andere. Het nieuws uit Polen werd steeds
slechter. En onder deze omstandigheden les te geven zelfs voor twintig
francs per les (een ongehoorde prijs in die dagen) dat moest wel een
onverdragelijk karwei zijn. Bovendien scheen die bronchitis van Majorca
permanent geworden te zijn. Chopin begon veel bloed te verliezen en vaak
was hij zo zwak dat hij zich nauwelijks kon bewegen. Maar hij had geld
nodig en, evenals Paderewski in zijn laatste dagen, sleepte hij zich moeizaam naar zijn piano-kruk om nog een paar centimes bij een te scharrelen
om andermans schulden te betalen en zijn arme landgenoten bij te staan,
maar vooral om zijn reputatie op te houden van echte „grand seigneur",
die nooit een verzoek om hulp en bij stand van een van zijn landgenoten
afwees en die liever van honger zou zijn omgekomen dan te bekennen dat
hij zelf gedurende de laatste drie dagen nog niets te eten had gehad.
Chopin stierf op 17 October 1849. Op zijn begrafenis werd Mozart's
Requiem gespeeld evenals zijn eigen Marche Funebre uit de Sonate in Bes
mineur, en daarna twee van zijn Preludes, die in E-mineur en in B-mineur.
Een zilveren kroes, gevuld met aarde uit zijn geliefde vaderland, hem door
vrienden gegeven toen hij in 1830 Polen voor goed verliet, daalde met hem
mede in het graf, tezamen met de verwelkte roos die Maria Wodzinska hem
gegeven had, toen zij nog hoopte dat haar vader zich zou laten vermurwen
en hem zou toestaan haar te trouwen.
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Heden ten dage zijn alle spielers in dit drama dood en begraven. Niets is
er over van de onderdrukkers, noch van de onderdrukten. De Romanovs,
die Chopin in ballingschap dreven, zijn dood, maar zij kregen niet zo'n
indrukwekkende begrafenis en Poolse aarde bleek genadiger te zijn dan
Bolsjewistische ongebluste kalk. En het is een gelukkiger lot in de herinnering voort te blijven leven als de man die de Nocturne in Es-majeur en
de Mazurka in A-mineur schreef, dan als de despoot van de galgen en de
knoet. Ik, die oud genoeg ben om te hebben meegemaakt hoe die vrolijke
Kozakken de bevelen van hun afschuwelijke meesters ten uitvoer brachten,
die al die martelende dagen doorleefd heb toen er nog hoop bestond voor
mijn Poolse vrienden, ik wil bier en nu een diepgevoelde bede uitspreken
voor de zielen van deze verscheiden tyrannen die alles vernietigden wat
liefelijk en charmant was in het schone land Polen : „Mogen hun namen
tot in alle eeuwigheid vervloekt zijn, en moge God hun zielen genadig
zijn! " En deze bede geldt ook voor al hun opvolgers, in ieder deel van de
wereld en tot in alle eeuwigheid, amen.
.

Plotseling had de winter ons overvallen. En gans anders dan gewoonlijk in
een Hollandse November (die meestal erg vochtig is) sneeuwde het drie
dagen en nachten achtereen totdat het hele land bedekt lag onder een
zware witte deken. Dat was overigens de tij d waarin ons eiland op zijn
mooist was en Veere bijna ondragelijk werd in zijn aanbiddelijke schoonheid. De kinderen hadden een prachtige tijd met hun kleine sleden en ik
hoopte dat Emily niet vergeten zou haar pool-kleding aan te doen. Maar
aangezien zij een echt-meisje uit Nieuw-Engeland was, was ik er zeker van
dat zij daar wel aan zou denken.
Frits was met de boot-trein uit Amsterdam gekomen en Jimmie had hem
afgehaald. Jo had gerapporteerd dat alles in de keuken in orde was, en na
nog een dag te hebben besteed aan het corrigeren van mijn „Rembrandt",
vond ik dat ik bakken vol frissche lucht nodig had, als ik de avond door
wilde komen zonder in slaap te vallen.
Zoals gewoonlijk, wanneer het weer slecht was, liep ik in de richting van
Middelburg. Na de gracht te hebben overgestoken die Napoleon ons een
flinke honderd jaar geleden geschonken had, merkte ik een donkere groep
aan de kant van de weg op, niet ver weg. Iemand hield een lantaarn omhoog en bij het licht daarvan kon ik zien wat er gebeurd was. Een ouderwetse diligence was bijna in de sloot gegleden, maar nog op het laatste
ogenblik door een boom tegengehouden ; uit het rechter portier, dat nog
Icon worden geopend, werd nu een magere man, gekleed yolgens de mode
van omstreeks achttien veertig, door de koetsier er uit geholpen, terwijl iemand anders, blijkbaar zijn bediende, een lantaarn ophield,- die zijn zwakke
stralen wierp op dit toneeltje.
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Van zijn portretten herkende ik de reiziger als een van onze beide gasten
voor die avond. Het was Frederic Chopin. Ik haastte mij er heen en deelde
hem mede wie ik was, en voegde daar het nu zo langzamerhand gewone
leugentje aan toe dat ik deze weg opgelopen was in de hoop hem te zullen
ontmoeten. Hij was zeker precies zo'n goede leugenaar als ik, want hij
deelde me mede dat hij wel zo half en half verwacht had dat er iemand
zou komen om hem de weg naar ons huis te wijzen.
Toen wij de woning van Frits bereikten, troffen we daar de mensen in
grote opgewondenheid aan, want Jo had een merkwaardig avontuur te vertellen.
„Het zit zo," legde zij uit, nadat ik Frits aan Chopin had voorgesteld. „Ik
was bezig de zaken in orde te maken voor mijn pudding, het eten stond
op de kachel en ik denk dat het opgeveer half zeven geweest zal zij n, toen
er plotseling een oude en vrij zwaarlijvige heer binnenstapte. Ik dacht dat
het die piano-speler moest zijn, waarover U mij gesproken had en dus zei
ik, „Monsieur Chopin — dat wil zeggen : als U meneer Chopin bent —
wilt U dan niet gaan zitten en het U gemakkelijk maken; meneer Frits
zal in een oogwenk hier zijn. Intussen zal ik U een glas sherry inschenken,
of wilt U liever port ? — want het is een koude avond en U zult wel vermoeid zijn."
„Mijn Frans is natuurlijk niet zo heel erg goed, maar ik dacht toch dat hij
me wel zou kunnen verstaan. Maar hij lachte alleen maar en zei, „En jij
houd me dus voor Frederic Chopin ! Ach, mijn beste juffrouw, dat vind
ik aardig van je, maar helaas, ik ben slechts de kok, dus wijs mij maar de
keuken dan zal ik aan het werk gaan." Nou, Been enkel keukenmeisje
vind het prettig om uit haar eigen keuken gezet te worden door iemand
die zo maar het huis komt binnen wandelen, en dus antwoordde ik — en
ik denk niet dat het erg aardig klonk dat het er niets toe deed wie hij
was maar dat hij van mijn kachel of moest blijven; dat hij een stoel in de
keuken kon krijgen, als hij daar zin in had ; en als hij wachten wilde tot
meneer Frits terug kwam, dat hij van harte welkom was, maar dat hij zich
met mijn zaakjes niet moest bemoeien.
„Welnu, al die tijd hoopte ik dat meneer Frits terug zou komen, aangezien
ik niet goed wist hoe ik die kwibus aan moest pakken. Hij kon natuurlijk
heel goed de beroemde Franse chef-kok zijn waarvoor hij zich uitgaf, maar
daar zag hij niet naar uit. Hij zag er veel meer uit als een musicus —
zo'n halve wilde en niet al te netjes. En juist toen ik weer naar de keuken
wilde gaan om te zien of hij met zijn wingers van mijn potten en pannen
afbleef, gebeurde er iets anders dat misschien nog veel erger was.
„De voordeur ging plotseling open en ik zei tot mezelf „De hemel zij dank,
daar is meneer Frits ! " ; maar het was een jonge vrouw, helemaal in shawls
en dassen gewikkeld en met een grappig uitziend bont musje op. Gelukkig
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kwam mevrouw Van Dam op hetzelfde ogenblik, en ook de oude doctor, en
ik dacht dat die twee wel in staat zouden zijn het meisje met het bontmutsje te verzorgen. Maar daar was geen kijk op ! Want toen mevrouw Van
Dam haar hand uitstak en zei hoe verheugd ze was iemand te ontmoeten
over wie ze zoveel gehoord had en wier werk zij zozeer bewonderde (U
weet hoe mevrouw Lucie is wanneer ze eenmaal zo begint), keek het meisje
met de muts haar bij na gemeen aan en zei : „Mijn beste mevrouw, ik ben
hier omdat ik niet anders kan, maar denk niet dat ik uit eigen vrije wil
kwam. Er bestaat echter geen macht ter wereld die mij kan dwingen in deze
kamer te blijven en een hoop vreemdelingen te ontmoeten. 1k zal naar boven
gaan — ik zag daar licht en er moet dus wel een plaats zijn waar ik kan zitten. U kunt mijn -eten boven brengen en ik zal niet veel nodig hebben,
want ik voel me helemaal niet goed; en nu zeg ik U goeden avond." En
voordat we haar tegen konden houden, was zij verdwenen — glad als een
aal — de trap op met twee treden tegelijk, alsof iemand haar achterna zat.
Daarop hoorden we haar de sleutel van Uw deur omdraaien en hoorden haar
ook nog eventjes lachen, doch daarna geen geluid meer."
Op dat ogenblik kwam dan eindelijk Frits binnen. Hij was nog even naar
het postkantoor gegaan om een expresse-brief te posten en daardoor had hij
al dat opgewonden gedoe gemist. „Doet er niet toe," zei hij, „wij zijn er
verder allemaal en als Emily er zo over denkt, dan kan ze haar eten boven
krijgen en zullen wij het er niet minder gezellig om hebben. Wilt U dus
allemaal zo vriendelijk zijn om vast te gaan zitten, totdat Jo klaar is ?"
„ja," zei Jo, naar haar keuken wijzende, „maar wat moet er nu met die
kerel daar gebeuren?" en daarop, een glimp van haar kachel opvangende,
bezigde zij een welbekende Hollandse uitdrukking, die geen enkele Hollandse vrouw verondersteld wordt te bezigen, en riep uit, „Zei ik het niet !
Dat schepsel is inderdaad bezig in mijn jus te roeren! "
Dit ging zeker wel een beetje te ver voor een vreemde snuiter die niet
eens was uitgenodigd, en Frits, die een beetje warm begon te lopen, riep
uit, „Eh, vous la bas, monsieur ! Wat voert U uit?"
De kerel voor het vuur draaide zich met een ruk om, en toen, onze gast
herkennende, sloeg hij beide armen om hem heen en noemde hem verheugd
bij zijn naam. „Frederic, mon cher Frederic! 0, que c'est bon de te revoir.
Tu vas bien?" en Chopin, zijn ernstig voorkomen geheel latende varen,
riep uit, „Wel alle mensen ! Beste Vader Rossini ! Hoe bestaat het dat ik
jou hier weer ontmoet, na al die jaren! "
Daarop omhelsden de twee mannen elkander nogmaals zeer innig, totdat
Chopin zich herinnerde waar hij was en, zich tot ons wendende, zei : „Mijn
onbekende gastheren, dit is mijn zo zeer Belief de vriend Signor Gioachino
Rossini ; en een zeer groot kunstenaar is hij ook."
„Je bedoelt dat hij dat was, mijn beste Frederic," antwoordde Rossini,
630
-

EMILY DICKINSON EN FREDERIC CHOPIN

„maar laat mij je, eer we iets anders doen, uitleggen waarom ik hier ben.
Het is niet mijn gewoonte, dat kan ik U verzekeren, naar plaatsen te gaan
waar ik niet ben uitgenodigd. Ik ben hier derhalve niet als Uw gast en zal
Uw eetkatner niet betreden, zelfs niet indien U mij dat verzoekt. Ik kwam
hier alleen omdat ik moest.
„Ziet U, wij horen soms wel iets van wat er zo in de wereld der levenden
geschiedt. Toen mij verteld werd dat de oude Johann Sebastian door U
ontvangen was, speet het mij dat ik daar niet bij geweest was, want ik had
hem altijd willen ontmoeten omringd door zijn zoons, waarvan er enkelen,
naar ik vrees, naar die andere zij de gegaan zijn. Een beetje later beklaagde
Herr van Beethoven zich dat hij zijn hoed en een zeer waardevol manuscript op een feest-maaltijd had achter gelaten, en de beschrijving die hij me
van Uw huis gaf maakte het me duidelijk dat ook hij een bezoek aan dit
charmante dorpje gebracht had.
„Stet U mijn leed voor ! Hier had ik de kans gehad te koken voor Johann
Sebastian, die ik vereer als ware hij Onze Lieve Heer zelf, en voor Beethoven, zijn grootste leerling ! En ik had beide avonden doorgebracht met
triktrak te spelen met Olympe ! Zij is een braaf meisje, maar zij zal nooit
leren triktrak te spelen zo goed als zij zekere andere dingen doet. En toen
fluisterde iemand mij iets in over Frederic, die ook uitgenodigd zou zijn
naar dezelfde plaats te komen als Johann Sebastian en die oude Ludwig.
Dat was te veel voor me. Ik liep weg met een troepje zielen die zojuist
gewogen en te licht bevonden waren. Ik had de grootste moeite om hier te
komen, want ik wilde niet met de trein gaan. Ik had eens in een van die
bedenksels gereden en geloof me, dat was voldoende, tenminste voor mij !
En als U nu zo vriendelijk wilt zijn dit alles uit te leggen aan deze
charmante dame — en wat een keurig costuum draagt ze ! — ik maak me
sterk dat Olympe graag net zo'n keurslijf zou willen hebben als ze maar
wist waar het te krijgen was — maar wilt U alstublieft aan madame la
cuisiniêre uitleggen dat ik haar niet in het minst in de weg zal staan ? Ik
wil alleen haar jus een klein beetje verbeteren en ik denk dat zelfs zij" —
nog een diepe buiging in de richting van Jo — „dan zal moeten toegeven
dat Gioachino Rossini misschien niet zo'n geweldig componist geweest mag
zijn, maar toch heel goed wist hoe men een saus klaar moest maken."
Natuurlijk kon Jo na die toespraak geen tegenstand meer bieden. En het
gevolg van dit alles was dat wij Rossini overhaalden Emily's plaats in te
nemen. Jo beloofde hem dat zij hem zou waarschuwen wanneer het tijd
was om met zijn saus te beginners, en wij gingen aan tafel en hadden een
even genoegelijke avond als alle vorige keren.
Natuurlijk hadden wij Emily niet vergeten, maar we gedroegen ons alsof
we er ons helemaal niet van bewust waren dat zij zich in huis beyond;
ik legde Rossini en Chopin de toestand uit en deelde hen mede dat ooze
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onzichtbare gast een ietwat buitennissig iemand was die, na een ongelukkige
liefdes-geschiedenis, gezworen had nooit meer met het menselijk ras in
aanraking te komen, behalve dan met enkelen van haar eigen verwanten.
Rossini keek mij met open mond aan. „En dat alles om een pietepeuterig
liefdes-geschiedenisje? Ha-ha-ha ! Dat moet ik Olympe vertellen ! Ze zal
zich dood lachen."
„Lucretia zou er een doziin boeken over schrijven," voegde Chopin er vrij
grimmig aan toe.
„Maar U moet bedenken dat deze jonge dame een Amerikaanse was," zei
Lucie, niet zonder bijbedoelingen, „en Amerikaanse vrouwen zijn natuurlijk
anders."
„Anders ?" Rossini klapte in zijn handen terwij1 hij dat zei. „Ma chere
madame, vrouwen zijn in dat opzicht overal precies gelijk. Ze zijn allemaal
hetzelfde." En tot Chopin„,Vind je ook niet, mijn beste Frederic ?"
„Natuurlijk," kwam Chopin zijn vriend te hulp.
„Maar U heeft hier een voorbeeld vlak voor U," vervolgde Lucie, mar de
zoldering wijzende. „Daar vlak boven jullie hoofden, messieurs, daar zit
een arm meisje met een gebroken hart, dat niet gelachen heeft sedert zij de
man zag die zij lief wilde hebben en dat niet kon. Wat kunt U daar nu nog
op antwoorden?"
„Antwoorden? Welnu, dat bewijst alleen dat Amerikaanse mannen niet
weten hoe zij hun vrouwen moeten aanpakken. Wij Polen zouden weten
wat ons te doen stond ! "
„En wij Italianen niet minder," voegde Rossini daar trots aan toe.
,Hoe?" vroeg Lucie.
„Hoe ?" antwoordde Chopin. „Maar, mijn beste mevrouw, dat is toch zo
eenvoudig ! " En zich daarop tot Frits wendende vroeg hij, „Werkt dat
instrument daar in de hoek?"
„Inderdaad, als iemand er tenminste op speelt."
„Goed dan, mijn beste mevrouw, indien U Uw antwoord wilt hebben, dan
zal ik het U nu geven."
Hij schoof zijn stoel achteruit, ledigde zijn glas wij n, wierp zijn servet
op tafel en liep naar de Minni-piano die op verzoek van Frits hierheen gebracht was en nu onderaan de trap stond. Hij opende het instrument en
probeerde een paar accoorden. Daarop trok hij een vrij zuur gezicht en zei :
„Oh, la, la ! " probeerde het nogmaals en speelde toen de eerste maten van
zijn Nocturne in G-mineur, die bekend staat als de „Hamlet" Nocturne,
wegens zijn kilheid en eenzaamheid. Hij sloeg zuiver aan en speelde schitterend — veel beter dan ik verwacht had na de beschrijvingen die ik gelezen had.
Toen Chopin aan het midden-gedeelte gekomen was, dat klinkt als een
koraal, werden wij alien volkomen meegesleept. Zelfs Jo en Hein kwamen
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uit de keuken aanlopen en gingen zitten op de onderste treden van de trap.
Wat Rossini betreft, hij leunde zijn hoofd achterover en sloot de ogen,
terwijl zijn lichaam op en neer bewoog. Erasmus liet zijn kin op zijn handen rusten en Lucie scheen geheel in lucht te zijn opgegaan. Ik herinnerde
mij een schilderij dat ik gezien had van die beroemde avonden in het huis
van Prinses Czartoryska, waar onze gast voor zijn mede-ballingen placht te
spelen, en toen begreep ik de opschudding die de jonge Chopin verwekt
moet hebben ander de Poolse dames van een eeuw geleden.
Ik weet niet waarom, maar het gebeurde vanzelf dat mijn ogen op een gegeven moment afdwaalden naar de zoldering, en daar bemerkte ik, zo
waarachtig als ik hier zit te schriiven, dat een klein stukje papier vOorzichtig door een spleet in de vloer werd geduwd. Het fladderde als een
herfst-blad naar beneden en kwam terecht tussen de bloemen op de tafel.
1k viste het op en in Emily Dickinson's handschrift, zo duidelijk of het
gedrukt was, las ik :
There's a certain slant of light,
On winter afternoons,
That oppresses, like the weight
Of cathedral tunes.
Ik reikte over de tafel en gaf het aan Lucie, die mij had gade geskagen. Zij
glimlachte en legde het stukje papier in haar schoot, nam het nogmaals op,
glimlachte weer, daarbij naar Rossini wijzende en keerde weer tot haar eigen
gedachten terug.
De Nocturne kwam tot een eind, maar zonder ons gelegenheid te geven op
adem te komen begon Chopin met zijn beroemde Mazurka in A-mineur. Ik
vroeg mij of wat dat wel voor uitwerking zou hebben daarboven ; maar ik
behoefde niet lang te wachten. Een ander kleiner papiertje kwam naar beneden dwarrelen. Het bevatte slechts een regel :
I measure every grief I meet.
De Mazurka eindigde met een luid slot-accoord en verder ging Chopin
met zijn Barcarolle. Ditmaal moest ik wat 'anger wachten, maar weer werd
er een stukje papier door de spleet in het plafond geduwd. Dit keer had
Emily er op geschreven :
To stay the homesick, homesick feet
Upon a foreign shore.
Ik meende uit de wijze waarop Chopin zijn Barcarolle beeindigde te moeten
opmaken, dat dit zijn laatste stuk zou zijn ; • maar neen, hoor ; hij was nu
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juist goed ingespeeld en daar volgde zijn Ballade in F-mineur. Waarop
Emily antwoordde :
Beauty crowds me till I die.
Na zijn Ballade stond Chopin op. „Mag ik alstublieft nog een kopje koffie
hebben, madame," zei hij tot Jo, „en misschien een glaasje cognac ? ik ben
vrijwel op. Het is ook zo lang geleden dat ik de toetsen van een piano aanraakte."
„U kunt er mij ook iets van geven, want ik heb dat nog nooit geproefd,"
kwam opeens een stem van een beetje hooger op de trap. „Monsieur Chopin speelde zo schitterend dat hij me dorstig heeft gemaakt."
„Natuurlijk," zei Jo, die weer helemaal meester was van de situatie. „Ik
zal het in een wip voor U boven brengen."
„0, dat is niet nodig," verzocht Emily haar met een stem zo zoet als
honig. „Dat zou te veel last veroorzaken. Bovendien zou U er wat van kunnen morsen ; dat zou zonde en jammer zijn en we moeten nooit iets verspillen ! "
„Dan kunt U misschien beter hier gaan zitten," nodigde Lucie haar uit.
„Dit is een heel gemakkelijke stoel vlak bij het vuur, en dan kunt U weer
naar boven gaan zodra U Uw koffie op hebt."
Maar Emily keerde niet eerder naar haar veilige wijkplaats terug tot een
paar minuten voor het tijd was om te gaan. Want van het een kwam het
ander en wij beleefden de vrolijkste avond die wij tot nog toe hadden gehad. Het bleek dat Chopin niet alleen een groot componist en virtuoos was,
maar tevens een geestig nabootser en een uitstekend acteur. Ook Rossini
was in zijn element. Hij ging voor de kleine piano zitten en liet ons horen
hoe verschillende beroemde zangers het ,,Largo al factotum" uit zijn „Barbier van Sevilla" behandeld hadden (en soms hadden vermoord). En ten
slotte — ook al zal geen enkele echte vereerder van de overleden Emily
Dickinson dat willen geloven — ging onze kleine Emily (niet meer zo
erg verlegen) naar de piano en vergaste ons op een imitatie van een van
haar jeugdige Amherster minnaars, die getracht had haar te onthalen op
een sentimentele liefdes-ballade. Zij was de woorden vergeten, maar zij
vulde het zelf wel aan wanneer dat nodig was.
Zowel Rossini als Chopin waren opgetogen en boden nu aan dat dwaze
wijsje zo te spelen als Mozart zou hebben gedaan; en na Mozart kwam
Beethoven en na Beethoven Liszt (waar zij geen van beiden erg veel mee
op schenen te hebben) en tenslotte zaten ze gedrieèn op hetzelfde bankje
en werd het partijtje van die avond een echte „jam session" die niet eerder
ophield aleer Emily ons op een andere imitatie vergast had, ditmaal van
Mary Lyon, het hoofd van het South Hadley Vrouwen Seminarie, zoals deze
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voor haar meisjes een lezing hield over „morele verdorvenheid". Waarop
Rossini, die als Katholiek zich dat wel kon veroorloven, ons zijn weergave
gaf van een preek die hij eens gehoord had van oude kardinaal in de
kathedraal te Milaan, een preek over „moeder-liefde". Aangezien de kardinaal, volgens Rossini, nogal erg stotterde, werd de imitatie, hoewel in het
begin een beetje pijnlijk, spoedig bijna wanhopig geestig en dat werd nog
erger toen Chopin voor het pianotje ging zitten om een obligaat partij te
spelen bij Rossini's schijnheilige vermaningen.
Intussen was de tijd snel opgeschoten, want klokken hebben de onaange-

Rossini, Emily en Chopin aan het spelen op de kleine piano

name gewoonte tweemaal zo vlug te gaan, wanneer men zich goed vermaakt. Chopin's reiskoets, hersteld door onze dorps--smid (die zeer gedienstig zijn warme bed verlaten had om dat gebroken wiel te herstellen),
stond buiten voor de deur op hem te wachten. Wij hadden nog maar een
paar minuten. Lucie zat voor het vuur in druk gesprek met Emily, terwijl
Chopin en Rossini zich naar de keuken hadden terug getrokken voor een
laatste kop koffie met cognac. Erasmus zat vreedzaam te soesen in zijn
stoel en Frits en ik stonden bij de tafel elkaar geluk te wensen met het
succes van onze laatste eetpartij.
Een paar minuten voor middernacht nam Lucie Emily mee naar boven om
haar met haar shawls en dassen te helpen en toen propten we onze drie
gasten in de grote oude koets. Plotseling bemerkten we dat wij alien „Auld
Lang Syne" aan het zingen waren ; maar de klok sloeg twaalf en de koets
verdween snel om de hoek van het marktplein. Toen we naar huis terug
gingen, hield Lucie mij staande en zei, „Jij bent mij een nieuwe lippenstift
schuldig. Emily leende de mijne, maar ze gaf het nooit terug."
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Het Sint-Nikolaasfeest, gegeven ter ere van de
Verloren Kinderen uit de geschiedenis en
bijgewoond door die brave oude bans Benjamin Franklin.

„Wat ik zeggen wilde, Lucie," vroeg ik haar de volgende dag aan de
lunch, „hoe staat het met die trui van je voor Erasmus?"
„Die is bij na klaar," deelde Lucie me mee.
„Wanneer Beef je hem die?" vroeg ik.
„Met Kerstmis, denk ik."
„Waarom met Kerstmis ?" vroeg ik. „Kerstmis zal hem niets zeggen."
„Wanneer dacht jij dan ?"
„Weet je wat voor dag het de volgende Zaterdag is?"
„Dat ben ik vergeten."
„Sinterklaas."
„Dat is waar ook! "
„Waarom geven we dan Been feestje voor hem ? Een speciaal feestje zoals
hij dat in zijn jeugd gehad moet hebben?"
„Een schitterend idee! "
„Uitstekend! " Dit kwam van Frits. „Natuurlijk, dat is wel het beste idee
dat je sinds lange tijd hebt gehad ! Maar mag ik een voorstel doen ? Laten
we er een kinderfeest van maken."
„Voor de kinderen van het dorp ?"
„Voor hen en voor de anderen."
„Welke anderen ?"
„De kinderen die nooit een prettige tijd hebben gekend. De ongelukkigen,
zoals de kleine prinsjes in de Tower. Hendrik kan ons het een en ander
over al die anderen vertellen. Het moeten er een heleboel geweest zijn."
Ik dacht een ogenblik na en stelde toen nog enige candidaten voor.
„Kijk eens," zei ik, „daar waren de prinsjes in de Tower, die door hun
oom werden vermoord. En dan had je nog de Dauphin, de zoon van Marie
Antoinette en Lodewijk XVI, dat jongetje dat in gevangenschap verdween.
En Virginia Dare, het eerste blanke kind dat in Amerika geboren werd.
Herinner je je wel ? Zij verdween spoorloos met al de andere kolonisten.
En Kaspar Hauser. Dat zou alles bij elkaar al een behoorlijk aantal zijn."
„En de kleine deelnemers aan de Kinder-Kruistocht dan?" vroeg Jimmie.
„Ja," zei Luicie, „en de jongens en meisjes die de rattenvanger van Hamelen volgden?"
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„Maar denk toch eerst eens aan mijn huis," waarschuwde Frits. ,,Er is
nooit plaats genoeg voor een dergelijke bende. Meer dan vijftien of twintig
kan ik er onmogelijk in bergen."
„En kunnen we dan niet die ruimte van Van Beveren huren, waar ze in de
lente de boeien herstellen," stelde Lucie voor, „en ze allemaal uitnodigen?
Je hoeft niet al die jongens en meisjes uit Hamelen uit te nodigen. Twaalf
of veertien zal wel genoeg zijn denk ik, en vijf of zes van die KinderKruistocht en een paar dozijn van onze eigen dorpskinderen om de anderen
meer op hun gemak te stellen."
Aldus werd het probleem voor de komende Zaterdag opgelost.
We vroegen Van Beveren of hij ons zijn werkplaats af wilde staan voor
ten Sinterklaas-feest voor de kinderen uit Veere (het leek ons verstandi ► r
de anderen maar niet te noemen) ; en daarop togen we aan het werk om
het tot zo'n gezellig feest te maken dat onze ongelukkige kleine gasten,
voor een ogenblik althans, die verschrikkelijke dingen zouden vergeten die
hen hier op aarde overkomen waren.
Jo was in haar element. Ze wist precies wat wij deze jonge gasten moesten
geven. „Het zal waarschijnlijk wel een koude avond zijn," zei ze, je
tenminste het weer dat we tot nu toe hebben gehad in aanmerking neemt.
Het zal wel snee uwen. Ik zou hen dus maar met erwtensoep laten beginnen.
De Doctor vertelt me dag in dag uit van die erwtensoep, die zijn moeder
gewoonlijk maakte. Ik zie niet in waarom ik dat niet net zo goed zou kunnen maken ! Daarna zullen de kinders een croquetje vast wel lekker vinden.
Dat gaat er bij hen altijd in als koek — croquetten schijnen een feest voor
hen te zijn. Croquetjes van kip, als ik tenminste genoeg kippen kan krij.
gen en anders gewone croquetjes van kalfsvlees. En er moet natuurlijk
roomijs zijn ; maar voor een zo groot aantal moet U dat in Middelburg
bestehen, want ik ben bang dat mijn ijsmachine er niet groot genoeg voor
is. En speculaas ! Stapels speculaas. Dat kan ik zelf makkelijk maken, als ik
er maar bij tijds mee begin. En sinaasappelen en appelen en suikergoed
en van die dingen die U „pistaches" noemt. U weet wel — we kregen ze
altijd toen we jong waren — maar alleen op hele mooie feestjes. Het waren
kleine rolletjes van gekleurd papier met een grappig mutsje of zo er in
en een grappig gedicht en bij en jets waaraan je moest trekken en dan ging
het met een knal af."
„,Crackers' ", vertaalde Jimmie. „In Amerika noemen wij ze ,crackers'. Als
kind kreeg ik ze haast nooit. Mijn ouders waren veel te stijf om me naar
feestjes te laten gaan."
„Prachtig, en dan papieren sneeuwballen, want wij hoeven de rommel niet
op te ruimen. Van Beveren kan dat wel doen. En een echte Sint Nicolaas
en een echte Zwarte Piet met een roe voor de stoute kinderen en cadeautjes
voor allen die zoet zijn geweest.
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Daarop volgde een drukke week, en ik stel me zo voor dat wij nog veel
meer plezier hebben gehad met alles klaar te maken dan de kinderen tijdens
het feest; vooral Jimmie, die altijd heel ongedurig werd als zij niets om
handen had en die nu de hele dag op en neer kon rijden tussen Middelburg en Veere om alles te kopen wat we nodig hadden. Wat Frits betrof,
die had zo veel plezier in de zaak dat hij zijn kantoor in Amsterdam opbelde met de mededeling dat hij de gehele week niet terug zou komen;
tevens vroeg hij een vriend van hem, een amateur-toneelspeler, uit Amsterdam over te komen om voor Sinterklaas te spelen. Deze vriend was een
journalist, maar zijn krant was hem nog altijd een paar dagen vacantie
schuldig, zodat hij gemakkelijk op Zaterdag bij ons kon komen. Frits bood
aan de rol van Sinterklaas' zwarte slaaf te spelen, die om de een of andere
mysterieuze reden altijd Zwarte Piet genoemd wordt; en Lucie breide wat
zij kon aan de trui van Erasmus, wanneer ze niet bij Jo was am haar te
helpen bij het maken van soldaten en matrozen, schepen en huizen van
speculaas en al die andere dingen waar de kinderen zeker op zouden
rekenen.
Frits en Jimmie plunderden ook nog de bazaars in Middelburg, en spoedig
hadden we genoeg pakjes voor een heel legertje. We vertelden Erasmus
niets van dit alles wat wij uitvoerden ; want alles wat op Sinterklaas-avond
gebeurt mod in geheimzinnigheid gehuld zijn. We vertelden hem alleen
maar dat we een iets groter aantal mensen hadden uitgenodigd dan gewoonlijk, zodat hij zich niet moest verwonderen wanneer we ditmaal niet
in het huis van Frits zouden eten. We verzochten hem naar de werkplaats
van Van Beveren te komen wvaar het, zo verzekerden wij hem, heus heel
aangenaam van temperatuur zou zijn, aangezien we drie dagen van te voren
zouden beginnen het warm te stoken.
Daar wij boven alles wilden dat Erasmus zich net zo behagelijk zou voelen
als bij zijn moeder thuis, ging ik naar Middelburg om daar in de bibliotheek enkele oude kookboeken, die zij daar hadden, te raadplegen en
schreef twee recepten uit de zestiende eeuw over voor erwtensoep en speculaas. Hier zijn ze :
Om speculaas te maken heeft men nodig :
bloem — 150 gram.
boter — 50 gram.
amandelen — 121/2 gram.
gemalen kruidnagels — 21/2 gram.
kaneelpoeder — 1/2 theelepeltje.
een klein beetje notenmuskaat.
Voorts 5 gram sucade (gesuikerde citroenschillen

vol).
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Tenslotte, een grote soeplepel melk
met nog 100 gram donker-bruine suiker.
Los de suiker op in de melk, snij de gepelde amandelen in vrij grote stukken, snij de sucade in reepjes. Kneed al deze ingrediEnten tot een ronde
bal en druk dit deeg in speculaas vormen, die in een houten plank zijn
uitgesneden. Neem een scherp mes en verwijder daarmee het overtollige
deeg. Zet deze vormen op een metalen blad, waarop je wat fijne, droge
bloem hebt gestrooid. Plaats het blad met de vormen in een vrij warme,
maar niet overhete oven totdat zij lichtbruin beginnen te worden (ongeveer
vijftien minuten), laat ze daarna afkoelen en ze zijn gereed om opgediend
te worden. (Noord-Nederlands Kookboek, A.D. 1617.)
En hier is het recept voor de onvervalste Hollandse erwtensoep, zoals dat in
hetzelfde kookboek gegeven werd, zij het op iets latere datum (A.D.
1639).
2 varkenspoten
500 gram verse worst of 50 gram boter.
200 gram gedroogde erwten
4 liter water
wat tout
4 bosjes prei
een handvol selderij
1 knol-selderij.
Was de erwten en laat ze 's nachts in koud water weken. Laat ze de volgende morgen op een zacht vuurtje gedurende ongeveer twee uren sudderen, totdat zij door en door gekookt zijn ; maar denk erom langzaam te
werk te gaan. Doe alles dan door een zeef en voeg de varkens-poten er aan
toe. Laat dit samen nog een uur koken. Neem vervolgens de worstjes, waarin men van te voren met een vork een groot aantal gaten heeft geprikt, en
laat de hele rommel nog eens gedurende een half uur koken. Neem de
worstjes er dan uit tot ongeveer een kwartier vOOrdat er wordt opgediend;
doe dan de worstjes er weer in, want ze moeten met de soep gegeten worden. Voeg er dan de groenten aan toe, die men inmiddels in kleine stukjes
heeft gesneden, en laat alles op een zacht vuurtje koken totdat het vlees van
zelf van de botten loslaat. Voor het geval men het noodzakelijk acht kan
men van tijd tot tijd een klein beetje water toevoegen ; de soep is dan
klaar, zodra ze helemaal niet meer klonterig is.
Dat was het recept. Het was een beetje ingewikkeld en toonde aan dat
onze voorouders meer tijd hadden dan wij ; maar Jo gaf te kennen dat wij
ons maar geen zorgen moesten maken. zij zou het op die manier best voor
elkaar krijgen.
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Aangezien een groot soepbord vol hiervan gelijk stond met een diner van
drie gangen, was dit meer dan genoeg zowel voor de volwassenen als voor
de kinderen en wij lieten dan ook ons plan varen om hun daarenboven nog
kippen-croquetjes voor te zetten.
Donderdag-ochtend kreeg ik aan het ontbijt een ingeving. Frits had nu verscheidene Amerikanen ontmoet en hij had hen steeds heel aangenaam gezelschap gevonden. Waarom zouden we niet nog een Amerikaan vragen om
op die bijzondere avond bij ons te komen? Iemand die als een groot
kindervriend bekend had gestaan, zoals bijvoorbeeld de oude Benjamin
Franklin, de meest beschaafde Amerikaan uit de achttiende eeuw, de man
wiens gevatheid en gezonde boerenverstand jong en oud, koningen en
landarbeiders kortom een ieder die met hem in aanraking kwam — had
bekoord en in verrukking gebracht.
Het was wel last om hem nog een uitnodiging te sturen. Niet dat hij er
aanstoot aan zou nemen achteraf nog gevraagd te werden. Daar was hij het
type niet naar. Maar ik had er geen flauw idee van welke formaliteiten
mijn papiertjes moesten ondergaan alvorens ze effectief werden. Toch zag
ik er geen kwaad in het te proberen en zo stond de wiebelende stenen leeuw
van het stadhuis die avond op een stukje papier te balanceren waarop de
naam Benjamin Franklin geschreven stond, de uitvinder van de bliksemafleider en de schrijver van het beroemde „Ontwerp om te komen tot
zedelijke volmaaktheid".
Aangezien de meeste Europeanen van de Amerikaanse geschiedenis nog
minder afweten dan van de Groenlandse, stelae ik een kort „curriculum
vitae" op van Dr Franklin ten behoeve van mijn Hollandse buren die op
ons Sinterklaas-feest aanwezig zouden zijn.
Benjamin Franklin werd geboren in het jaar 1706 (in Januari natuurlijk)
en het was dus zeer wel mogelijk dat hij, toen hij tien jaar oud was, nog
enkele mensen ontmoet heeft die het tijdperk van Cromwell hadden overleefd en Karel I uit het beroemde raam hadden zien stappen, dat naar zijn
schavot leidde. Toen hij in het jaar 1790 stierf was de OnafhankelijksheidsVerklaring, die hij zelf had helpen opstellen, al veertien jaar oud. Hij was
dus een soort verbindende schakel tussen de laatste periode van het Europese feadale stelsel en de eerste periode van de Amerikaanse dernocratie.
In de spannen tijds die hij bestreek verschilde Franklin in geen enkel opzicht van velen zijner buurlieden die ook de acht kruisjes en vier lentes
bereikten, doch hij verschilde te enenmale van die anderen in het bewust
doorleven van alles wat er om hem heen plaats vond en in zijn geweldige
levenslust. Verder volgde hij niet alleen de gebeurtenissen van alle dag,
maar zijn snelle verstand stelde hem in staat deze gebeurtenissen naar hun
juiste waarde te schatten. Bovendien was hij gezegend met een verrukkelijk

gevoel voor humor en een zeer beminnelijke en realistische kijk op het
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heelal. Dit alles stelde hem in staat zestig jaren in het openbare leven door
te brengen zonder ooit het geloof in zijn medemensen te verliezen.
Niet dat Franklin bepaalde redenen had veel van hen te houden. Bij tijd
en wij le hadden zijn Amerikaanse medeburgers hem veel eer bewezen en
in het bijzonder tegen het einde van zijn leven werd hij dikwijls meer als
een halfgod dan als een gewoon menselijk wezen behandeld. Maar hij was
veel te verstandig om niet te weten dat het grootste doel van zijn leven
— nl. om de Angel-Saksische wereld bijeen te voegen tot een samenwerkende politieke eenheid — een mislukking was geworden en nooit
weer tot leven gebracht zou kunnen worden. Zijn gezonde philosophische
gewoonte om alles eerlijk onder ogen te zien bewaarde hem er voor nutteloze tranen te verspillen over iets dat niet verholpen kon worden ; maar
hij zou heel wat gelukkiger zijn geweest als hij zijn doel had bereikt, en aan
de wereld in haar geheel zouden waarschijnlijk een paar dozijn oorlogen
bespaard zijn gebleven.
Wanneer we aan een groot man denken, hebben wij als regel een beeld van
hem voor ogen op een bepaald ogenblik in zijn loopbaan. Zo zie ik Franklin altijd als een oude man voor mij, toen hij het werk had gedaan van
een dozijn gewone stervelingen en, onder normale omstandigheden, zich
van alle verdere bemoeiingen had kunnen terug trekken om rustig zijn
levenseinde of te wachten. Maar in plaats van zich zo'n rustige en waardige
oude dag te gunnen, waar hij zeer zeker recht op had, was hij nog steeds
met nieuwe bezig en maakte zowel met zijn lichamelijke als geestelijke
levenskracht op ieder die hij ontmoette zo'n indruk, dat velen hem verdachten het geheim van het eeuwige leven van zijn vrienden, de Indianen
uit het achterland van Pennsylvaniè, te hebben geleerd.
Schepen waren zeer verbeterd sedert de dagen dat zijn vader voor het eerst
de oceaan was overgestoken ; maar een oceaan-reis gedurende de laatste
vijf-en-twintig jaar van de achttiende eeuw was nog verre van comfortabel
en de kansen op het bereiken van je doel waren steeds twijfelachtig. Maar
dat deerde hem niet, en toen de plicht hem riep bleef de oude Dr Franklin
niet in gebreke, en met zijn jonge kleinzoon als secretaris zette hij koers
naar Frankrijk op zoek naar die fondsen die absoluut noodzakelijk waren,
wilde de opstand niet ineen storten door gebrek aan contanten.
Tenslotte kwam hij veilig in Parijs aan, doch zonder ook maar het geringste
idee te hebben hoe hij in zijn onderhoud zou moeten voorzien ; toch slaagde Franklin er niet alleen in contact te krijgen met de Franse regering,
maar hij wist dit reeds bankroete stelletje er zelfs toe over te halen vijftig
millioen francs (die het niet eens bezat) te steken in een zaak die er ongeveer even hopeloos uitzag als die van een vrij en onafhankelijk TsjechoSlovakije aan het begin van de tweede Wereldoorlog.
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Dat was een vrij lange zin; maar deze geeft de gehele toestand in minder
dan dertig woorden weer. In 't eigen land was het Congres zwak en zonder
voldoende macht om zijn wil op te leggen aan de dertien kolonies, die
dikwijls elkaar onderling nog feller haatten dan de gemeenschappelijke
vijand. De soldaten van Generaal Washington ontbrak het op treurige
wijze aan de meest alledaagse levensbehoeften, zodat zij er ernstig over
dachten maar naar huis terug te keren en iedere vrede te aanvaarden liever
dan een worsteling voort te zetten die geen enkel vooruitzicht op een uiteindelijke overwinning bood. Wat zijn collega's betreft, de overige vertegenwoordigers van de souvereine Verenigde Staten van Amerika, die nu
Europa in alle richtingen doorkruisten, belast met geheimzinnige diplomatieke opdrachten, deze gingen zo geheel op in hun eigen plannetjes en
ambities en waren • zo hopeloos jaloers op elkaars succes, dat zij meer tijd
verdeden met hun Parijse collega vliegen of te vangen dan te proberen die
geweren en kanonnen te pakken te krijgen, waarom de honger en kou
lijdende vrijwilligers van Generaal Washington onafgebroken schreeuwden.
Om dit beeld van zijn teleurstelling volledig te maken, was Franklin's enige
nog in leven zijnde noon (waarvan hij zulke hoge verwachtingen had gekoesterd) naar de Conservatieven overgelopen en had zich aangesloten bij
hen die de oorlog tegen zijn eigen land voerden. Zijn vrouw, met wie hij
20 vele rustige en tevreden jaren had doorgebracht, was gestorven en hijzelf leed aan galstenen, misschien wel de pijnlijkste ziekte die er is.
Maar nooit kwam er een klacht over zijn lippen. Eenmaal voet op Franse
bodem gezet hebbende, ging hij voort datgene te doen wat hij zich had
voorgesteld en wel met dezelfde angstvallige zorg en nauwgezetheid, waarmee hij een halve eeuw tevoren zijn uitgeverij in Philadelphia had gesticht.
Aangezien hij altijd een meester was geweest in het omgaan met mensen,
bereidde hij zorgvuldig de aanval voor, die hij zou moeten uitvoeren op de
verschanste bureaucratie van Versailles. Hij hield zich zorgvuldig op een
afstand van dat gekkenhuis en vestigde zich in het nabije Passy. Vanuit
deze bescheiden woning in die dromerige voorstad (in een huis hem door
een bevriende Franse bankier geleend) voerde hij zijn een-mans propaganda
26 handig, dat eer Londen zich volledig bewust was geworden van zijn
tegenwoordigheid aan deze zijde van de oceaan, Frankrijk reeds definitief
de zijde van de transatlantische opstandelingen had gekozen en onze vrijheids-oorlog gewonnen was.
Ik heb een pelgrimstocht gemaakt naar dat huisje op de hoek van de Rue
Raymond en de Rue Singer (het eerste Franse huis overigens, dat ooit door
een bliksem-afleider beschermd werd) en ik heb in de cafe's van Passy
gezeten, net zoals de oude Benjamin gedaan moet hebben gedurende dat
lange verblijf aldaar als onze gevolmachtigde. Ik heb hem daar gade geslagen, terwijl hij door de nauwe straat kwam aanlopen, in 't oog vallend
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door zijn dracht van een voorbij geslacht te midden van de meest modieuze
wereld van zijn tijd, met zijn zonderlinge vilt-hoed op (die vilt-hoed zou
een van zijn kenmerken vormen als de vertegenwoordiger van een waarlijk
ciemocratisch yolk), en terwijl hij zichzelf tot een levend symbool maakte
van democratische eenvoud in het hartje van een land, waar het woord
„vrijheid" gedurende de laatste drie eeuwen niet was gehoord.
1k heb Franklin rustig gade geslagen terwijI hij zijn kop chocolade (geen
koffie alsjeblieft voor een man met galstenen) leegdronk en de noten
opknabbelde die hem in het laatste pakket, dat zojuist in Bordeaux was
aangekomen, waren toegezonden („Neemt U ook een nootje, Majesteit!
Ze komen uit mijn eigen tuin in Philadelphia en worden mij regelmatig
toegezonden, nu er niet 'anger enig gevaar voor Engelse kapers bestaat") en
ik heb vrij onbescheiden naar hem gekeken terwijl hij zijn grote ouderwetse
bril opzette en zijn post begon door te lezen (aangekomen met hetzelfde
schip als de noten). En ik heb me verwonderd afgevraagd wat er toch wel
in hem om moet zijn gegaan, toen hij zijn bril afnam om die schoon te
maken met een grote ouderwetse zakdoek (ouderwetse dingen vormen een
deel van zijn rol als de eerbiedwaardige wijze uit de Nieuwe Wereld) om
er zeker van te kunnen zijn dat zijn ogen hem niet bedrogen en dat hij
een eindeloos verhaal van blunders
inderdaad las wat hij dacht te lezen
en daden van lafheid en kleingeestige zelfzuchtigheid.
En daarop heb ik zijn vreugde gedeeld toen hij nog een ander document
opende, dat het prive-zegel van Generaal Washington droeg, waaruit hij
vernam dat alles nog niet verloren was, dat de Generaal nog als een rots
van vertrouwen stond temidden van een zee van twijfel en dat de Generaal
ondanks de ontrouw en het verraad waardoor hij omringd werd, de strijd
voor de Vrijheid zou voortzetten totdat de overwinning behaald zou zijn
of hijzelf zijn levee erbij zou hebben ingeschoten.
Op dergelijke ogenblikken ben ik misschien een beetje aan 't wankelen
gebracht in mijn bewondering voor die andere grote vaderlander, Thomas
Jefferson van Albemarle Country in Virginiè, die ik altijd als de leidende
figuur in de Revolutie beschouwde ; want ik voelde dan dat ik zeker een even
grote aanhankelijkheid koesterde voor deze oude man met zijn eenvoudige
gezicht (maar met elegante manieren), met zijn eigenaardige spraak (die
een gedegen kennis van de Engelse taal verborg), zijn schuifelende gang
(maar met voeten die hem onfeilbaar naar zijn uiteindelijke doel zouden
brengen). Zeker, er zijn ogenblikken geweest waarop ik inderdaad die ouwe
Ben innig had kunnen liefhebben, de drukker en postbesteller, de diplomaat
en een van het zestal mannen, dat rechtstreeks verantwoordelijk is voor de
stichting van onze onafhankelijke Republiek.
Deze hier aangegeven gevoelens werden echter helemaal niet door alle tij d646
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genoten van Dr Franklin gedeekl. Zij, &e hun positie in het leven grondvestten op van geslacht op geslacht overgeerfde voorrechten, zij die leefden
van de arbeid van anderen, zij die hoopten veel terug te krijgen in ruil voor
zeer weinig, afgezien dan van het feit dat zij de moeite hadden genomen
geboren te worden — zij alien verafschuwden en vreesden deze gevaarlijke
revolutionnaire oproer-kraaier hartgrondig, die geprobeerd had de Pennfamilie van hun rechtmatige inkomsten te beroven, die had meegeholpen
opvoeding binnen het bereik van een ieder te brengen door Latijn te vervangen door Engels als het voornaamste doel van een eerste-rangs opvoeding, en die metterdaad de verderfelijke leer had verkondigd dat candidates
voor een of ander ambt beoordeeld moesten worden naar hun bekwaamheid en niet naar de maatschappelijke en economische status van hun families.
En al deze conservatieven en reactionairen hadden Ben Franklin een Rooie
en een Communist (of wat daar in de achttiende eeuw mee gelijk stond)
genoemd, die misschien niet van verstand ontbloot was, maar die hoe dan
ook op zijn plaats gehouden moest worden.
Maar waar was de juiste plaats voor een man die het leven begonnen was
als een uit een nest van dertien kinderen van een onbemiddelde zij het
eerzame zeep-zieder in Boston, die (vreselijke gedachte voor de meeste van
zijn buren ! ) niet alleen een nieuwe immigrant was geweest, maar ook een
kerel die verdacht werd van nonconformistische neigingen — en dat in een
stad als Boston die nog door de oude Puriteinse theocratie beheerst werd?
En hoe kon men hopen iemand binnen de perken van het sociale en economische fatsoen te houden wanneer hij zich reeds op zes-en-twintig jarige
leeftijd gevestigd had als de meest vooraanstaande drukker uit de dertien
onverenigde kolonies en een dergelijke graad van financiele onafhankelijkheid had bereikt, dat het dreigement een contract in te zullen trekken hem
alleen maar aan 't lachen zou brengen en zelfs een aansporing voor hem
zou kunnen zijn je mede te delen dat je er beter aan deed het ergens
anders te proberen, want dat hij nooit meet een regel op papier dacht te
zetten van iedere opdracht die je aan zijn zorg wilde toevertrouwen ?
Naast al deze laakbare hoedanigheden scheen dit gelukskind ook nog
begiftigd te zijn met een zeer uitgesproken wetenschappelijke aanleg, zodat
hij zich (ondanks het feit dat hij nooit een behoorlijke universiteit als
Harvard of Yale bezocht had) een wereldvermaardheid had verworven als
de uitvinder van de bliksem-afleider, als de uitvinder van een nieuw soort
kachel waardoor het mogelijk werd voor de boeren in Nieuw-Engeland om
niet de hele winter door te brengen opgerold in dikke paarden-dekens, en
als de vurige bepleiter van een openbaar verlichtings-systeem waardoor de
burgers ervoor behoed werden op hun avond-wandeling hun nek te breken
over de vuilnisbakken van hun buren. En het aller-belangrijkste nog, hoe
kon men een van de handigste schrijvers van die tijd met succes aanpakken,
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de schrijver nog wel van de meest verkochte almanak, en dat in een tijd
waarin de meeste mensen in de Nieuwe Wereld slechts twee boeken lazen
— die almanak en de Bijbel?
1k zou op deze manier nog verscheidene bladzij den door kunnen gaan,
maar ik ben niet bezig aan een levensbeschrijving van Dr Benjamin
Franklin, Directeur-Generaal van de Posterijen in Zijner Majesteit's kolonien aan de andere zij de van de oceaan („De Duivel hale die vent ! binnen
een jaar tijds heeft hij die dienst van een eeuwigdurende geld-verslinder
omgezet in een zeer voordelige bran van inkomsten ! "), ik tracht alleen
je een beeld te geven van de persoon die je komende Zaterdag zult ontmoeten.
Tot op heden heeft Amerika slechts twee genieen voort gebracht. Een van
hen was Benjamin Thompson uit het dorpje Woburn in Massachusetts, en
de ander was Benjamin Franklin uit het dorpje Boston in dezelfde provincie. Maar Benjamin Thompson koos de verkeerde zijde, zodat hij bij het
uitbreken van de Revolutie wel verplicht was te vluchten, om zo de kans
te ontlopen van zijn eigen buren een afstraffing te krijgen. Na een schitterende loopbaan in wat hij nog steeds als zijn moederland beschouwde,
trok hij naar Oostenrijk en Beieren; in dit laatste land was hij de stuwende
kracht achter de Beierse troon geworden, waarbij hij dat achterlijke land
met zijn bijna volkomen middeleeuwse toestanden veranderde in een van
de meest moderne naties in het Napoleontische Europa. Zijn succes had
hem de titel van Graaf van het Heilige Romeinse Rijk bezorgd, en alle toekomstige geslachten zouden hem eren als de man die het eerst de moed
had om vast te leggen dat het een betere politiek is hongerige mensen
allereerst gelukkig te maken door hun te eten te geven en hen daarna een
kans te geven deugdzaam te worden, dan eerst te trachten hen met geweld
deugdzaam te maken, in de verwachting dat hun zo juis t verworven begrip
voor zedelijke rechtschapenheid vervolgens de knagende pijn van de honger
in hun lege ingewanden wel zou ibevredigen.
Het andere universele genie door de Nieuwe Wereld voortgebracht — die
verlichte burger die, ondanks alle pogingen om hem weg te lokken, vol
vertrouwen aan zijn geboortegrond vasthield — was onze beste Dr Franklin.
En terwiji wij dus een beleefd saluut brengen aan Benjamin Thompson,
Graaf Rumford, als een hoogst belangwekkend geschiedkundig phenomeen,
eren en vereren wij Benjamin Franklin; want hoewel hij nooit titels verwierf behalve die welke hem door zijn mede-Vrijmetselaars werden verleend, verwierf hij eeuwigdurende faam als een van de werkelijke stichters
van dat experiment in zelfbestuur, dat wellicht spoedig het laatst overgebleven bolwerk van de democratie zal worden en derhalve de enige hoop
op een betere en meer menselijke wereld.
Kant's ver-reikende „Kritiek van de Zuivere Rede" verscheen terwiji Frank648
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lin zich in Frankrijk beyond. Hij kan het gelezen hebben, maar dat kan
even goed niet het geval geweest zijn. Hij maakte vele reizen door Duitsland, maar voor zover ik weet bezocht hij nooit Klinigsberg. Het zou aardig
geweest zijn als wij een avond in elkaar hadden kunnen zetten, waarop deze
twee belangrijke personen de gelegenheid hadden gekregen hun inzichten
uit te wisselen en toe te lichten. Ik dacht er zelfs een ogenblik over Immanuel Kant ook op ons Sinterklaas-feest uit te nodigen, maar ik aarzelde
toch een beroeps-philosooph op een kinder-partij te laten komen. Kinderen
kunnen zulke lastige vragen stellen!
Ons Sint Nicolaas feest, het verheugt me dit te kunnen zeggen, werd een
ongeèvenaard succes. Wij hadden Lucie en Jimmie gevraagd ons te komen
helpen ; want terwij1 wij op de jongens konden passen, zouden zij toch veel
Deter weten hoe met meisjes om te springen ; en wij hadden geen idee of
Virginia Dare een hoge leeftijd had bereikt dan wel als kind gestorven was.
Toen zij Imam bleek ze slechts zeven jaar oud te zijn; want na door een
Indiaans gezin te zijn opgenomen, was ook zij bezweken aan „een borstkwaal" (tuberculose natuurlijk) toen de rest van de stam, die haar ouders
en haar mede-kolonisten vermoord hadden, het slachtoffer waren geworden
van die verschrikkelijke ziekte.
Lucie, Jimmie en Jo waren direct naar de grote feestzaal gegaan, waar ook
Erasmus beloofd had te zullen komen. Maar Frits en ik waren nog thuis,
druk in de weer met de niet zo eenvoudige tack zijn vriend de toneelspeler
te veranderen in iets dat wat weg had van een bona-fide Bisschop uit de
vierde eeuw van onze tijdrekening. Die arme Frits was niet bepaald bedreven in de moeilijke kunst van het zwart maken en had zo langzamerhand
meer zwart op zijn overhemd gesmeerd dan op zijn gezicht, zodat wij hem
mee naar buiten in de tuin moesten nemen om hem weer schoon te krijgen ;
en wij hadden dom genoeg vergeten de kink in de gaten te houden, totdat
we plotseling tot de werkelijkheid terug werden geroepen door een luide
stem die verzocht hem mede te delen of hij op het juiste adres was dan
wel of men hem ergens anders verwachtte. Het was Benjamin Franklin, die
bij ons was binnen gelopen en nu voor de open haard stond, terwij1 hij
deze alles behalve met instemming bekeek.
Zonder of te wachten of hij voorgesteld zou worden, pookte hij met zijn
stok in de gloeiende stukken brandhout (grote blokken zijn voor geen
goud in Veere te krijgen) en zei daarop : „Jongelui, zien jullie niet wat je
doet? Je verspilt de helft van jullie warmte. Meer dan dat, zou ik zeggen;
het kan wel drie-kwart zijn. Als je nu alleen maar de blokken een beetje
naar voren zou schuiven en een gebogen ijzeren plaat achter het vuur zou
zetten — maar dan moet je natuurlijk ook de schoorsteen veranderen en
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ach, wat heeft het ook voor zin ? Jullie misleide Europeanen zult nooit
leren hoe het jezelf gemakkelijk te maken! "
Daarop nam hij een snuifje. „Wat is dat toch voor een merkwaardige
geur?" vroeg hij. „Vochtigheid? Ja, het kan niets anders zijn. Hoe spelen
jullie het klaar in dit moeras in leven te blijven ? En toch is niets eenvoudiger dan een huis droog te houden. Wij hadden heel wat te stellen met
vochtige huizen in Philadelphia. De Duitsers, die uit de Paltz geimmigreerd
waren en in onze streek woonden, waren de ergste zondaars. Zij hadden
harde koppen en moesten en zouden hun huizen ook in Amerika op precies
dezelfde manier bouwen als in hun eigen va;derland. Daarom stelde ik een
heel onderzoek naar dit probleem in. 1k constateerde dat het er geheel en al
van afhing hoe men met zijn kelders begonnen was. Dit huis is natuurlijk
vrij oud, nietwaar?"
„Het werd in het jaar 1562 gebouwd."
„Dat was lang voor mijn tijd, hoewel ik soms het gevoel heb zo oud te
zijn als Methusalem. Ik weet wel dat ik er niet naar uitzie ! Ik lijk eerder
onder dan boven de zestig. Maar dat is eenvoudig. Ik zal je vertellen hoe
je dat klaar kunt spelen. Maak je nooit zorgen over wat er morgen zou
kunnen gebeuren, want in negen-en-negentig van de honderd gevallen komt
het toch anders uit. En vat de dingen niet te ernstig op, want slechts zeer
zelden is dat de moeite waard.
„En last mij nu alsjeblieft de kelder zien. Ik zou hem graag willen onderzoeken en ik ben ervan overtuigd dat ik je kan vertellen hoe je dit op moet
knappen zodat je niet langer in zo'n hol hoeft te huizen. Het is afschuwelijk en erger nog — het is onnodig."
1k wees hem de deur van de kelder.
„0, daar is het ! Geef me nu een kaars en ik zal het je in een handomdraai vertellen. Ik houd ervan me nuttig te maken in huis. Kreeg die gewoonte van mijn moeder mee. Die kwam uit Nantucket. Ooit in Nantucket
geweest ?"
Ik vertelde hem dat ik dat eiland goed kende.
„Dat is interessant ! Bleef het bij de Unie aangesloten of verklaarden die
halsstarrige Quakers zich uiteindelijk toch onafhankelijk? Je zult je wel
herinneren, dat ze daar steeds mee dreigden."
1k gaf onze Bast de verzekering dat Nantucket nog altijd een deel van de
Unie was, toen ik daar de laatste maal was geweest.
„Dat is te mooi om waar te zijn, maar wat een pijn aan je hoofd was het
— al die dorpjes en stadjes en zelfs enkele kleinere provincies. Die bezorgden ons meer last dan alle grote tezamen ! leder van hen had een eigen
partij — een nuttige instelling, als het maar op de juiste wijze wordt aangepakt. Ik richtte er zelf een op in Philadelphia toen de Quakers en de
Duitsers en de Penns weigerden het hunne bij te dragen in de oorlogen
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tegen de Fransen ; maar men heeft een man nodig, die weet wat hij wil,
om ze naar behoren te leiden. Daarentegen werden in sommige gehuchten
de partijen gewoonlijk geleid door een kleine kliek van de Hotchkinsons en
de Wedderburns, vooraanstaande inwoners van Philadelphia, wier vaders
en grootvaders zich rijk hadden gestolen door elkaar en de arme Indianen
te bedriegen en beet te nemen.
„Toen de Revolutie uitbrak hoopten deze families op een of andere wijze
haantje de voorste te kunnen spelen bij deze nieuwe opbouw. Zij keken
nooit verder dan hun neus lang was en de meesten van hen hadden stompe
neuzen. Maar zij maakten de grootste fout van hun Leven toen zij George
Washington's hulp inriepen om hun halzen te redden van de Engelse beulen.
„Die goeie • George, de hemel zij hem genadig, Imam naar Cambridge,
bekeek hen eens van top tot teen en behandelde daarna al die kleine potentaatjes als het vuil onder zijn voeten. Natuurlijk was hijzelf net zo goed een
autocraat. Hij genoot ervan Uwe Exellentie genoemd te worden en als
zodanig op te treden. Ik ben een eenvoudig man en doe aan dergelijke
nonsens niet mee. Maar ondanks dat alles vereerde ik George. Hij was een
groot man. Maar ja, al die slavendrijvers hadden zo'n houding van „Zeker,
mijn beste kerel, en wat wens je?" Ik vermoed dat dat kwam omdat zij
altijd zoveel negers om zich heen hadden gehad, die gereed stonden hen
op hun wenken te bedienen. Er bestond maar een uitzondering. Dat was
Tom Jefferson. Een aardige jongen was die Tom, en knapper dan de hele
rest van ons bij elkaar. En laat me nu eens kijken" — en hij hield zijn kaars
in de hoogte. „Precies zoals ik dacht. Die kelder van je is helemaal verkeerd
gebouwd, maar dat kan gemakkelijk verbeterd worden. Kijk eens hier
Maar ik kwam nooit te weten hoe we Frits' woning zo droog als hop
konden maken, want Jimmie stond ons boven aan de keldertrap toe te
roepen, dat wanneer we niet te laat wilden zijn voor ons feest, we beter
deden direct boven te komen. Dus klommen we maar weer de trap op en
ik stelde Mr. Franklin voor aan mevrouw Van Loon, als een landgenote van
hem, daar zij ook uit Pennsylvania kwam.
„En waar bent U geboren, mijn beste mevrouw ?" vroeg de oude Benjamin,
terwijl hij een buiging voor haar maakte die duidelijk aantoonde dat hij niet
helemaal vergeefs aan het hof te Versailles had vertoefd.
„In Harrisburg, Sir," zei James, die iemand zelden met „Sir" aansprak.
„Harrisburg? Laat eens kijken. Dat is waar de oude John Harris zijn veerboot had, nietwaar ? Ik leerde John kennen toen ik voor het eerst naar
Philadelphia ging. En is dat dorp naderhand een stad geworden?"
„Het is nu de hoofdstad van de staat," zei Jimmie met meer trots op haar
geboortestad, dan ik vroeger ooit bij haar had opgemerkt.
„Dat bewijst dat de mensen in Pennsylvania eindelijk een beetje verstandig
zijn geworden. Na de wijze waarop de inwoners van Philadelphia de troepen
653
40
PP

,

Benjamin Franklin inspecteert onze kelder

654

DE VERLOREN KINDEREN UIT DE GESCHIEDENIS EN BENJAMIN FRANKLIN

van de Generaal gedurende die winter in Valley Forge van honger hadden
laten omkomen, verdienden zij niet langer de hoofdstad van een beschaafde
gemeenschap te zijn. En wat deden ze met mijn arme Academie ? Zo gauw
had ik mijn hoofd nog niet omgewend, of ze veranderden het van een
vrije school voor de armen in een Latijnse drilschool voor de kinderen van
de rijken. Hetzelfde oude liedje; en het ziet er naar uit dat ze het nooit
zullen leren.
„Wat de dominee William Smith betreft, die al mijn prachtige plannen in
de war stuurde, die kerel moest worden opgehangen ! Maar ik denk dat
eigenlijk niemand enig verwijt treft behalve mijzelf. Ik benoemde hem.
Daarna keerde hij zich van mij af. Ja, hij had opgehangen moeten worden,
hoewel wij Vrijmetselaars niet geloven in dergelijke straffen. Ja, mevrouw
— tot Uw dienst, mevrouw — en wat gaan we nu doen ? Ik verkeerde in
de mening het genoegen te zullen hebben een paar jongelui te ontmoeten.
Dit is geen hatelijkheid aan Uw adres, mevrouw. Maar hoe oud bent U
eigenlijk?"
„Negen-en-veertig."
„Wel, mevrouw, daar ziet U stellig niet naar uit. U moet hebben geleerd
U geen zorgen te maken. U moet mijn almanakken hebben gelezen. Worden
die nog steeds gedrukt ?"
„Ik vrees van niet. Tenminste, ik heb er nooit een gezien. Uw naam prijkt
tegenwoordig alleen maar op een tijdschrift, dat in Philadelphia wordt
uitgegeven."
„Daar heb ik van gehoord," antwoordde Benjamin; hij ging daar echter
niet verder op in, doch keek alleen maar op zijn grote ouderwetse horloge
en merkte op : „Het is laat en men moet kinderen nooit laten wachten. In
de eerste plaats is het niet beleefd en in de tweede plaats zouden zij het
huis wel af kunnen breken. En dus veronderstel ik, met Uw verlof, dat we
beter deden te gaan, want daar zie ik zowaar al die goeie Sint! "
Inderdaad was de Bisschop nu zo langzamerhand volgens alle regelen der
kunst gekleed, terwijl zijn knecht zo zwart was als onze keuken-kachel, zodat
alles gereed was. De meesten van ons konden plaats vinden in de auto van
Frits, die een stuk groter was dan onze eigen Chevrolet, maar de Sint nam
zoveel plaats in dat ik er maar de voorkeur aan gaf te voet te gaan. Bovendien was het helemaal niet ver en toen we de kleine zaal bereikten, die we
voor die avond gehuurd hadden, vonden we het feest reeds in voile gang.
De dag tevoren was ik, tijdens mijn speurtocht door Middelburg op zoek
naar pistaches (moeilijk te krijgen in zo'n klein stadje), een kerel tegen het
lijf gelopen die op straat harmonica stond te spelen. Hij was een meester
op zijn instrument en ik had hem op staande voet gevraagd de volgende
avond naar Veere te korner); om voor de kinderen te spelen. Hij was met de
bus van zeven uur aangekomen en speelde. zich nu een beetje in. Tenminste
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dat noemde hij zo, maar nog nooit heb ik zo'n stortvloed van arpeggio's
en glissandi, zulke trillers en zo'n gegoochel met noten en accoorden gehoord, als er uit zijn instrument tevoorschijn stroomden.
Lucie en Erasmus zaten gemakkelijk voor de kachel, die daar rood-gloeiend
stond. Gedurende de middag was het weer eens vrij hevig gaan sneeuwen,
en hoewel de werkplaats de laatste drie dagen gelucht en verwarmd was, was
het er nog vrij vochtig en rook het sterk naar teer en verf. Ik vroeg mij
of wat Franklin zou zeggen ! Maar die was veel te veel in beslag genomen
door de kinderen om ons nogmaals op een lezing over ventilatie te vergasten.
Wij hadden besloten kaarsen te gebruiken in plaats van petroleum-lampen.
Misschien was het wel gevaarlijk met zoveel jongens en meisjes bij elkaar;
maar we hadden verscheidene emmers met zand in diverse hoeken geplaatst
en zouden zeer op onze qui-vive zijn voor het geval er ongelukken zouden
gebeuren.
Bij het kaarslicht was het in 't begin een beetje moeilijk om vast te stellen
hoeveel kinderen er wel waren. Wij hadden een twaalftal buurkinderen
gevraagd, zes jongens en zes meisjes. Wij hadden met zorg meisjes uitgezocht die nog de schitterende oud-Zeeuwse dracht hadden, en zij waren een
lust voor het oog in hun gesteven kanten kappen en met die gekleurde zakdoek om, die als halsdoek dienst deed.
Zij waren, heel begrijpelijk, een beetje van hun stuk gebracht door die
andere vreemd uitziende kinderen, die pas kort tevoren waren aangekomen;
en vooral de kleine Virginia Dare scheen hun ontzag in te boezemen, want
die was geheel in dierenhuiden gehuld — „net een echte Indiaan", zoals
een van de jongens me in het oor fluisterde toen we binnen kwamen „die
Indianen, zoals je ze in de bioscoop ziet! "
Een van de meisjes, wat dapperder dan de rest, had reeds vriendschap
gesloten met de Dauphin, die heel mooi gekleed was in zwart satijn en die
zeker een knappe jongen was, en opvallend leek op zijn moeder, hoewel er
reeds een eerste begin te zien viel van die lichtelijk gezwollen kin, die zo
karakteristiek is voor het geslacht van zijn vader.
De jongens en meisjes uit Hamelen (we herkenden ze aan de costuums die
wij op de muren van Hamelen's „Rattenkrug" hadden gezien) waren blijkbaar alien gauw dikke maatjes geworden met de jongens en meisjes van de
Kinder-Kruistocht ; maar de twee prinsjes uit de Tower vormden een meewarig stel. Zij zagen er wanhopig verschrikt uit en zaten op twee kussens
zo dicht mogelijk bij Lucie, die de oudste van de twee vriendelijk streelde,
die op zijn beurt weer de hand van zijn broertje vast hield.
Toen we binnen kwamen liet onze harmonica-virtuoos juist zijn eigen bewerking, met zeer interessante variaties, horen van dat bekende lied van
Piet Hein, die de Spaanse Zilvervloot overwon ; maar hij hield daarmee op
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zodra hij ons zag komen, en ging over op de Grenadieren-marsch. Zodra de
Hollandse kinderen dit hoorden, verloren zij hun verlegenheid. Zij reriden
onstuimig op de kleine buitenlanders toe. leder Zeeuws meisje pakte een
van de jongens bij de arm en iedere Zeeuwse jongen deed hetzelfde met
een van de meisjes, en helemaal vanzelf vormden zij een echte optocht en
begonnen door de zaal te marchenen. De harmonica-speler (die voor deze
gelegenheid een vrolijke veer op zijn hoed had gestoken) liep voorop en de
rest van ons volgde hem met de goede Sint helemaal achteraan. Achter
Sinterklaas liep zijn zwarte knecht die woest met zijn ogen rolde en de
meest wilde gebaren tegen al de kinderen maakte. Op zijn rug droeg hij
een mare jute zak vol geschenken, die later zouden worden uitgedeeld.
In zijn rechter-hand hield hij een lichte roede en onder zijn linker-arm
droeg hij een groot boek, waaruit de Sint de goede en slechte daden zou
oplezen die de kinderen gedurende de afgelopen twaalf maanden hadden
begaan.
Het hoofd van de stoet had bijna de plaats bereikt waar Erasmus zat, toen
de deur geopend werd en een klein jongetje op krukken binnenkwam.
Jimmie liep op hem toe en vroeg hem vriendelijk wie hij was en wat hij
wilde. Het jongetje scheen erg in de war te zijn, alsof hij voelde iets gedaan
te hebben dat hij eigenlijk niet had moeben doen. Daarop, zijn vilten kap
in beide handen wringende, barstte hij plotseling in tranen uit en begroef
zijn hoofd in haar rokken.
„Alstublieft, lieve mevrouw," snikte hij, „stuur mij alstublieft toch niet
terug! "
„Natuurlijk niet," verzekerde Jimmie hem, „natuurlijk zullen we je niet
terug sturen ; maar we kunnen kleine jongens niet zo laat in de avond
alleen over straat laten lopen ; vertel me dus maar eerst — wie ben je en
hoe kom je hier?"
Hij veegde zijn tranen of met de rug van zijn vrij smerige hand en zei toen,
„Mijn naam is Johann en ik kom uit Hamelen. Ziet U, ik was dat jongetje
dat niet met de anderen mee kon komen, omdat ik op krukken liep. En
zo kwam ik nooit in die berg, want de deuren waren net gesloten toen ik
er aan kwam en ik maakte niets mee van de pret die de anderen hadden, en
toen kwamen zij nooit terug en had ik niemand meer om mee te spelen,
want zij waren allemaal in de berg en geen van hen hebben wij ooit weer
terug gezien. Zo ben ik mijn leven lang altijd helemaal alleen geweest en
de vaders en moeders van de anderen haatten mij omdat ik hen, zoals ze
zeiden, deed denken aan hun eigen kinderen die ze verloren hadden. Soms
sloegen ze me zelfs hoewel ik niets slechts gedaan had ; en nu hoorde ik
dat sommigen van die jongens en meisjes vanavond hier zouden komen en
ik wilde ze zo graag weer eens terug zien," en hij barstte uit in zo'n stortvloed van tranen dat Jo, die iets beter geschikt was voor dergelijke moeder657
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hike handelingen clan Lucie of Jimmie, hem in haar armen nam en naar de
andere kinderen uit Hamelen droeg, die eerst naar die eenzame jongen
keken of ze hun ogen niet geloven konden en hem daarop, onder geroep
van „Johann! das ist unser lieber, kleiner Johann ! " met beide handen beet
pakten en hem, zonder op zijn krukken te letten, in een Wilde rondedans
meesleurden die zo aanstekelijk werkte dat de anderen onmiddellijk het
goede voorbeeld volgden en vrolijk meehotsten.
De maestro, een pientere kerel, had de situatie onmiddellijk door. Hij ging
van zijn marsch meesterlijk over op een ouderwetse polka en veranderde
door deze zet de zaal in een compleet gekkenhuis, waarin Benjamin Franklin
tussen Jimmie en Jo huppelde en sprong totdat iedereen er aan meedeed

Sint Nicolaas reed nog steeds
rond over de daken van onze

De klompen gevuld met hooi voor het paard

hutzen

van Sint Nicolaas stonden voor de haard

behalve Erasmus, die weemoedig zijn hoofd schudde toen Lucie hem uitnodigde om met haar te dansen, maar die onmiddellijk daarna van gedachte
veranderde en met zoveel gratie en behendigheid een „pas seul" uitvoerde,
dat ik me afvroeg of al die avonden in het gastvrije huis van Sir Thomas
werkelijk (zoals hij ons steeds vertelde) werden door gebracht met het
zingen van madrigalen of het luisteren naar ernstige gesprekken over kinderverdoeming en transsubstantiatie.
Dit kon natuurlijk niet lang zo door blijven gaan. We hadden een Bisschop
in ons midden, de echte, dood-eerlijke Bisschop van Myra, en die was daar
om een bijzondere reden. Het werd zo langzamerhand tijd dat we Zijne
Heiligheid gelegenheid gaven zijn plicht te doen volgens de plechtige gebruiken van het feest, dat reeds eeuwen lang verbonden is geweest met
zijn naam.
1k klapte dus in mijn handen. De troubadour hield op met spelen en alle
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Hollandse kinderen stonden stokstijf stil want zij wisten dat nu het grate
ogenblik van de avond gekomen was ; en aangezien Sint-Nicolaas een zeer
machtig personage voor hen is (en zeker even echt als hun eigen vaders en
ooms), wilden zij niets bederven door zich aan nog meer grollen en gestoei
over te geven.
Jo en Lucie en de andere ouderen verzochten nu al de jongens en meisjes
in een halve cirkel te gaan zitten. Vervolgens kwam Sint Nicolaas naar
voren, en liet zijn zwarte knecht zijn zware zak op de grond vallen, en
speelde de muzikant een fanfare, en het grote moment, waarop al onze
kleine Hollandse gasten gewacht hadden, was tenslotte aangebroken.
Onze vriend de journalist speelde zijn rot voortreffelijk en hield zich nauwgezet aan al de goede tradities van het echte Sinterklaas-ritueel. Allereerst
vertelde hij hoe blij hij was Veere nog bijtijds te hebben kunnen bereiken.
Het was geen gemakkelijke tocht geweest, want alle wegen lagen bedolven
onder een dikke laag sneeuw en hetzelfde gold voor de daken van de huizen,
waar hij overheen had moeten rijden om uit te vinden welk geschenk ieder
kind het liefst van hem wilde hebben. Ja, het was zó glad geweest dat hij
bijna een ongeluk had gehad. Zijn paard was uitgegleden, maar het had zich
nog juist bijtijds weer kunnen oprichten en nu stond het dier in de stal
zich te goed te doen aan het hooi dat de kinderen voor hem hadden klaar
gelegd in hun klompen, die ze de vorige avond onder de schoorsteen hadden
geplaatst. Dat was heel lief van hen geweest en hij was blij naar een dorp
gekomen te zijn, waar al de kleine jongens en meisjes zo aardig voor de
dieren waren.
Daarop volgde een korte pauze. Of had hij zich misschien toch wat vergist?
Waren enkelen van hen misschien niet zo lief geweest als zij wel hadden
moeten zijn? Hierop wisselde het Veere'se troepje veelbetekende blikken.
Sommigen van hen begonnen er uit te zien alsof ze zich helemaal niet op
hun gemak voelden. Wat moist de Sint ? Was hij misschien te weten gekomen
dat zij die ene keer de ruit bij de dominee hadden ingegooid toen zij op
straat met een bal aan het spelen waren ? En wat had hij gehoord van die
keer toen zij zakken vol appels hadden gestolen bij een buurman ? Natuurlijk,
wanneer ze onder elkaar waren, dan beweerden ze dat Sint Nicolaas niet
bestond — dat hij maar een doodgewone man was met een valse baard en
alleen maar zo was uitgedost om op een echte bisschop te lijken. Alles goed
en wel, maar je kon toch nooit weten, want nu had hij dat grote bock
opgeslagen en begon er met plechtige stem uit voor te lezen.
Allereerst dan had hij gehoord dat een van zijn jonge vrienden — ook al
was hij dan misschien een beetje ouder dan de meeste anderen — altijd en
eeuwig klaagde dat hij het zo koud had, en dat hij de wens had uitgesproken
een strui te krijgen die hem werkelijk warm zou houden. Aangezien hij, Sint
Nicolaas, slechts leefde om iedereen gelukkig te maken, had hij besloten
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hem een trui te geven waarin hij gemakkelijk een winter aan de Noordpool
zou kunnen doorstaan. Als nu de jongeheer Erasmus zo vriendelijk wilde
zijn om op te staan en een klein pakje te aanvaarden dat Sint Nicolaas voor
hem had meegenomen, dan zou hij daarin iets vinden wat hij altijd graag
had willen hebben en waarop hij altijd zo vurig gehoopt had.
Hierop stond Erasmus, die er nog veel verheugder uit zag dan hij mogelijkerwijs emit gezien kon hebben toen hij zijn gouden medaille van de
Paus in ontvangst nam, op uit zijn stoel en liep naar de Sint, die hem een
groot pak overhandigde, dat met allerlei vrolijk gekleurde linten was vastgemaakt en geadresseerd was aan : Dr Erasmus, p/a de Heer Frits Philips,
Veere, Eiland Walcheren, Zeeland. Erasmus nam het pak met een diepe,
plechtige buiging aan en wilde weer naar zijn stoel terug keren, maar op
hetzelfde ogenblik begonnen alle Hollandse kind'eren te roepen, „Open
maken ! U moet het open maken! "
Dus zette Erasmus, die dit deel van de plechtigheid klaarblijkelijk vergeten
was, het pak op de tafel die wij speciaal voor dat Joel aan de kant van de
zaal hadden geplaatst en begon zijn geschenk uit te pakken. Maar toen hij
de eerste laag papier er of genomen had, stuitte hij op een tweede laag met
een nieuw etiket erop. Hij las het en zei toen, temidden van donderende
vreugde der kinderen : „Maar dit was een vergissing. Het was helemaal niet
voor tmij bedoeld. Het is eigenlijk vow. Dr Van Loon. Dat staat tenminste
zo op het etiket."
Ik voldeed daarop plichtsgetrouw aan mijn aandeel in het uitpakken, maar
moest natuurlijk op mijn beurt vast stellen, dat het eigenlijk bedoeld was
voor Dr B. Franklin. De goeie Benjamin nam daarop de schaar ter hand
om slechts tot de ontdekking te komen dat het pakket achteraf bekeken
naar Lucie had moeten gaan. Op deze wijze verstreek er zo een „stief
kwartierke", waarbij het pak van de een naar de ander werd doorgegeven,
totdat het te langen leste (maar nu wel heel wat kleiner geworden) definitief in het bezit van Erasmus bleef en die prachtige rode wollen trui bleek
te bevatten die Lucie voor hem gebreid had. Hij hield het in de hoogte
opdat iedereen het kon bewonderen en zei toen : „Maar dat kan ik nooit
dragen, want het zou net lijken of ik een kardinaal was."
„Waarom niet ?" vroeg ik hem. „U had er best een kunnen zijn als U
gewild had."
„Misschien wel, maar dan had ik zo iets toch zeker niet aan kunnen
trekken."
„Maar nu wel," zei Lucie met een glimlach tot hem.
„Inderdaad, dat is zo, mijn beste mevrouw en ik zal mij altijd de lieve
handen blijven herinneren, die dit voor mij hebben gebreid."
Maar ook hij bleef trouw aan de regels van de Sinterklaas-avond, dat men
nooit, onder welke omstandigheden dan ook, mocht laten merken te weten
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wie je een bepaald geschenk had gegeven ; daarop liet hij zich verontschuldigen en ging met Hein naar de kleine zijkamer, waaruit hij even
later terugkwam met een grote bobbel onder zijn schouders.
„Welnu, Doctor," vroeg Jo hem, „en hoe voelt U zich nu? Eindelijk
warm?
„Verrukkelijk! Ik ben voor het eerst in bij na vierhonderd jaar echt lekker
warm. En wie krijgt het volgende geschenk?"
Ditmaal was de beurt aan Benjamin Franklin. Een paar weken terug had ik
tijdens mijn speurtocht door Bal's antiquiteiten-winkel in Middelburg een
dozijn oude blauwe wandtegels ontdekt, die jongens en meisjes voorstelden bezig met het oplaten van vliegers. Zodra ik merkte dat Dr Franklin
een van onze gasten zou kunnen zijn, had ik Bal opgebeld en hem verzocht, daar ik hem niet duur vond in zijn prijzen, de tegels in te laten
lijsten en aan mij op te zenden. Sint Nicolaas hield nu een zeer minzame
toespraak over pientere jongetjes die dol waren op het spelen met vliegers,
waarop Benjamin Franklin naar voren moest komen, om zijn geschenk in
ontvangst te nemen.
Vervolgens was Jo aan de beurt. Zij werd verzocht naar datzelfde zijkamertje te gaan, waar Erasmus zijn trui had aan getrokken. Daar trof zij
een prachtige nieuwe gas-kachel voor haar eigen keuken aan, die Frits en
ik voor haar hadden gekocht. We vonden dat we haar wel iets meer verschuldigd waren dan wat we haar in andere jaren gegeven zouden hebben,
want zonder haar zouden onze Zaterdag-avond-partijen nooit dat succes
hebben gehad als nu het geval was geweest.
Jo bedankte Sint Nicolaas allerhartelijkst voor zijn milde gave; want dat is
wel toegestaan. Men mag de Sint bedanken, maar men mag niets persoonlijks bij die dankbetuiging voegen.
Daarop meende Zwarte Piet dat het zijn beurt was om een aandeel te
nemen in de gebeurtenissen. Hij opende plotseling zijn jute zak en strooide
met een snelle beweging handenvol suikergoed tussen de kinderen. De
kleine vermoorde prinsjes waren nu zo langzamerhand volkomen over bun
verlegenheid heen gekomen en zij rolden even vrolijk over de vloer als de
anderen ; er volgde een gegraai waar allen aan mee deden, wat eindigde in
het gebruikelijke gevecht toen de twee kleinste meisjes uit Veere tegelijk
beslag hadden gelegd op hetzelfde rolletje pepermunt. Hein bracht deze
moeilijkheid tot een oplossing door hen op te tillen alsof ze ongehoorzame
hondjes waren, waarop vrede en vriedschap in de zaal weerkeerden.
De ouderen waren nu alien aan de beurt geweest en het ogenblik was
voor Sinterklaas aangebroken om zijn grote boek te openen, teneinde na te
gaan wie van de kinderen zich tijdens het afgelopen jaar zo goed hadden
gedragen dat zij wel een geschenk verdienden, en wie met de roede van
Zwarte Piet moesten hebben. Wij waren echter bang geweest, dat enkelen
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van onze buitenlandse gastjes dit deel van de plechtigheden niet helemaal
zouden begrijpen en hadden daarom dit deel een beetje veranderd. Sinterklaas bestudeerde alleen maar gedurende een paar minuten de bladzij den
en merkte toen op dat, voor zover hij na kon gaan, zij alien nogal goed
hun best hadden gedaan. Hij wilde het daarom maar aan hen overlaten
vast te stellen wat hij doen moest.
„Gaan jullie allemaal maar eens op een rij staan," commandeerde hij, „en
vertel mij nu eens — op jullie woord van eer — zijn jullie werkelijk allemaal zo zoet geweest dat ieder van jullie een cadeautje verdient?"
De Hollandse kinderen antwoordden voor hun buitenlandse vrienden.
„Ja-a-a, ja-a-a, Sinterklaas ! " riepen zij in koor. „Heus waar ! We hebben
heel ernstig geprobeerd om zoet te zijn." En de kleine Dauphin werd zo
door het lawaai meegesleept, dat ook hij in zijn handen klapte en zei,
„Oui, monsieur l'Archeveque,
etc un tres brave garcon !"
„Jullie vindt dus dat niemand met de roe moet krijgen ?" vervolgde de Sint.
Een donderend „Nee-ee-ee!" volgde op deze vraag.
„Et toi, mon prince ?" vroeg de Sint aan de Dauphin.
„Non, monseigneur, pas du tout ! " protesteerde de jongen, angstig om zich
heen kijkende alsof hij vreesde, dat die verschrikkelijke schoenmaker er
weer zou zijn om hem opnieuw een onverdiende kastij ding te geven.
„Goed dan," zei Sinterklaas en achterom reikende, nam hij de roede in
beide handen, brak deze over zijn knie in tweeen en gooide de stukken tussen de kinderen, die weer van deze gelegenheid gebruik maakten om een
gevecht op grote schaal te beginnen, dat de hemel mag weten hoe lang had
kunnen voortduren, als de trouwe zwarte knecht het niet veranderd had in
een gegrabbel naar suikergoed, waarvoor hij alles wat er nog in zijn zak
zat tussen de kleine dames en heren leeg gooide, die vrolijk over de vloer
van de vrij vieze met verf besmeurde zaal buitelden.
Dat betekende zo ongeveer het einde van het officiele gedeelte van de
avond. Het werd laat, en de kindertj es kregen honger. Er restte nu alleen
nog het uitdelen van de geschenken. We hadden het aan Jimmie en Lucie
overgelaten die uit te zoeken en ik moet zeggen, ze hadden zich daar
keurig van gekweten. Allereerst kwamen de Verloren Kinderen aan de
beurt en ieder van hen scheen te krijgen wat hij of zij altijd zo graag had
willen hebben. En daarop kregen alle kleine Veerenaars hun deel, waarna
Jo tot hen alien zei : „Sta nu maar op, kinderen, dan zullen we de tafel
binnen brengen."
Daarop droegen zij en Hein, Benjamin Franklin en ik (want Frits moest
vooral niet uit zijn rol van Zwarte Piet vallen) een grote tafel naar binnen,
die in de andere kamer al klaar stond; Hein bracht een heleboel stoelen en
de kinderen vouwden hun servetten open (waaruit bij ieder een papieren
muts te voorschijn kwam) ; en toen zij de tafel in het oog kregen waarop
662
-

DE VERLOREN KINDEREN UIT DE • GESCHIEDENIS EN BENJAMIN FRANKLIN

bij ieder bord een speculaas-pop lag te wachten, toen volgde er een luid
hoera, dat nog toenam toen Hein met een groot blad terugkeerde en zij
bemerkten dat zij hun lievelingskost kregen warme erwten-soep met varkens-kluif.
Daarna heerste er volledige stilte, behalve dan het geluid van de lepels
zowel van de ouderen als van de kinderen ; maar de soep beviel Benjamin
Franklin zo opperbest, dat hij opstond en een dronk uitbracht op de kookster die verantwoordelijk was voor deze „kokend hete nectar", en haar om
het recept vroeg; want, zo legde hij uit, „als wij deze soep voor onze
troepen hadden gehad, dan zou de oorlog niet langer dan een jaar hebben
geduurd en, geloof me, er zou nooit een Valley Forge zijn geweest! "
Er volgden nieuwe uitroepen van vreugde toen het ijs naar binnen wend
gebracht; want ieder kind kreeg een prachtige bloem in rose, groen of
geel, die sierlijk op een bed van gesponnen suiker rustte. Deze suiker
verschrikte eerst de twee prinsjes, die dachten dat het glas was, totdat zij
zagen hoe hun Hollandse vriendjes het begerig op lepelden, waarop zij
moed vatten, het in hun vingers namen en het zo lekker vonden dat ze
graag nog meer wilden hebben.
En wat er daarna gebeurde ? Het spijt me, maar ik vind dat dat iets is
waar de wereld maar niet teveel over moet horen. Want het einde van de
avond was met zoveel droefenis gevuld, was zo vol van een onbewuste
tragedie, dat ik er maar liever over zou willen zwijgen.
Nee, niet dat er iets ontstellends gebeurde. De kinderen aten tot ze niet
meer konden, maar zij gedroegen zich als lammeren. Daarop vertelde Benjamin Franklin hun verhalen over de tijd dat hij in het leger had gediend
en in de Amerikaanse wildernis gevochten had en echte Indianen was tegen
gekomen (toen hij de Indianen noemde, keek Virginia Dare trots en heel
hooghartig om zich heen) ; en onze vriend de journalist, die zijn staatsiekleding weer had afgelegd en volgens de regelen der kunst was binnen geleid als een nieuwe zojuist aangekomen gast, vertoonde enkele wonderbaarlijke trucks met eieren en brandende kaarsen en water-karaffen waar plotseling goudvissen in zaten ; en de maestro speelde zijn vrolijkste wijsjes op
zijn harmonica, terwijl de jongens en meisjes, hoewel zij elkaars taal absoluut niet verstonden, het ene lied na het andere zongen ; en Jo verdeelde
hen in twee groepen — de jongens aan de ene kant en de meisjes aan de
andere — en leerde hen een aantal ouderwetse Hollandse spelletjes. En
daarop, als gehoorzaamden de kinderen aan een stilzwijgend teken, werden
zij plotseling erg slaperig — en hier dan verliet ons de vrolijkheid en
kwam. de tragedie binnengeslopen.
Want deze arme peutertjes schenen te voelen dat zij elkaar aanstonds weer
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vaarwel zouden moeten zeggen, en zij waren nu juist zulke dikke vrienden
geworden dat zij nog geen afscheid wilden nemen. De kleine Veerenaars
hadden in het begin niet precies geweten wat zij van hun vreemd-uitziende
vriendjes in hun buitenlandse kleding moesten denken. Maar ze hadden
spoedig aangevoeld dat er iets geheimzinnigs over hen lag — dat zij
zekere ondervindingen hadden opgedaan die diepe sporen bij hen hadden
achtergelaten ; en waar (zo fluisterden zij elkander toe) waren hun vaders
en moeders en waarom konden zij niet net zo spelen als de andere kinderen, maar moesten aan het lachen gebracht worden, alsof ze niet helemaal
begrepen dat zij naar hartelust mochten dansen en vrolijk zijn? Waarom
hadden zij, midden in een van die verrukkelijke spelletjes waarbij je aan
het eind je partner een zoen mocht geven, met zulke verschrikte ogen
naar de deur gekeken alsof er iemand binnen zou kunnen komen en hen
pijn doen? Waarom waren zij, iedere keer wanneer er een bord of kopje
was gevallen, verstijfd alsof ze een plotselinge klap verwachtten ? En
daar zij, zoals kinderen zijn, heel goed gevoeld hadden, dat deze andere
jongens en meisjes in voortdurende vrees voor de een of andere vreselijke
ramp leefden, hadden zij getracht hen op te beuren door erg lief tegen hen
te zijn veel liever dan zij tegen elkaar waren — en hoewel zij het absoluut ontkend zouden hebben als iemand zo tactloos geweest zou zijn hen
dat te zeggen, hadden zij inderdaad Loch wat Licht gebracht in de droeve
levens van hun kameraadjes.
Maar de Verloren Kinderen hadden ook van hun kant een hele verandering ondergaan. Zij hadden bijna al hun vroegere vrees en verlegenheid
verloren. Zij begonnen werkelijk te genieten en schenen zeer terneer geslagen bij het vooruitzicht dat dit alles niet veel langer zou kunnen duren
en wel spoedig tot een eind zou komen. Zij klampten zich wanhopig vast
aan de handen van hun Hollandse speelmakkers. De Dauphin (hier kwam
weer het typische Bourbon-bloed naar boven ! ) had het aardigste meisje uit
Veere uitgezocht als zijn bijzondere metgezellin. De twee prinsjes zaten beiden in een grote stoel met hun armen om een Zeeuws meisje geslagen, te
slaperig en met een te volle maag dan dat het hen iets kon schelen wat er gebeurde. En ons Indiaantje zat met een jongen uit Veere tevreden het laatste
ijs (dat nu een lauwe soep was geworden) uit de glazen kom te lepelen,
waarin Jo alles wat er nog over was had gedaan. Maar alien schenen bang
voor het ogenblik dat zij zouden moeten vertrekken.
Op dat ogenblik deed die goeie Frits, met zijn groot begrip en fijne takt,
een van die dingen waarom een ieder, die hem ooit heeft ontmoet, wel dol
op hem moest zijn.
Hij klom op zijn stoel, klapte in zijn handen en riep : „Kinderen, ik wilde
jullie iets vragen. Hebben jullie een prettige avond gehad?"
Een luid hoera leverde hem het bewijs hoe zij erover dachten.
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„louden jullie dan het volgend jaar net zo'n feest willen hebben ?"
Ditmaal was ik bang dat het plafond naar beneden zou komen.
„Goed dan ! 1k zal jullie nu eens jets vertellen. Ik sprak zojuist even met
Sinterklaas voordat hij wegging, en hij beloofde me dat hij al het mogelijke
zou doen om jullie hier weer te ontmoeten, niet alleen het volgend jaar,
maar ieder komend jaar, en nu mogen jullie elkaar een afscheidskus geven
en zeggen : „Tot het volgend jaar" en dan zullen we allemaal nog een
liedje zingen."
Maar dat lied werd nooit gezongen. Want de medogenloze klok sloeg het
fatale uur. En toen Hein een lamp binnen bracht bemerkten de kleine
Veerenaars dat hun pasverworven vriendjes verdwenen waren.
Gelukkig blijven kinderen, voor wie de hele wereld een aaneenschakeling
van geheimzinnigheden is, zelden lang verwonderd staan. Zij keken elkaar
een beetje schaapachtig aan, haastten zich om toch vooral niet te vergeten
hun geschenken die ze gekregen hadden mee naar huis te nemen, en na hun
wanten en omslagdoeken te hebben omgedaan, werden zij alien vrolijk en
wel in de auto gepakt, waarmee Frits hen naar huis zou brengen. Maar
plotseling herinnerden zij zich nog jets te hebben vergeten en kwamen de
zaal weer binnen rennen. Ze gaven ieder van ons een erg vuil knuistje (bedekt met stof van de vloer, chocolade, gebak, erwtensoep, suikergoed en
roomijs), en zeiden, „Dank U wel voor de prettige avond," en keerden toen
gauw terug naar de auto, voldaan dat zij hun plicht hadden gedaan en nu
hun moeders de verzekering konden geven : „Ik heb gedaan wat U gezegd
hebt. 1k zei, „Dank U wel, meneer Frits," en hij antwoordde dat wij zo
lief geweest waren dat we het volgend jaar weer mochten komen. Mag ik
dan, Moe? He, toe !"
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op een vreselijke koude avond in December.

Wij zaten op een avond gezellig te praten over de helden uit onze
jeugd. Gedurende de laatste maanden hadden wij zo vele vreemde mensen
ontmoet — beroemde mannen en vrouwen, die hun stemp el hadden gedrukt
op hun tijdperk in de geschiedenis — dat dit onderwerp vroeger of later
wel naar voren moest komen.
Wij beiden, Frits en ik waren ons wel bewust van de geringe achting welke
onze eigen wereld de „buitengewone man" toedroeg, en hoe zijn plaats
langzamerhand geheel werd ingenomen door de „gemiddelde man", als
middelpunt van de publieke belangstelling. Wij hadden dit probleem vaali
besproken met onze gasten, en hadden gemerkt dat zij het er alien ovei
eens waren, dat een wereld zonder bekwame en sterke leiders er nooit
zou slagen het menselijk geslacht te bevrijden van de slavernij van zijn
eigen angsten en onwetendheid. Daar wij niet geheel blind waren voor de,
dingen die er om ons heen gebeurden, begrepen wij ook heel goed, waaronl
de buitengewone mensen zo'n slechte pers hadden. In een wereld, gevuld
met het onaangename geschreeuw van een Hitler en een Mussolini, die als
gekken rondbazuinden dat zij een van God gegeven zending vervulden en
die in brallende bewoordingen uitdrukking gaven aan hun haat en verachting jegens alles en alien, wilde niemand meer horen over „leiderschap"
dan nu eenmaal onvermijdelijk was.
„Maar," vroeg Frits zeer terecht, ,wat bewijzen deze lawaaischoppers nu
eigenlijk ? Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke mensen, al die „Duces" en
„Fiihrers". Ik haat ze. Ik heb hen aan het werk gezien en ik koester een
diepe verachting voor ze. Maar in 's hemelnaam, wat bewijzen ze eigenlijk ?
Aileen maar een ding. Dat zij de verkeerde helden en de verkeerde leiders
zijn. Maar deze gang van zaken bewijst 66k, en wel op pijnlijke wij ze, dat
wij zelf slap en laf waren, omdat wij weigerden hen ernstig te nemen, en
hen zo ver lieten komen als gebeurd is. Wij waren z6 druk bezig met onze
eigen kleine zaakj es, vochten onderling z6 verwoed om meer buit en meer
kolonies en om te beslissen welke politicus of arbeidsleider als directeur
van het gezelschap zou optreden, dat wij onze ogen sloten voor alles wat
we heel goed wisten dat op komst was. En ik geloof dat onze eigen °river•
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schilligheid alleen te wijten was aan ons gebrek aan goede leiders. Het was
de oude wet van Gresham, die zich aldus voor de zoveel honderdste keer
herhaalde. Slecht geld, tenzij je er over waakt als een havik, verdrijft goed
geld, slechte manieren verdrijven goede manieren, slechte muziek verdrijft
goede muziek, en slechte helden, tenzij men ze op tijd kwijt raakt, verdrijven goede leiders. Mijn verontschuldiging voor deze preek. Wij hebben
dit alles reeds vroeger uiteengezet — Plato — Confucius — Montaigne;
het was eigenlijk het enige onderwerp van al onze diners. En kijk nu eens
hoe ver wij het tenslotte gebracht hebben ? De ergste chaos die er nog ooit
geweest is ! En geloof mij, het moet alles eerst nog veel erger worden voor
het wat beter wordt ; en soms twij fel ik er aan of het al niet veel te laat is
om nog iets goeds te kunnen bereiken, en of het ooit nog wel iets beter
zal worden."
Frits hield op en keek me aan met een blik van zelfverdediging. Maar
Lucie vatte de draad op waar hij die had laten vallen. Zij was een beetje
ouder dan de rest van ons. In menig opzicht behoorde zij tot een voorbije
periode ; eigen voorkeur, want haar geest was eeuwig jong.
„Ja," antwoordde zij. ,En het is alles wel heel anders dan toen ik nog een
jong meisje was. Alles was toen minder gecompliceerd. Zo was voor ons
alles ook heel eenvoudig wanneer wij over helden te spreken kwamen.
Natuurlijk hadden wij deze en wel een hele boel. Maar hun doen en laten
was voor ons vanzelf sprekend, evenals wij het toen nog vanzelf sprekend
vonden dat onze ouders alles beter wisten. Misschien wisten zij niet altijd
alley beter. Soms hadden zij het waarschijnlijk helemaal bij het verkeerde
einde. Maar alles samengenomen werkte dit systeem toch uitnemend. God
troonde in zijn hoge hemel ; de Koning troonde in zijn paleis ; de burgemeester troonde in het stadhuis ; en wanneer Vader nadat hij een gehele
dag hard gewerkt had, na het eten een uiltje knapte, dan hielden wij kinderen ons allen muisstil. Mijn kleinkinderen gaan echter rustig door met datgene waar zij toevallig mee bezig zijn als Grootmoeder haar breikous voor
een ogenblik op zij legt en een tukje probeert te doen. Wanneer je hun
vraagt toch stil te zijn, dan antwoorden zij dat, als Grootmama er niet geweest was, zij nooit geboren waren, en dat Grootmama het dus alleen aan
zichzelf heeft te wijten, wanneer haar slaapje gestoord wordt door haar
kleinkinderen — of iets anders dat daar op lijkt. En wat de burgemeester
betreft en de Koningin en God, als je daarover begint, vragen zij : „Wat
hebben die hiermee te maken ? Wie heeft hen op hun plaats gebracht?
Dat deden wij, niet waar? En daarom hebben wij ook het recht hen te
verzoeken hun biezen te pakken wanneer wij het niet eens zijn met de
manier waarop zij de zaken leiden." Ik veronderstel dat zij in dit alles
wel een beetje gelijk hebben. En aangezien de gehele wereld nu bolsjewiek
geworden is, waarom ook niet ? Maar ik ben bang dat het leven zodoende
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wel een beetje gecompliceerd wordt voor de rest van- ons, voor de ouden
van dagen, die zo gewend waren aan die andere veel eenvoudiger regeling."
Jimmie, die nogal ouderwets in haar opvattingen was, had geen bepaalde
voorkeur voor het een of het ander. Zij vereenzelvigde „liberalisme" met
Greenwich Village, waar zij een groot aantal jaren van haar leven had
doorgebracht en waar zij natuurlijk helemaal niet van hield. Want daar
woonden mensen die zich weinig bekommerden om hun toilet en om het
betalen van hun kruideniersrekeningen. Jimmie was gewend haar rekeningen te betalen vij f minuten, nadat deze in haar brievenbus waren gedeponeerd.
Wat mijzelf betreft, zoals gewoonlijk wist ik niet precies wat ik van dit
alles moest denken. Mijn oude zwakheid
mijn voorkeur voor de gulden
middenweg
verhinderde mij in dat alles uitgesproken partij te kiezen.
Ik leek op Erasmus. Ik voelde mij aangetrokken tot de Lutherse manier
van denken, maar ik wilde deze Lutherse manier van denken graag combineren met de meer verfijnde paapse manier van leven ; en terwijI ik er mij
van bewust was, dat de dierbare oude drie-eenheid van Moeder, Thuis en
Hemel van dertig jaar geleden door de meeste leden van de jongere generatie niet meer ernstig werd genomen, voelde ik toch ook heel weinig voor
die moderne philosophie van „Ik en verder Niets", die er voor in de plaats
was gekomen. Een halve eeuw graven tussen de ruines van het verleden
had mij angstig familiaar bekend gemaakt met de lemen voeten, die diep
begraven waren in het zand van de tijd en die al te vaak de prachtige
bovenstructuur droegen van sommige van de standbeelden, die wij hadden
opgericht voor onze overleden goden en half-goden.
Maar aan de andere kant, waar zouden wij zijn — ja, waar zouden wij
heden ten dage zijn wanneer er niet telkens weer voeten van graniet
waren geweest, bereid en in staat om hun eigenaars te dragen naar het
gebied van het onbekende, om nieuwe wegen te vonden naar vooruitgang,
als echte pioniers van de geestelijke vrijheid. Het antwoord moet natuurlijk
luiden : „Helemaal nergens". Wij hadden deze „voortrekkers", zoals onze
Zuid-Afrikaanse neven hen plachten te noemen, bitter nodig. Wij hadden
enkele dappere harten nodig, om deze pioniersarbeid te verrichten. Zonder
deze mannen en vrouwen die voor de grote massa uittrokken en of nieuwe
weidevlakten vonden voor hun kudden of omkwamen bij deze poging, zou
niemand van ons het ooit heel ver gebracht hebben in deze wereld. Wij
zouden gedwongen geweest zijn om te blijven in de drassige kuststreken,
waar wij tot dusver altijd geleefd hadden en gestorven waren van het
begin der tijden of en wij zouden nooit te weten zijn gekomen, wat er verborgen lag achter die ver afgelegen bergruggen.
Heden ten dage is de physische wereld grondig onderzocht en geheel opengelegd ; maar dat was slechts een begin. Al deze wonderlijke technische
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resultaten ten spijt zijn wij eigenlijk nog altijd hol-bewoners, die rondrijden in kleine, door benzine voortgedreven karretjes. Het is waar dat wij
nu kunnen vliegen evenals de vogels ; maar zo lang wij ons jegens elkander nog gedragen als wilde dieren, hadden wij even goed kunnen blijven
waar wij waren. Het ganse gebied van wat ik zou willen noemen „het fatsoenlijke menselijke gedrag" moeten wij nog altijd veroveren. En om onze
jongeren de moed te geven voort te gaan met deze geestelijke onderzoekingstochten, moeten wij hen wijzen op het voorbeeld dat onze helden op
natuurkundig gebied ons hebben gegeven en wat zij tot stand hebben
gebracht. Anders (en hier ben ik weer bij de oude Gresham aangeland)
zullen de jongeren al te licht door gebrek aan goede en betrouwbare leiders,
die hun een veilige weg kunnen wijzen, in hun wanhoop die filmhelden
volgen die nu zo'n vat gekregen hebben op hun verbeelding. Want jeugd
kan evenmin leven zonder de een of andere held, als zonder een dagelijkse
hoeveelheid frisse lucht en vitaminen.
.

Juist dezer dagen heeft een kort bericht in de dagbladen ons dat alles weer
helder bewust gemaakt en wel op zeer levendige wijze. Jarenlang had de
jeugd van Duitsland zich georganiseerd in de zogenaamde „zelfmoordgroepen" ; hun doel was de hoge bergen weer te veroveren, maar dit keer
langs wegen waarvan alle degelijke bergbeklimmers heel goed wisten dat
zij onbegaanbaar waren. Deze stomme idioten meenden echter, dat zij voor
„Fiihrer and Vaterland" ook het onmogelijke moesten ondernemen. Wat
deed het er toe, dat zij er zeker van konden zijn hun leven daarbij te verliezen ? Anderen zouden in hun voetstappen treden, bezield door dezelfde
begeerte om te overwinnen of te sterven voor hun geliefde Leider. En
deze Leider deed alles wat hij kon, o.a. door een nieuwe ridderorde in te
stellen (in brons, voor de prijs van tien gulden het gros in de kleinhandel)
om hen aan te moedigen bij dit krankzinnige ondernemen. Want welke
andere naam is er voor deze opzet, die niet alleen verstoken was van elk
practisch doel, — er was een begaanbare weg naar de top van deze hoge
maar
bergen en soms stond er zelfs een of ander soort hotel bovenop
al lang niets meer te maken had met de edele sport van bergklimmen.
Toch waren die arme misleide jonge mannen door gegaan ; want als een
van hen ooit zou slagen, dan zou zijn naam prijken in alle Duitse bladen
als een nieuw lichtend voorbeeld van de „doe-en-sterr-philosophie van de
nieuwe en glorieuse Nazi-ordening.
Het verhaal nu dat wij die morgen in alle bladen lazen was een verslAg van
vier Nazi-jongens, die uitgegaan waren om een loodrechte bergwand te
bestijgen, vierduizend voet hoog en geheel bedekt met een dunne laag
Dit kon alleen geschieden door middel van ijzeren haken die in de rotsen
geslagen werden en die dan een soort ladder vormden. Elke Zwitserse gids
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had tegen dit plan ernstig gewaarschuwd. kdere goede en betrouwbare
bergklimmer had verklaard dat het volkomen waanzin was. De vier waren
toch vertrokken voor hun tocht hemelwaarts, terwijl zij vrolijk het lied van
Horst-Wessel zongen, en luidkeels hun geliefde held Adolf Schicklgruber
verheerlijkten.
Tegen de avond hadden de mensen in het dal hun blikken naar de berg
gericht, en met een verrekijker hadden zij gezien hoe die vier mannen, bij
gebrek aan ruimte om te gaan liggen, zich zelf hadden vastgebonden aan
de ijzeren haken en zich gereed maakten de nacht aldus rechtopstaande
door te brengen. De tweede dag en nacht werd op dezelfde wijze doorgebracht. Op de ochtend van derde dag was een van de vier uitgegleden,
het touw had zijn makker vlak boven hem gegrepen, en had het slachtoffer
bijna onthoofd. Daardoor had de derde zijn evenwicht verloren, en was met
zijn hoofd tegen de rotswand geslagen ; aldus was alleen de vierde nog in
leven, stevig vastgebonden aan de lijken van zijn vroegere metgezellen.
De morgen van de vierde dag scheen de enig overgeblevene nog steeds
adem te halen. Een groep Zwitserse gidsen had toen besloten hun eigen
leven te wagen om deze gek terug te brengen naar het dal. Met Herculische inspanning waren zij er eindelijk in geslaagd een plek te bereiken
van waar zij hem konden aanraken. Maar juist toen zij hem een touw toe
wilden werpen hadden zijn laatste krachten hem begeven en samen met zijn
drie dode kameraden was hij in de afgrond neergestort.
De Zwitserse gidsen waren zo gelukkig geweest veilig weer of te dalen.
Vier jonge levens waren verloren gegaan, waren welbewust weggegooid;
en bijna bovenmenselijke kracht en energie waren verspild bij dit ondernemen, dat niet alleen elk practisch doel miste, maar dat, ook al liet men
zijn fantasie de vrije teugel, in geen enkel opzicht in verband kon worden
gebracht met een echt sportief avontuur.
Waarom dan deze krankzinnige manifestaties van moed van de verkeerde
soort en het roekeloze spelen met mensenlevens ? Alleen maar om aan de
rest van de wereld te tonen, dat de Duitsers het super-ras, het „Herrenyolk", vormden, waarvoor niets onmogelijk was.
En wat was er nu eigenlijk bereikt ? Waren wij gewone stervelingen onder
de indruk hiervan gekomen ? In geen enkel opzicht ! Wij walgden er alleen
maar van. Maar onze walging werd uitgelegd als een bewijs van „physische
slapte", van „physische lafheid", van jaloezie, omdat wij niet toegerust waren
met diezelfde hoge en avontuurlijke geest, waardoor de Nazi's de heersers
van de gehele wereld zouden worden.
Ik had het verhaal — nog een goed geschreven verhaal ook — helemaal
gelezen. En toen waren mijn gedachten uitgegaan naar mijn goede vrienden
van het hospitium boven op de pas van de St. Bernard. Ik had hen vaak bezocht en had hen goed leren kennen. Reeds vanaf het jaar 962 hadden deze
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monniken hier geleefd, ongeveer acht duizend voet hoog in de lucht, te
midden van de met sneeuw bedekte bergtoppen, in een kleine beschutte
vallei op de weg van Italie naar Europa. Het was een prachtige plek om op
een zonnige dag in Augustus te bezoeken, maar een hopeloos eenzame en
verlaten plaats gedurende de overige acht maanden van het jaar. Maar jaar
in jaar uit, velOrdat de grote alpen-tunnels werden gegraven, hadden deze
monniken zorg gedragen voor meer dan twintigduizend reizigers, hen gevoed en een veilige slaapplaats gegeven, en bij ontelbare gelegenheden
hadden zij levens gered door hen uit te graven uit de lawines die telkens
weer op deze eeuwen-oude bergpas naar beneden kwamen.
En wat was nu de beloning die hen wachtte na twintig of dertig jaren te
hebben doorgebracht in deze eenzame wildernis ? Ik weet precies wat deze
Augustijners wachtte, wanneer de kracht hen eindelijk begaf en hun hart
te zwak werd voor deze grote inspanning. Dan werden zij naar het dal
teruggezonden om daar te sterven. En wanneer zij afgelegd waren, zouden
hun lijken verdwijnen in een naamloos graf.
Maar niettegenstaande dit harde leven was er nooit gebrek geweest aan
bereidwillige candidaten voor dit leven van zelfopoffering en toewijding.
Gedurende al die eeuwen dat het klooster op de Grote St. Bernard had
bestaan, waren er altijd meer dan genoeg jonge mannen geweest, die klaar
stonden om alles op te geven waar ieder mens toch zo veel om geeft en
zich zeif te begraven te midden van de eeuwige sneeuw van deze Alpen,
alleen maar om hun medemensen van dienst te kunnen zij n. En waarom?
Omdat ook zij, evenals die vier Nazi-jongens, die gestorven waren in het
Berner-Oberland, acht gegeven hadden op de stem van hun Leider. Maar
wat een verschil of de naam van die Leider was Adolf Hitler dan wel
Jezus Christus.
Langs deze lijn had ons gesprek zich bewogen gedurende de gehele namiddag, en eindelijk waren wij het er over eens dat wij nu dus maar moesten
doen waar wij vroeger op die dag reeds over gesproken hadden. Wij zouden
een paar helden uit onze jeugd uitnodigen. Ik had Fridtjof Nansen, de
grote Noorse Pool-reiziger, voorgesteld. En Frits had gevraagd of hij de drie
mannen mocht vragen, die ieder Hollands kind kent, Jakob van Heemskerk,
Willem Barentsz en de scheepsdokter de Veer, de leiders van de beroemde
Hollandse Noordpool-expeditie van het jaar 1596.
Het was niet moeilijk een geschikt maal voor deze gasten te bedenken. Het
waren eenvoudige mensen geweest, niet gewend aan uitgebreide diners. Ik
zal nooit dat enorme blik, bijna zo groot als een okshoofd, schapenvlees
vergeten dat ik in het kombuis van de „Fram" had zien staan, de laatste
keer dat ik in Oslo was.
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1k heb schapenvlees altijd afschuwelijk gevonden en er bepaald een weerzin
tegen gehad; maar blijkbaar hadden Nansen en zijn metgezellen heel gelukkig geleefd op een vast dièet van robbenvlees en, als bijzondere lekkernij,
af en toe een stukje schapenvlees in blik. Ja, een of twee heel kleine stukjes
lamsvlees, die zou ik nog kunnen verdragen, als dit werd opgediend met
een pittige saus om de smaak van schapenvlees te verbergen. Maar dat
geweldige blik, dat naar ik geloof wel .vijftig pond schapenvlees bevatte,
had me toch een duidelijk begrip gegeven van de hopeloze eentonigheid van
die eindeloze reis van de bemanning van de Fram. En daar ik ook wel iéts
afwist van de kost waarop de eerste Hollandse Noordpool-reizigers moesten
leven, besefte ik dat vrijwel alles wat wij onze gasten voor zouden zetten
welkom zou zijn.
Dat betekende natuurlijk niet, dat wij als gastheren te kort moesten schieten
in de zorg waarmede wij ons diner zouden voorbereiden. Maar het zou
beter zijn alles zo eenvoudig mogelijk te houden; en dit is dus het menu
dat ik voor de volgende Zaterdag aan Jo opgaf.
Om te beginnen bonensoep, klaargemaakt volgens het oude beproefde recept
van onze gouverneur Morris, een edelman van de oude stempel, die een
groot deel van zijn succes als staatsman dankte aan zijn kennis van goed
voedsel. Hier is het recept, zoals ik dat gekregen heb van een van zijn
nakomelingen.
Bonensoep a la Gouverneur Morris.
Neem twee kopjes bonen en laat deze een nacht over in het water weken.
Doe ze de volgende morgen in een pan met een theelepel zout en twee liters
water. Breng dit aan de kook en laat het een uur zacht pruttelen. Voeg er
dan zes wortels, twee rapen en een witte peen bij, geschraapt en netjes in
kleine stukjes gesneden. Laat deze soep gedurende drie of vier uren zacht
doorkoken, terwijl men het zo nodig af en toe afschuimt. Wanneer de
groente zacht geworden is, drukt men alles door een vergiet en doet ze
vervolgens weer in de pan. Schraap en snij vier stukjes selderie in heel kleine
stukjes en voeg dat er bij. Weer laten koken, totdat het zacht geworden is.
Wanneer de soep te dik wordt voegt men er genoeg kokend water bij om
de samenstelling weer behoorlijk te maken. Snij dan vier sneetjes brood in
smalle stukjes, rooster die en dompel ze onder in boter. Giet de soep
daarover uit en dien het aldus op.
Daarna heel gewone, eenvoudige biefstuk, klaargemaakt op de bekende
Hollandse manier met een heleboel groenten er om heen en een massa jus.
Als dessert een van Jo's voortreffelijke puddings met bessensaus, grote koppen koffie en dan zo veel mogelijk vers fuit. Niets is zo bevorderlijk voor
een goede conversatie na een lekker maal als een boel vers fruit, een overvloed van noten en allerlei suikergoed. En dan vooral niet te vergeten een
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grote pot gember, zoals deze de laatste twee eeuwen steeds prijkt op iedere
respectabele Hollandse eettafel, nadat al het andere verwijderd was.
Muziek of geen muziek? Zouden onze gasten er om geven ? Jimmie betwijfelde het. Frits wist het niet. Lucie dacht van wel. Toen herinnerde ik mij
opeens iets, dat ik had opgemerkt aan boord van de Fram. In de eetzaal
had ik een ouderwetse muziekdoos gezien, een van die tingel-tangels, met
een metalen cilinder, die opgewonden werd en dan drie wijsjes kon spelen
drie Noorse melodieen.
Misschien herinneren enkelen van mijn lezers zich die merkwaardige muziekspullen uit de dagen van hun prille jeugd nog wel, die eindeloos herhaalden : „Ach, du Lieber Augustin," „Yankee Doodle," de „Lorelei" en al zulke
fraaie liederen. Dat (of liever het Noorse equivalent van die populaire
liedjes) was alles wat de bemanning van de Fram had om de eentonigheid
van die lange Poolnachten te verbreken. Maar ja, deze wonderlijke muziekdoos had uitnemende diensten bewezen. Toen de stilte van de eeuwige
sneeuw welhaast ondraaglijk was geworden, hadden deze tingel-tangel-wijsjes zeker een gevoel van bevrij ding gebracht, dat zij wel nodig hadden om
elkander niet naar de keel te vliegen voor de een of andere onnozele zaak
Ik wist, dat Nansen een man was geweest met ruime culturele belangstelling. Iedere symphonie van Beethoven zou hij zeker graag horen, behalve
dan dat een symphonie van Beethoven niet precies het muziekstuk is, dat
gewoonlijk ten gehore gebracht wordt bij de soep. Ik dacht dan ook dat het
misschien beter zou zijn te beginnen met een paar korte stukjes uit de zestiende en zeventiende eeuw. Een daarvan was Johann Kuhnau's „Bijbelse
Sonate", genaamd „Het gevecht van David en Goliath", waarvan ik een
particuliere plaat bezat, die opgenomen was op een avond toen Castagnetta
het voor ons speelde en toen zij David met meer dan gewone kracht een
steen uit zijn slinger had laten gooien. Ter wille van de Hollandse schippers
voegde ik er Jan Pieterszoon Sweelinck's Fantasie in Echo-stijl bij, een stuk
vol vreemde en wonderlijke effecten, maar juist buitengewoon geschikt voor
erentfeste zeelui van vierhonderd jaar geleden. Dat, en Johann Pezel's
„Ffinff-stimmige blasende Musik" zou ongetwijfeld voldoende wezen voor
deze avond. Mochten zij meer wensen, wel, wij bezaten thans zo'n uitgebreide collectie melodieen uit de vijftiende en zestiende eeuw, dat wij zeker
niet te kort zouden komen.
i

Toen schreef ik voor Frits weer een kort verhaal op van het leven van onze
helden.
Fridtjof Nansen. De naam alleen reeds tekent ons de man. Deze naam staat
daar stevig rechtop, als een Noorse bergtop, die stijl omhoog rijst uit de
sneeuwvelden aan zijn voet.
Nansen werd geboren bij Oslo in October van het jaar 1861. Hij ging naar
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de plaatselijke school, besteedde veel tijd aan skieen en werd eindelijk als
student ingeschreven aan de Universiteit van Oslo om zoOlogie te studeren.
Ook nu besteedde hij veel tijd aan skieen ; en toen hij een-en-twintig was
ging hij mee op een zeilschip naar Groenland. Op deze wijze kwam hij uit
de eerste hand het nodige te weten van het leven op de Oceaan en sloeg hij
zijn eerste blik op het Pool-gebied.
Na zijn terugkeer in de beschaafde wereld vervolgde Nansen zijn studieEn,
verkreeg een onmisbare academische graad en begon toen aan de voorbereiding van een van de meest fantastische Pooltochten die ooit gemaakt zijn,
tenminste bekeken van uit het einde van de tachtiger-jaren van de vorige
eeuw. Hij besloot op sneeuwschoenen en skies van de Oostkust van Groenland naar de Westkust te trekken, om op deze wijze eindelijk wat meer te
weten te komen van het binnenland van dat grote witte continent. Samen
met Otto Sverdrup, (die later kapitein op de Fram werd) en twee andere
natuurgeleerden en twee Lappen, zeilde hij in de maand Mei van het jaar
1888 naar Groenland. In Augustus verdwenen deze mensen uit het gezicht
en klommen naar de top van het bevroren plateau, dat het dak vormt van
Groenland. Na een tocht van zes weken door deze sneeuwwoestijn op een
hoogte van bijna 9000 voet bereikte de groep veilig en wel de Westkust
van Groenland, vanwaar zij in het volgend voorjaar naar Noorwegen terugkeerden. Het probleem Groenland was toen opgelost, en de naam van
Nansen als een der meest betrouwbare leiders van een Pool-expeditie was
voor goed gevestigd.
In 1890 stond Nansen klaar voor zijn volgende wandeltocht, maar dit keen
strekten zijn ambities zich wel heel wat verder uit. Allereerst wilde hij een
schip bouwen dat sterk genoeg was om de druk van het Pool-ijs te kunnen
weerstaan. Hij wist dat de meeste vorige tochten rampzalig waren afgelopen omdat de schepen die men daarbij gebruikt had als noten in elkaar
waren gedrukt onder de hiel van de Poolreus. Als hij zo'n schip klaar had,
wilde hij dit drijvende fort toevertrouwen aan dezelfde Arctische stroom,
die de overblijfselen van de ongelukkige Amerikaanse Jeannette-expeditie
van de Nieuw-Siberische eilanden helemaal naar de kust van Groenland
had gedragen. Hij wilde zijn schip dan allereerst brengen naar de NieuwSiberische eilanden (waar de Jeannette gekraakt was juist voor de mond
van de Lena-rivier) om alles dan verder aan de natuur over te laten. Indien
zijn berekeningen juist waren, zou het schip vrij dicht langs de Pool drijven;
en als tenslotte zou blijken dat het niet helemaal zo ver noordelijk kwam
als hij hoopte, was zijn plan er af te springen op het punt dat het dichtste
bij 0 graden noorder-breedte lag, om dan de rest van de weg te voet af te
leggen. Wandelen en skieen en bergklimmen, dat waren steeds zijn geliefkoosde sporten geweest en een paar honderd mijl meer of minder betekende
heel weinig voor hem.
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Nansen legde dat plan voor aan zijn Noorse collega's en ontvouwde het
ook voor het Koninldijk Aardrijkskundig Genootschap te Londen. Zonder
uitzondering vertelden de Pool-onderzoekers van de oude school hem, dat
zo iets volkomen onmogelijk was ; zeer aangemoedigd door hun twijfel,
keerde. Nansen naar Christiania, dat tegenwoordig Oslo heet, terug, en begon verdere voorbereidselen voor deze tocht te maken.
Hij kocht een oude walvisvaarder, doopte deze om in „Fram" (dat betekent
„Voorwaarts") en versterkte de inwendige constructie zó, dat het practisch
„ijsproef" was. Toen, evenals nu, was geld het begin en het einde van alle
wetenschappelijke ondernemingen. Maar deze ene keer bleek het Noorse
Parlement (dat zich terdege bewust was van de publiciteitswaarde van zulk
een onderneming) bereid om iets te doen ten einde de goede zaak op gang te
helpen ; en de resterende gelden kreeg hij van de Koning of van enkele
particulieren.
Otto Sverdrup, Otto's metgezel gedurende Nansen's tocht dwars door
Groenland, werd uitgekozen om kapitein van de Fram te worden. Negen
andere mannen, waaronder officieren, matrozen, machinisten en stokers,
werden onder zijn commando geplaatst. Deze mannen waren met de grootste
zorg geselecteerd ; want het vereist niet alleen buitengewone physieke
kracht, maar ook een geweldig uithoudingsvermogen om het gedurende
enige jaren met succes uit te houden in het Poolgebied, en Nansen stelde
zich voor dat hij zeker drie jaar nodig zou hebben om de kust van Groenland te bereiken.
In Juni van het jaar 1893 stoomde de Fram langzaam de Oslo-Fjord uit.
Eind September ankerde zij vast aan een groot ijsveld bij de Nieuw-Siberische eilanden en de beroemde drijftocht begon. In Maart 1895, twee jaar
na het vertrek uit Noorwegen, bereikte de Fram zijn hoogste breedte. Al
die tijd had men nog Been vierkante meter land in zicht gehad ; maar
voortdurende peilingen hadden bewezen dat de Noordelijke IJszee veel
dieper was dan men ooit had gedacht ; of en toe werden zelfs diepten van
wel tweeduizend vademen geconstateerd.
Toen hij bemerkte dat de trek noordwaarts van zijn schip definitief tot een
eind was gekomen, besloot Nansen de sprong naar de No9rdpool te wagen.
Daar het voor hem niet mogelijk zou zijn zijn schip ergens op een bepaalde
plaats vast te ankeren in het drijfijs, zeide hij aan Sverdrup dat hij zou
trachten Spitsbergen te bereiken zo spoedig hij zijn doel bereikt had, of ook
gefaald had in het vinden van de Noordpool. Als metgezel koos hij de
sterkste man aan boord, iemand met de niet ongewone Noorse naam van
Johansen.
Op 14 Maart 1895 verlieten de twee pelgrims met hun honden, slean,
skies, en kayalth de Fram op 84 graden Noorderbreedte en 102 graden

Oosterlengte (kijk het maar eens na in je atlas), en op 8 April bereikten
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a) 86 ° 14° N, een punt dichter bij de Pool dan ooit enig menselijk weze ►
voor hen had bereikt.
Nansen was in de eerste plaats een natuuronderzoeker, en daar hij geen
contract had afgesloten voor een samenhangend verhaal van „Mijn sprong
naar de Noordpool", was hij een vrij man. Hij begreep dat, wanneer hij
terug wilde keren naar Franz Jozefsland voor het te laat was, hij niet verder
kon gaan en rechtsomkeert moest maken. En zo, op een gemakkelijke wandelafstand van de Pool, keerde hij zijn rug naar het doelwit van al zijn
verlangens en wensen, iets wat op zich zelf een groter karaktersterkte bewijst dan de meeste ontdekkingsreizigers blijken te bezitten.
Na enige maanden van onbeschrijflijke moeite en inspanning midden in de
spoorloze vlakke ijsvelden die het Poolgebied omringen, bereikten de twee
mannen eindelijk het meest Noordelijke eiland van de Franz-Jozef-groep.
Daar bouwden zij voor zich een soort hondenhut van sneeuw, waarbij zij
hun zij den tent als dak gebruikten, en maakten zich gereed de winter door
te brengen onder omstandigheden zo ongemakkelijk als ooit twee menselijke
wezens gedurende zo lange tijd hebben doorleefd. Hun voedsel moest bestaan uit beren- en walrusvlees, gekookt boven een lampje waar spek in
brandde ; maar op de een of andere manier slaagden zij er in in leven te
blijven en zij waren zelfs nooit een dag ziek. Laat in het voorjaar van het
jaar 1896 pakten zij hun weinige overgebleven bagage op hun rug en trokken verder Zuidwaarts.
En nu zul je misschien vragen wat dit alles voor mij betekende en waarom
ik zo'n warme belangstelling had voor de avonturen van deze twee reizigers.
In het jaar 1896 was ik veertien jaar oud, en begon te ontgroeien aan mijn
eerste held, de beroemde minstreel van een Hollands jongens-verhaal, die
van alles kon doen en die dat alles heel goed deed. Ik had erge behoefte
aan iemand anders om te verheerlijken, een andere persoonlijkheid van
formaat, die mijn eenzame ziel met ontzag en bewondering zou kunnen
vervullen, en die mij het besef bij zou kunnen brengen dat het eentonige
sleurleven in een Hollands stadje zonder enige verbeelding niet begin en
eind van een bestaan betekende. En toen kwam daar opeens het verhaal
van die stoere, krachtige Noor (ik was in die dagen een garnaal, mager
door langdurige ziekte, heel slecht in sport en ook op school helemaal niet
zo erg goed), en hij en zijn paar makkers waren ergens ver weg, hoog in
het Noorden, verloren te midden van de eindeloze sneeuwvelden van het
Poolgebied. Misschien waren zij niet eens meer in leven, het was veel
waarschijnlijker dat zij reeds lang omgekomen waren van honger en koude.
Dit was het derde jaar sinds men enig levensteken van hen had vernomen.
En geen enkel woord was doorgesijpeld over de grote bevroren afstand wat
ons nog enige aanwijzing zou kunnen geven omtrent hun uiteindelijk lot.
Daar ik begiftigd was met een vrij grote verbeelding, en daar ik vanaf mijn
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pridle jeugd bijina ieder book over Pool-expedities gelezen had waar ik maar
de hand op kon leggen, kon ik mij zelf een vrij nauwkeurige voorstelling
maken van de laatste dagen en uren van deze onverschrokken ontdekkingsreizigers.
De waarheid betreffende de rampzalige Franklin-expeditie (waarschijnlijk
het stoutste stukje Britse bravour — echt prutswerk — met uitzondering
van de aanval van de Lichte Brigade) was pas bekend geworden in de
dagen van mijn vader, en wij herinnerden ons nog altijd de schok van
ontzetting, die door de beschaafde wereld gegaan was, toen men tot de
ontdekking kwam, dat elk lid van die uit 121 officieren en manschappen
bestaande bemanning van Sir John Franklin de hongerdood gestorven was,
lang nadat zij de kust van Noord-Canada bereikt ,hadden. Daar ik alle
plaatjes gezien had die gepubliceerd waren van de grafheuvels (waarin de
laatste berichten van de „Erebus" en de „Terror" begraven lagen) en de
potten en pannen bevattend de resten van menselijke gebeente (want op
het eind was het zover gekomen dat de ene zeeman de andere zeeman opat),
zag ik nu in gedachten duidelijk voor mij hoe die mannen van de Fram
dapper verder worstelden naar de veiligheid die hen in het Zuiden wachtte,
terwijI zij hun laatste hond verslonden om tenslotte elkander aan te vallen
en te doden.
En toen, in het begin van Augustus van het jaar 1896, kwam er een kort
telegram van VardO (ik zal nooit de naam van dat kleine dorpje bij het
schiereiland Moermansk vergeten) dat aan de juichende wereld berichtte
dat Nansen gored was en dat hij en Johansen veilig en wel door een
Engelsman, Jackson' gevonden waren, die naar dat verre eiland getrokken
was voor een wetenschappelijke expeditie, gefinancierd door wijlen Lord
Northcliffe. Zij waren juist nog op tijd gekomen, maar wel op het nippertje,
want beide mannen waren volkomen aan het eind van hun krachten en
geheel uitgehongerd ; maar goed, zij waren nu veilig. Zelf waren zij reeds
op de terugweg naar de Noorse hoofdstad, aan boord van het goede schip
van Jackson, de „Windward"; maar zij waren vol bange zorg over het
lot van hun kameraden op de Fram, van wie zij reeds drie jaar lang niets
meer vernomen hadden.
Zij konden dat natuurlijk niet weten, maar op precies dezelfde dag —
13 Augustus 1896 — was de Fram eindelijk vrij gekomen uit het pakijs in
het Noorden en was reeds met voile zeilen onderweg naar het Zuiden,
terwijl iedere man aan boord volmaakt gezond was. Een paar dagen later
vonden de oude makkers elkaar terug in TromsO, en reisden nu verder door
naar Christiania, waar hun eerbewijzen wachtten zoals nog nooit bewezen
waren aan een groep mannen die men reeds lang verloren waande en
volkomen op had gegeven.
Al deze gebeurtenissen leefde ik intens mee, alsof ik persoonlijk had deel680
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genomen aan deze avonturen ; en zodra Nansen's boek vertaald was in het
Hollands, zorgde ik dat ik het te pakken kreeg. En ofschoon ik weinig
begreep van de wetenschappelijke mededelingen, die de hoofd-inhoud van
de twee delen vormden, ontging mij Been enkele van de dramatische gebeurtenissen waarvan deze tocht zo vol was, en die eindigden op die morgen toen hij, begrijpende dat hij verloren was, plotseling een schot gehoord
had, en toen boven op een kleine ijsheuivel geklommen was, waar hij op
eens van aangezicht tot aangezicht voor een man stond, Frederik Jackson,
die op zoek was naar zijn dagelijkse robbenbiefstuk.
Daarna verloor ik Nansen voor een groot aantal jaren uit het oog. Ik wist
dat hij zijn wetenschappelijke loopbaan had vervolgd en dat hij deel had
genomen aan een groot aantal andere nogal belangrijke expedities, waarbij
de diepten van de Oceaan, de stromingen en meer zulke belangrijke zaken
werden bestudeerd, die later begraven werden in uiterst saaie wetenschappelijke publicaties. Maar in het jaar 1905 kwam zijn naam weer naar voren
in een gewoon menselijk verband. Dat was bij de scheiding van Noorwegen
en Zweden. Na of loop van de Napoleontische oorlogen was de Koning
van Zweden, de beroemde Franse generaal. Bernadotte, beloond voor het
'verraad van zijn vroegere krijgsmakker Generaal Bonaparte, doordat men
hem de kroon van Noorwegen had aangeboden. Noorwegen was gedurende
de vier laatste eeuwen onder Deens bestuur geweest. Denemarken echter
moest gestraft worden, omdat het trouw gebleven was aan Napoleon. Zo
werd dus de koning van Zweden ook Koning van Noorwegen. De Bernadottes (dit moge ik getuigen tot hun eeuwigdurend crediet), hadden een
zeer gematigd en behoorlijk beheer gevoerd en de moeilijke taak om twee
koninkrijken tegelijk te besturen op succesvolle wijze volbracht.
Na verloop van tijd waren de Noren echter volwassen geworden, towel
economisch als politiek. Tenslotte verlangden zij weer heer en meester in
eigen huis te zijn en begonnen te roepen om onafhankelijkheid. In ieder
ander deel van de wereld zou zo iets tot een bloedbad hebben geleid ; maar
deze hoogbeschaafde volkeren waren voldoende uitgegroeid boven hun antidiluviaans instinct om te beseffen dat een oorlog tussen hen beiden erger
dan misdadig zou zijn, dat het dom zou zijn. En zo namen zij van elkander
afscheid, misschien wel met een beetje persoonlijke wrevel over en weer,
maar toch zonder enig blijvend gevoel van wederzijdse wrok.
Gedurende deze crisis had Nansen, de vroegere ontdekkingsreiziger, een
uiterst nuttige rol gespeeld als bemiddelaar en raadgever. Hij had vaak olie
op de golven geworpen, hij had de situatie samengevat met een groot en
gaaf gezond verstand : wanneer in zo'n Unie van twee volkeren een van de
twee het gevoel krijgt, dat het niet behoorlijk aan zijn trek komt en te kort
komt (zo argumenteerde hij) waarom moest men dan zulk een toestand
handhaven, die alleen kon leiden tot gedurige wrijvingen ? Was het dan niet
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veel beter op vreedzame wijze uit elkander te gaan, en ieder zijn eigen weg
te vervolgen?
Zodra de Unie tussen Noorwegen en Zweden officieel verbroken was, wend
Nansen aangezocht om het nieuwe koninkrijk in Londen te vertegenwoordigen als de eerste Noorse gezant. Drie jaar later, toen de spanningen wat
tot rust waren gekomen, keerde Nansen naar zijn vaderland terug en nam
daar zijn wetenschappelijke arbeid weer op ; en tot aan het uitbreken van
de eerste wereldoorlog was hij onafgebroken bezig met zijn geschriften en
met enkele expedities naar de noordelijke zeeen. Gedurende de oorlog zelf
trad hij wederom op als algemeen vertegenwoordiger van het Noorse yolk
tegenover de rest van de beschaafde wereld. Hij was naar Amerika gegaan
om er voor te zorgen, dat Noorwegen die voorraden ontving die van vitaal
belang waren voor zijn volksbestaan ; en zodra de wapenstilstand gesloten
was, had hij een opdracht aanvaard van de Volkenbond om een half millioen krijgsgevangenen, die door het vroegere Czarenbewind naar Siberie
waren gezonden, weer naar hun vaderland terug te brengen.
Toen Rusland terstond na de oorlog ineenstortte had Nansen een „Reliefcommittee" ingesteld, ten einde de hongerige Russische millioenen-bevolking
van voedsel te voorzien. Terzelfder tij d was hij opgetreden als hoofd van dat
departement van de Volkerenbond, dat zorg droeg voor al die mensen die,
terugkerende uit een of ander deel van de wereld, het staatsburgerschap in
hun eigen land verloren hadden, en geen toestemming hadden gekregen dit
in een ander land te ontvangen. Toen Mussolini in een eerste uitbarsting van
grootheidswaanzin het Griekse eiland Corfu bombardeerde, was het weer
Nansen die de moed had om in een bijeenkomst van de Volkerenbond tegen
deze daad van wreedheid en geweld krachtig te protesteren. Inderdaad, als
er een dozijn, of misschien ook maar een half dozijn mensen als Nansen
in Geneve geweest waren, dan had de Volkerenbond, die onder een ongelukkig gesternte geboren was, misschien toch nog wel tot iets goeds kunnen
uitgroeien. Maar Geneve ontaardde weldra in een bolwerk van uitstellen
en lankmoedigheid en fatsoenlijk diplomatiek gedrag tot het ineenstortte
door zijn eigen innerlijke zwakheid, meer dan door ondermijnende invloeden
van zijn tegenstanders.
Maar ook toen had Nansen zijn ontembaar vertrouwen in de mensheid niet
opgegeven en, terugkerende naar Oslo, had hij zijn arbeid ten behoeve van
zijn medemensen voortgezet, zonder ook maar een ogenblik aan zich zelf
te denken.
Fridtjof Nansen stierf in Mei van het jaar 1930. Hij had een gelukkige
dood. Hij legde zich ter ruste om niet meer wakker te worden. Die prachtige machine, die hem zo trouw gediend had gedurende al zijn levensjaren
gaf het eindelijk op. De kleine vonk, die negen en zestig jaar tevoren geleend was uit natuur's oneindige reservoir van energie, keerde wederom
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terug naar zijn oorspronkelijke bron. Maar het werk dat er door tot stand
was gebracht, leeft nog altijd voort; en in deze tijd van kleine mensen (was
er ooit zo'n behoefte aan waarlijk grote leiders als vandaag?) merken wij
met pijnlijke helderheid op, hoeveel wij verloren toen deze wereldburger,
die begreep dat alle mensen in een grote gemeenschap moesten samenleven,
ophield de kleinzielige politici uit de tijd na de oorlog dwars te zitten door
zelf het voorbeeld te geven van volmaakt onbaatzuchtig leiderschap.
Fridtjof Nansen was iemand die werkelijk een unieke geschiktheid bezat
om als leider op te treden, niet alleen van Pool-expedities, maar ook van
andere expedities, die oneindig moeilijker waren, veel ingewikkelder en veel
gevaarlijker dan die naar het ijsgebied van het Noorden. Ik bedoel de
excursies naar het gebied van de toegepaste politiek, die tot dusver zelden
tot iets anders hebben geleid dan tot een volkomen mislukking, doordat zij
toevertrouwd werd aan de verkeerde soort leiders.
En nu bevinden wij ons in Amsterdam, in het begin van November van het
jaar onzes Heren 1596. De stad heeft eindelijk de kant gekozen van de
Prins van Oranje, en heeft zich aangesloten bij de opstand tegen de Konin•
van Spanje. Amsterdam gonst van leven, van druk zakengedoe, want handel
is weer mogelijk met iedereen en waarheen men maar wil. De hele wereld
is de oester geworden van deze kundige vissers van de Noordzee, en paarlen
zijn immers te vinden in vele nesters die tot dusver beschouwd werden als
het particuliere bezit van zijn Katholieke Majesteit, de zuur-kijkende
Philips, onzaliger nagedachtenis.
Natuurlijk had ook deze medaille weer twee kanten. Mercurius, in elk opzicht een zeer onafhankelijke godheid, liet zijn weegschaal op gans onberekenbare wijze op en neer schommelen. De ene dag zou hij de ondergang
veroorzaken van een half dozijn mannen, die tot nu toe beschouwd werden
als de steunpilaren van de Beurs, en de volgende dag zou hij enige millioenen in de schoot werpen van duistere speculanten, die tot die dag zelfs
geen pot gehad hadden om hun dagelijkse pap in te koken. Het vorig jaar
was een van de meest veelbelovende ondernemingen, die in elk opzicht absoluut betrouwbaar scheen, uitgelopen op een treurige mislukking. Het is
waar dat het grootste gedeelte van het geld niet verschaft was door enkele
particulieren, maar door de stad Amsterdam zelf. Maar tenslotte maakte
dat niet veel verschil, want de bilrgers zouden toch weer de magistraten
uit de brand moeten helpen door het betalen van extra-belastingen. Niemand was echter van plan daarom een zuur gezicht te zetten; want indien
de expeditie een succes geworden was, zoals de meeste geleerde geografen
van die dag hadden voorspeld dat zeker het geval zou zijn, dan zouden de
Verenigde Nederlanden een eigen zeeweg naar China en naar IndiE hebben gekregen, en zouden zij het rijkste yolk van de wereld geworden zijn.
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Op dat tijdstip was de weg naar Indie altijd nog in handen van de Spanjaarden en van de Portugezen, die geen concurrenten duldden. Maar als de
Hollanders een passage konden vinden om de Noord, om zo uit de Atlantische Oceaan langs de Noordkust van Azie naar de Stille Zuidzee te
komen, dan zouden de kooplieden uit de Lage Landen niet langer gedwongen zijn naar Lissabon te varen om daar de specerijen en de zij den
stoffen te halen, maar in plaats van tussenhandelaren te blijven zouden
zij hun kantoren op kunnen slaan bij de bron zelf, wat meestal een nettowinst betekende van drie of vier honderd procent.
Twee schepen waren dan ook uitgerust om te trachten deze Noord-oostelijke doorgang langs Kaap Chelyuskin te vinden. Die route was vrij goed
bekend tot aan de straat die het eiland Nova-Zembla van het Russische
vasteland scheidde. Die straat sprak sterk tot de verbeelding van de Amsterdamse burgervaders. Want een straat was een nauwe opening tussen twee
zeeen ; wanneer men deze versterkt had met een paar kanonnen, dan kon
men alle andere gegadigden makkelijk uitsluiten, en kon men een mooi
eigen monopolie vestigen.
Dit middeleeuwse ideaal van een monopolistische controle als de enige
betrouwbare bron van handelswinst, spookte nog altijd rond in het hoofd
van die zestiende-eeuwse kooplieden, en zij voorzagen hun twee schepen
dan ook met zorg van een paar kanonnen van verschillend kaliber en vertrouwden vol hoop aan de schippers een lading scheepsgoederen toe, die
wel aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor de heidense Chinezen. Daar
het schip dat het verst naar het Noorden doordrong te gronde ging, ging
al het militaire materiaal geheel verloren. Maar het is typisch voor het
gevoel van verantwoordelijkheid van deze oude zeelieden dat zij, toen zij
schipbreuk hadden geleden, in een open boot terugkeerden met alle koopwaar die aan hun zorg was toevertrouwd. Zij liepen kans hun Leven te verliezen, maar zaken bleven zaken, en vertrouwen bleef vertrouwen.
De twee scheepjes die uitgezocht waren voor dit avontuur waren klein en
niet bepaald zeewaardig. Maar wie was bereid nieuwe schepen te riskeren
in zo'n hachelijk ondernemen ? Een van de twee (het kleinste) stond onder
commando van kapitein Jan Corneliszoon de Rijp en het andere werd toevertrouwd aan Jacob van Heemskerk.
Deze Jacob van Heemskerk was een man van beproefde kundigheid en
behoorde tot een vooraanstaande familie; in het jaar 1595 trokken leden
van zulke gegoede families zelden naar zee. Dat werd in het algemeen nog
niet als fatsoenlijk beschouwd. Heemskerk vormde een uitzondering. Hij had
een zorgvuldige opvoeding genoten en was voor die dagen een ervaren
natuurkundige. Voorts had hij enige ervaring opgedaan op tochten naar het
Arctische gebied.
Maar de eigenlijke held van deze expeditie was een zekere Willem Barentsz.
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Geboortig uit Terschelling, een van de Noordzee-eilanden, was hij zijn
levensloop begonnen als scheepsjongen en had zich dus door heel wat moeilijkheden heen moeten slaan. Twee keer had hij reeds een tocht naar het
Noorden gemaakt en hij wist meer of van de kust van Siberie dan iemand
anders die de burgemeesters van Amsterdam in dienst hadden kunnen
nemen.
1k stel hem mij voor als iemand van een klein postuur, stevig gebouwd,
met een vierkante zeemansbaard, langzaam maar zeker in al zijn bewegingen, een vrome en Godvruchtige oude schipper, met een stevige dosis
conservatisme in zijn geestelijke make-up. Deze conservatieve trek trad
duidelijk aan de dag toen later bleek dat hij absoluut mis was geweest in
sommige berekeningen over de terugkeer van de zon. Gedurende vele
eeuwen was deze fout een hele puzzle voor de wetenschappelijke schrijvers
over de beroemde tocht van 1596. Hoe kon nu zo'n bekwame mathematicus als de oude Willem Barentsz het zo ver mis hebben gehad in zijn
gecijfer ? Tot opeens bleek dat deze Willem Barentsz, die opgegroeid was
onder de zogenaamde „oude kalender", natuurlijk hardnekkig geweigerd
had de nieuwe kalender te volgen, die juist toen geleidelijk door alle
moderne zeelieden aanvaard was als de enige betrouwbare tijdrekening.
Maar die zelfde aangeboren hardnekkigheid bleek van de grootste waarde
toen zijn schip vastgeklemd was in het ijs van de Kara-zee. Zonder een
leider van zijn formaat om hun de weg te wijzen door al die rampzalige
ervaringen zou waarschijnlijk geen enkele van zijn metgezellen het verhaal
van hun ervaringen hebben kunnen navertellen. Gezegend zij dus de nagedachtenis van de dappere oude Willem ! Want hoewel zijn stoffelijk omhulsel eenzaam achterbleef op de kusten van Rusland, kwamen de anderen
veilig thuis en dat is de hoogste lof die men kan toezwaaien aan de commandant van een expeditie die in grote moeilijkheden is geraakt.
En dan was er nog een ander lid van de staf van het schip die vermeld moet
worden. Dat was de dokter (of de scheepsbarbier, zoals hij toen werd genoemd) Gerrit de Veer. Hij was een manusje-van-alles, maar bovenal was
hij een opgewekte vrolijke kerel, die zeker de faam verdient die hij gekregen heeft als officiele geschiedschrijver van deze eerste invasie in het
koude Noorden. Hij was het die de manschappen dwong tenminste een
minimum aandacht te schenken aan hun persoonlijke hygiene, en elke
dag enige beweging te nemen, toen zij zelf er de voorkeur aan zouden
hebben gegeven de lange winter door bij het vuur te blijven zitten in hun
kleine houten hut. Hij was het ook, hun dokter, die hun voorschreef om
mos te eten toen de scheurbuik angstwekkend om zich heen greep. Daar hij
ook muzikale talenten bezat (hij speelde zelf fluit). was het ook deze De Veer
die amateur-opvoeringen organiseerde die zo veel meehielpen om het moreel
van de zeventien mannen op te houden, die gedwongen waren een winter
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lang opgesloten te zitten in een kleine houten hut, veroordeeld tot maanden
van nietsdoen.
Zonder grote moeite bereikten de beide schepen de Noordelijke IJszee. Daar
aangekomen werden De Rijp en Barentsz het oneens over de koers die zij
verder moesten volgen. De Rijp wilde eerst nog verder noordwaarts gaan,
terwijl Barentsz meer voelde voor een westelijke koers. Als twee Hollandse
schippers het stevig oneens zijn (hetzij over een kompaspunt, of ook over
de beste wijze om de biervaten weg te stuwen of om een pijp te stoppen),
dan is er maar een ding dat zij doen kunnen — ieder moet zijn eigen
zaligheid maar zoeken naar zijn beste weten. De twee schippers namen dus
afscheid van elkaar, De Rijp ging verder noordwaarts, terwijl Barentsz de
steven naar het Oosten richtte, waardoor hij na een paar weken zeilens de
ontdekker werd van Spitsbergen, het land van de stijle bergen. Vanaf
Spitsbergen zeilden Barentsz en Heemskerk verder in oostelijke richting
totdat zij de kust van Nova-Zembla bereikten. Deze volgden zij noordwaarts, bereikten Kaap Mauritius, en prezen zich zelf gelukkig toen zij het
open water van de Kara-zee zagen. Van hier immers zou het, zoals de
Amsterdamse kaartmakers hun verteld hadden, een korte en makkelijke
tocht zijn naar Kaap Chelyuskin (bij de Beringstraat, zoals die later genoemd werd), waar het vasteland van AziE zijn noordelijkste punt bereikt.
Van daar zouden zij pal Zuid kunnen varen totdat zij China bereikten.
Maar eenmaal in de Kara-zee begonnen de moeilijkheden eerst recht. Het
was reeds half Augustus en de Poolwinter stond voor de deur. Op een
morgen werden zij wakker om te ontdekken dat hun schip stevig ingevroren zat in het ijs. Daar het dynamiet nog niet ontdekt was (dat in 1896
gebruikt werd om de Fram weer vrij te krijgen) was het onmogelijk om
in het ijs een kanaal te graven waardoor het schip naar het open water in
de buurt zou kunnen varen. Heemskerk en Barentsz bespraken de situatie
en kwamen tot de conclusie dat zij gevangen zaten. Zij moesten er zich op
voorbereiden de winter in het Pool-gebied door te brengen om dan in het
voorjaar hun geluk weer te beproeven.
Het was de eerste keer dat blanken gedwongen waren de ontberingen van
een lange pool-nacht te doorstaan. En het is een heroisch verhaal dat hiervan getuigt. Ik geloof dat het mooiste gedeelte van de hele tocht bestaat in
de volmaakte samenwerking tussen de twee mannen, die aan het hoofd
van deze expeditie stonden. De jongere, die nominaal het commando voerde, week met tact en beleid terug voor de grotere kennis en ervaring van
zijn oudere ondergeschikte. Nooit was er enige wrijving tussen hen. Integendeel, hun onderling begrip was zo harmonisch, dat in alle volgende
verslagen van de tocht (en het bock van De Veer wend spoedig internationaal
een „best-seller" en is dat vele eeuwen lang gebleven) Willem Barentsz
zortder meer beschouwd wordt als de eigenlijke leider van de expeditie.
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De mannen moesten zich nu voorbereiden op een overwintering van zeker
zes maanden. Zij begrepen dat het schip opgegeven moest worden, en
volkomen verloren was. Door de steeds toenemende druk van het ijs zou
het in elkaar geperst worden. Men deed dus veel beter het hout te gebruiken voor de bouw van een huis dat groot genoeg zou zijn om bescherming te verlenen aan zestien mannen. De scheepstimmerman (heel
ongelukkig) stierf juist nadat de vloer gelegd was; maar in de zestiende
eeuw was iedere zeeman min of meer een timmerman en kon een viji of
een mes even deskundig hanteren als een beroepshoutbewerker, zodat de
bouw van het huis ongestoord voort kon gaan.
Het schip had beschutting gevonden in een kleine baai aan de noord-oostkust van Nova-Zembla. Deze plek bleek zeer geschikt voor een huis, en dit
werd daar dan ook gebouwd en is daar sindsdien altijd blijven staan. Hout
hadden de manschappen in overvloed, want niet alleen kon het schip worden onttakeld, maar de zeestromen die van de kust van Noord-Siberie
westwaarts liepen (dezelfde stromen, die Nansen driehonderd jaar later
gebruikte voor zijn sprong naar de Noordpool op de Fram) hadden een
grote massa bomen naar de oostkust van Nova-Zembla gedragen. Het was
moeizaam werk om deze van de kust naar het binnenland te dragen ; en
waar twee mannen spoedig te ziek waren om enige handarbeid te verrichten; moesten de anderen alles opknappen.
Het dak hood de grootste moeilijkheden. De schepelingen losten het probleem op door een plat frame te construeren waarover zij een van de grote
zeilen van het schip uitspreidden. Dit legden zij vast door een lug zand.
En toen bedekte Onze Lieve Heer heel vriendelijk dat zand weer met een
laag sneeuw. Weldra werd het sneeuw ijs en het dak hield het prachtig
uit totdat de voorjaarsregens het weg smolten.
Stenen om een schoorsteen te maken hadden zij niet ; maar de meeste
mannen herinnerden zich heel goed de boerderijen uit hun jeugd, waar het
vuur lustig brandde in het midden van de vloer en waar de rook een uitweg
vond door een gat in het dak. Zij wisten genoeg of van luchtstromingen om
dat gat in het dak een groter trek te geven door een oud vat als schoorsteenpot te gebruiken. Maar hun kennis van luchtverversing ging niet
helemaal ver genoeg. Zo gebeurde het dat bij een bepaalde gelegenheid
gedurende een hevige sneeuwstorm in Januari een van die pientere kerels
op de gedachte kwam de temperatuur binnenshuis wat te verhogen door de
schoorsteen op te vullen met kussens en vervolgens wat van de kostbare
kolen van het schip te gebruiken in plaats van het gebruikelijk drijfhout
om een warmer vuur te krijgen. Het gevolg was dat de hele expeditie bijna
stikte. Gelukkig werd De Veer, die in geval van nood altijd klaar stond,
juist bijtijds wakker en was hij nog helder genoeg om het schoorsteengat
open te stoten. Daarna namen zij niet meer hun toevlucht tot zulke dwaze
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experimenten, maar bleven in hun hangmatten liggen hoe koud zij het ook
hadden.
Maar ja, van tijd tot tijd werden zij er dan toch ook weer toe gebracht om
op te staan. Hun ingenieuse barbier had een snort stoombad geconstrueerd
van een oude bierton. Iedereen werd nu gedwongen er minstens eenmaal
per week gebruik van te maken. Allen sliepen in kooien die getimmerd
waren Tangs de zuidkant van het huis. Barentsz, wiens gezondheidstoestand
helaas spoedig minder werd, kreeg een speciaal bed vlak bij het vuur aan
de rechterkant van de eettafel, waar ook de uurglazen op stonden. Behalve
dat uurglas hadden zij een echte klok, een bewijs dat de mannen die het
schip hadden uitgerust zeer moderne idean hadden, want in het jaar 1596
kozen nog maar weinig schepen zee met een klok. Daar men wist dat men
zeilde op Gods genade en verder op de gis, betekende wat extra-raden
immers niet zo heel erg veel, en bovendien gaf de arme klok van de expeditie weldra de geest. Hoe kon het ook anders. Gedurende een halve dag
werden zijn ingewanden geroosterd en gedurende de andere helft waren zij
stijf bevroren ; geen enkele klok in die tijd geconstrueerd kon zo'n onmogelijke behandeling lang verdragen. Nadat de klok haar tikkende geest
had opgegeven, waren zij geheel afhankelijk van het uurglas om te weten
welke dag en welke week het was, zodat een man steeds op wacht stond
met geen andere opdracht dan de zandwijzer steeds weer op tijd om te
draaien.
De but werd verlicht door een enkele olielamp, opgehangen in het midden
van het plafond; en een grote ijzeren pot vol water werd midden op het
vuur geplaatst. Dit vulde de kamer met de onmisbane vochtigheid en voorzag de mannen van heet water voor hun soep. Toen alles klaar was, werd
het huis of fiaieel gedoopt met de naam „Het Behouden Huis" en de bemanning trok er in.
Toen kwam het langdurige beleg.
December kwam met een onafgebroken reeks van verblindende sneeuwstormen. Weldra stapelde de opgezwiepte sneeuw buiten zich op zo hoog
als het dak. De mannen moesten een tunnel graven naar buiten wanneer zij
nieuw brandhout voor het vuur wilden halen.
In het begin hadden zij veel last van de pool-vossen die, aangetrokken
door de heerlijke geuren (die ontsnapten door de ton op het dak, die als
schoorsteen diende) over het dak been en weer renden. Maar spoedig
bedachten ze dat dit een ongezochte gelegenheid was om zich van bont te
voorzien. Zij hoefden nu net ver weg te gaan om hun vallen uit te zetten
en binnen een week hadden zij een grote voorraad vossenhuiden. Zij gebruikten deze niet alleen voor jassen en hoeden, maar ook om er schoenen
van te maken ; want de schoenen die zij uit Holland hadden meegebracht
waren weldra volkomen onbruikbaar geworden. Deze waren zo vaak door
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en door nat geworden, en daarna voor het open vuur weer gedroogd, dat
zij weldra openbarstten. De mannen konden echter uiterst handig met hun
messen omgaan. Zo sneden zij voor zich zelf een soort klompen uit de
stukken drijfhout en bedekten deze met vossenbont met het gevolg dat
geen enkele van hen gedurende die hele lange winter last had van bevroren tenen, wat wel een record is voor een pool-expeditie, vooral een
van driehonderd jaar geleden.
Hun lij den bereikte het toppunt op Nieuwjaarsdag, toen een week lang
zulk een geweldige stormwind over het eiland raasde, dat niemand naar
buiten kon gaan om drijfhout te halen, en de inwoners van „Het Behouden Huis" dus gedwongen waren wat van hun zelfgemaakte meubels te
verbranden om warm te blijven.
Op 6 Januari, het feest van de Drie Koningen, hield de sneeuwstorm
eindelijk op maar het moreel van de mannen was toen helemaal tot nul
gedaald en de handige scheepsdokter vond het dus geraden een kleine feestavond te arrangeren. De eerste maat werd gekozen tot Koning Nova
Zembla, een speciaal feestdiner werd klaargemaakt, terwijl de andere festiviteiten die in het vaderland verbonden waren met Drie-Koningenavond
zorgvuldig in acht werden genomen. De maaltijd, voor het geval de lezer
zich daarvoor interesseert, bestond uit pannekoeken en scheepsbeschuit,
gedrenkt in wijn totdat ze eetbaar waren.
Zo ging de 4ange, lange winter langzaam voorbij totdat eindelijk weer een
smalle streep licht ver weg aan de horizon zichtbaar werd en de gevange,nen aankondigde dat de ergste tijd van hun opsluiting weldra voorbij zou
zijn. Zij konden nu weer beginnen te werken aan de twee boten die hen
terug moesten brengen naar de veiligheid, zodra de zee open zou zijn.
Arbeid in de open lucht bleek een grote zegen voor hun gezondheid, want
gedurende de lange wintermaanden hadden zij zich slechts zelden buiten de
deur gewaagd. In Januari stierf nog een zeeman. Het was de laatste die
op Nova-Zembla begraven werd. Eindelijk, begin Maart, begon het ijs
stuk te gaan, maax zij moestten nog wachten tot Juni voor zij werkelijk de
zeilen konden hijsen en met tranen in de ogen afscheid konden nemen
van hun mooie kleine houten hut, die hun veilig tehuis was geweest gedurende zo lange tijd. Voordat de deur gesloten werd en gebarricadeerd
tegen beren en vossen, schreef Willem Barentsz drie brieven, bevattende
een verslag van hun aVonturen. Een van dew werd in een kruithoorn gelegd die opgehangen werd in de schoorsteen. Drie eeuwen later werd deze
nog in tamelijk goede staat daar gevonden!
De mannen namen mee wat zij konden, maar lieten uiteraard nog vele
voorwerpen achter. Dit alles werd later naar Nederland gebracht en is
nog steeds te zien in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Vroeg in de morgen van de 13e Juni werd Willem Barentsz in de boot
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gedragen, namen met nog een andere zeeman die te zwak was om te lopen.
Allereerst voeren zij pal noord tot zij het einde van het eiland bereikten.
Vandaar koersten zij zuid-west tot zuid totdat zij eindelijk de Noordkust
van Siberie bereikten. Van dat punt of volgden zij de kust, in de hoop de
mond van de Witte Zee te bereiken. Barentsz, ofschoon hopeloos ziek, die
nu nog gedwongen werd te leven en te slapen in een open boot, deed nog
elke nacht trouw de nodige nautische waarnemingen. De kapen die hij
ontdekte tekende hij zorgvuldig aan op de kaart, en uiterst nauwkeurig
ook, want vele van deze komen tot op de huidige dag onder hun Hollandse
namen voor precies waar hij ze had genoteerd. Na tien verdere dagen stierf
de zieke zeeman ; en op een vroege morgen vertrouwde Willem Barentsz
zijn ziel toe aan God en ontsliep zacht en kalm.
Eindelijk bereikten zij een baai, die blijkbaar de uitmonding van de Witte
Zee vormde. Hun eigen-gemaakte boten lekten verschrikkelijk. De bemanning van de kleinere boot zat meestal tot aan de knieen in het water.
De masten waren gebroken, en hun verrotte zeilen waren vol gaten. Telkens wanneer zij wilden trachten aan land te gaan werden zij aangevallen
door troepen hongerige poolberen. Daardoor was het voor hen onmogelijk
om vuur aan te maken en een warme maaltijd te bereiden. Allen waren dan
ook volkomen uitgeput. Een van de eerste dagen van Juli stierf nog een
matroos, blijkbaar aan longontsteking. Op een merkwaardig punt mag toch
nog wel met nadruk worden gewezen — zelfs gedurende deze wanhopige
vlucht voor de dood droegen zij zorg voor de goederen die aan hen waren
toevertrouwd, waarmee zij handel hadden moeten drijven met de Chinezen;
en de eerste warme zomerdag werd alles op bevel van Heemskerk uitgepakt
en gedroogd opdat men ze in zo goed mogelijke conditie in Amsterdam
weer zou kunnen afleveren. Blijkbaar hebben zij nooit aan de mogelijkheid
gedacht het een en ander van deze extra-bagage te gebruiken om hun eigen
volkomen versleten kledij te vervangen.
Nog wachtte hun een aantal hoogst onaangename avonturen. Doordat zij
enkele zwaar met ijzer beslagen kisten bij hun bagage hadden, waren bun
kompassen onbetrouwbaar geworden ; en zonder goede kaart wisten zij
alleen maar heel in het algemeen de richting die zij moesten houden wanneer
zij terug wilden keren naar de beschaving; maar juist de details waren niet
bekend. Enkele dagen later werden allen aangetast door de gevreesde scheurbuik ; maar op een klein eiland ontdekten zij gelukkig een heleboel scheurbuikgras (Cochlearia officinalis) en dat bracht hen heel spoedig weer op de
been.
En toen eindelijk en ten lange leste ontmoetten zij hun eerste Russische
vissersboten. De rest van de reis was betrekkelijk gemakkelijk, ofschoon zij

toch nog bij een gelegenheid genoodzaakt waren dertig uren achtereen
aan de roeiriemen te zitten. In Augustus bereikten zij het schiereiland Kola.
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Daar raakten de beide boten door een mist uit elkaar en enkele dagen lang
wisten zij niet waar zij waren en of hun metgezellen nog in leven waren.
Eindelijk trok de mist op, gelukkig voordat een van beide boten averij had
opgelopen. Tezamen bereikten zij zo de eerste Russische nederzetting, waar
zij allerhartelijkst werden ontvangen en waar zij voor het eerst weer een
behoorlijke maaltijd konden genieten na twee maanden.
En terwijl zij hier in het kleine Samojesche dorpje wat op hun verhaal kwamen zagen zij plotseling kapitein De Rijp voor zich staan. Na een nutteloze
onderzoekingstocht heen en weer over de Poolzee was hij eindelijk teruggedreven naar de Witte Zee, waar hij en zijn mannen de winter hadden
doorgebracht. De Rijp nam zijn vroegere kameraden aan boord van zijn
eigen schip en op 6 October namen zij afscheid van hun vriendelijke Russische gastheren, bij wie zij de twee lekke boten als souvenir achter lieten.
Drie-en-twintig dagen later waren zij weer thuis.
Daar men hen reeds lang als verloren had opgegeven, veroorzaakte hun onverwachte terugkeer geweldige beroering. Op werkelijk vorstelijke wijze
werden zij begroet en ontvangen. Wat er later met deze mannen gebeurde
is niet bekend. Gewone zeelui leiden gewoonlijk een anoniem bestaan.
Waarschijnlijk keerden zij terug tot de zee, daar niemand heel lang bereid
was hun een paar flinke borrels aan te bieden in ruil voor een mooi ellenlang verhaal over poolberen zo groot als paarden en ijsbergen zo hoog als
een kerktoren. En daarna, wet, een mens moet toch leven. Zo keerde hij
dus terug naar de Oceaangolven om te leven of te sterven naar mate het
geviel. En wanneer er geen ondernemende uitgever was geweest die Gerrit
de Veer overhaalde om een verslag te schrijven van hun avonturen en
lijden, dan zou wellicht het hele verhaal van deze gedenkwaardige tocht
even volledig verloren zijn gegaan als dat van vele soortgelijke uitstapjes,
waarbij geen scheepsbarbier aanwezig was die de ganzenpen even handvaardig hanteerde als zijn scheer- of ontleedmes.
Nog een woord over Jacob van Heemskerk, die de manschappen zo dapper
had geleid door al deze moeilijkheden en hen veilig had teruggebracht
naar de haven van vertrek. Hij diende zijn land nog vele jaren als kapitein
van een oorlogsschip. In het jaar 1607, gedurende een treffen met de
Spanjaarden bij Gibraltar, werd hij door een schot dodelijk gewond. Hij
werd met vorstelijke eer begraven in de Oude Kerk van Amsterdam,
waar men het beroemde grafschrift van Hooft kan lezen :
Heemskerk, die dwars door 't ijs en 't ijzer darfde streven,
Liet de eer aan het land, hier 't lijf en voor Gibraltar 't leven.
Wij hadden het hele jaar door telkens raar weer gehad. Een heel warme
en vroege lente was gevolgd door een koude en natte zomer. Maar de
herfst was weer buitengewoon warm geweest tot de laatste week van
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November. Toen sloeg het weer plotseling om, het werd vinnig koud en
wij beleefden de strengste winter sinds 1892. AIle kanalen waren stijf
bevroren en zelfs de Schelde was zo dicht bedekt met ijs, dat de veerdienst
met Noord-Beveland uit moest vallen. De paar mensen, die toch naar dit
eiland wilden komen, moesten hun kans waarnemen en proberen te voet
te gaan.
Daar Jimmie er op stond ons huis in Veere op de gelijkrnatige New Yorkse
temperatuur te houden, was ik uit de broeikas van mijn studeerkamer ontsnapt om mijn dagelijkse portie verse lucht te happen, voordat het tijd was
om naar het huis van Frits te gaan voor het avondeten. In Veere hadden
we niet veel keus wanneer we uit gingen voor een korte gezondheidstippel ; en zo wandelde ik naar het kanaal dat onze stad met Middelburg
verbond. De sluizen waren reeds Lien dagen lang niet open geweest, en het
ijs op het kanaal was zo stevig, dat de mensen er met sleden over trokken,
wanneer zij naar de stad wilden gaan.
Ook de jongeren hadden zich duchtig geweerd met schaatsenrij den. Maar
het was nu een buitengewoon koude avond en het kanaal lag geheel verlaten. Daar het nog twintig minuten voor zeven was, bleef ik even staan
kijken bij een van de sluizen, gedeeltelijk om wat op adem te komen (want
de temperatuur was bijna nul Braden) en ook om te genieten van de rust
van die mooie vries-avond. Plotseling echter zag ik in de bocht van het
kanaal een eenzame schaatsenrijder, die vlug op Veere toekwam. Hij scheen
een zeer krachtig man te zijn, want ofschoon hij op moest tornen tegen een
heel sterke wind, naderde hij toch heel snel. Zijn manier van schaatsenrij den leek echter helemaal niet op die van onze inboorlingen, die zorgvuldig vast bleven houden aan de ouderwetse en wat lompe Friese schaatsen, die prachtig waren voor lange afstanden maar waarmee men geen
gl-ote snelheid kon bereiken. De vreemdeling echter, ofschoon hij wel
onze soort schaatsen aan had, die met leren riempjes aan de schoenen worden vastgemaakt, had toch een snelheid van minstens dertig kilometer per
uur en weldra was hij zo dicht bij dat ik hem kon herkennen. Het was het
gelaat van de held uit mijn kinderjaren, Fridtjof Nansen.
Toen hij vlak bij de hoge stalen deuren van de sluis gekomen was, hield
hij op eens stil en keek rond om te zien waar hij gemakkelijk aan land zou
kunnen komen. Daar ik wist dat de sluiswachters gewoonlijk het water bij
hun sluizen open hielden, ook al vroor het hard, en dus bang was dat de
vreemdeling in moeilijkheden zou geraken, wuifde ik naar hem en wilde
hem door enige armbewegingen duidelijk maken, waar hij veilig op de
oever van het kanaal kon komen. Hij maakte een beweging terug waaruit
ik opmaakte dat hij mij had begrepen, en een ogenblik later zag ik hem
zitten op een oud kanon (Holland is vol oude kanonnen, die vaak gebruikt
worden om schepen aan vast te meren) waar hij zijn schaatsen of bond en
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met zijn voeten eens stevig stampte om de bloedcirculatie te herstellen.
,,Deze schaatsen zijn best," zeide hij, voordat ik nog tijd had gehad hem
welkom te heten, „maar waarom houden die mensen hier vast aan die
vreselijke riemen ? Deze verhinderen elke behoorlijke circulatie. Ik geloof
dat onze Noorse manier om de schaatsen direct aan de zolen van de schoenen vast te schroeven, veel en veel beter is. Ik hoop dat U geen aanstoot
zult nemen aan mijn critiek, maar ik heb het gevoel dat mijn voeten bijna
geheel bevroren zijn."
Ik antwoordde hem dat ik het volmaakt met hem eens was, en herinnerde
hem er aan dat wij een yolk waren van boeren en vissers, en dat boeren en
vissers gewoonlijk nogal conservatief zijn.
Hij glimlachte terwijl hij mij aankeek. „Mijn waarde beer," zeide hij, „dat
hoeft U heus mij niet te vertellen, die het grootste gedeelte van mijn leven
te midden van de mannen van de zee heb doorgebracht. Somtijds verwonder
ik mij er over dat zij nog progressief genoeg geweest zijn om het kompas
te aanvaarden ! "
Toen stond hij op. „Ik geloof dat ik weer behoorlijk kan lopen," zeide hij,
„en nu, aangezien U hier schijnt te wonen, kunt U mij misschien wel vertellen, waar het huis staat waar ik vanavond te eten verwacht word. De
namen van mijn gastheren weet ik niet precies, maar ik heb wel een beschrijving van het huis." Ik verzekerde hem dat hij niet lang zou behoeven
te zoeken, omdat ik speciaal naar het kanaal gekomen was om hem daar
te ontmoeten. Die avond lag deze kleine leugen mij toch niet zo goed als
angers.
„Dat is merkwaardig," antwoordde Nansen, terwijl hij mij recht in de
oogen keek, „want ik had er zelf helemaal geen idee van dat ik aldus op
schaatsen bij U zou komen. Ik had verwacht dat ik te voet zou moeten
gam; maar in Middelburg in een tweedehands winkel zag ik deze schaatsen liggen. Deze zagen er zo aanlokkelijk uit, dat ik besloot ze maar eens
te proberen. Ik had geen geld, maar men was bereid ze mij te geven voor
drie van mijn medailles. Daar waar ik nu ben geeft men niets om medailles.
Ik droeg ze toevallig bij mij als herinnering aan gelukkiger dagen."
„U houdt dus veel van schaatsenrijden?" vroeg ik, al ben ik achteraf bang
dat dit geen al te gelukkige vraag was.
„Schaatsenrijden en skieen en bergklimmen zijn altijd mijn hobby geweest,"
antwoordde hij, „maar dat is alles al lang geleden. Men heeft mij verteld
dat mijn hart het op had gegeven en dat ik heel voorzichtig moest zijn en
me niet al te veel moest inspannen. Maar op dit ogenblik voel ik mij zo
goed als ooit te voren, ofschoon ik deze laatste kilometers er toch een flink
gangetje in heb gezet. En vertel me nu eens, leeft U hier het hele jaar
door en is het hier altijd zo koud in de winter als vanavond ? Dit is erger
dan Groenland, cm van Nova-Zembla niet te spreken, waar Uw voor696
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vaderen een hele winter lang opgesloten waren en zaten te rillen van de
kou in hun kleine houten hut, en bijna omkwamen. En toch zouden zij, als
zij maar geregeld uitgegaan waren en dagelijks een beetje normale lichaamsbeweging hadden genomen, het even comfortabel hebben gehad als wij in
Noorwegen."
Deze opmerking verbaasde me en ik vroeg hem : „U weet dus alles of van
die beroemde expeditie van driehonderd jaar geleden?"
„Natuurlijk," antwoordde hij, „het was de eerste echte pool-expeditie van
alle tij den en ik heb er dus ook een hoofdstuk aan gewijd in mijn geschiedenis van de pool-onderzoekingen."
„Zoudt U het prettig vinden enigen van de overlevenden vanavond te ontmoeten ?"
,,Natuurlijk zou ik dat, maar hoe is dat mogelijk? U wilt toch niet zeggen
dat ze hier zijn ?"
„Nog niet," antwoordde ik, „ik heb ze tenminste nog niet gezien. Maar wij
hadden gedacht dat het misschien wel aardig zou zijn om U hier bijeen te
brengen. En zo hebben wij drie van hen geinviteerd. Het is nu vijf minuten
vOOr zeven .Binnen een paar minuten zullen wij weten of zij konden komen.
Toen ik een ogenblik later de deur van het huis van Frits opende zag ik,
dat ik mij hierover geen zorgen behoefde te maken, want alle drie de vrienden van Nova-Zembla zaten daar voor het open haardvuur onder het genot
van een glas bete Zweedse punch.
Zij stonden op en Bogen heel beleefd. 1k verbaasde mij over deze hoffelijkheid, want ik wist dat zij nooit konden hebben gehoord van Fridtjof
Nansen, of van zijn grootse daden, daar zij dood en begraven waren geweest v6Ordat deze Noor op het wereldtoneel verschenen was. Maar toen
ik opkeek. naar Nansen die als een toren naast mij stond (ofschoon ik zelf
bijna twee meter groot ben) begreep ik het. Wanneer Nansen ergens in een
kamer binnen kwam stond natuurlijk iedereen op. Misschien waren het
zijn ogen die dwongen tot deze daad van onvrijwillige eerbied. Het waren
de grootste ogen die ik ooit in mijn leven gezien heb en ook de meest
blauwe. Bovendien was er iets in deze ogen dat je het gevoel gaf : „Wanneer deze man mij vraagt hem te volgen naar de hel, dan zal ik dat natuurlijk doen".
Nansen scheen volmaakt onbewust te zijn van_ de indruk die hij maakte.
Hij stapte op Erasmus toe en schudde hem heel hartelijk de hand. „Na
Holbein, mijn waarde doctor," zeide hij, „behoeft U geen nadere introductie.
1k zou U overal hebben herkend, waar ik U ook tegen kwam. En wanneer
ik een paar honderd jaar eerder had geleefd, zoudt U aan mij misschien een
apart hoofdstuk in Uw „Lof der Zotheid" hebben gewijd; want er heeft
ongetwijfeld nooit een zotter mensenstam geleefd dan wij waren, die alle
698
PP

NANSEN, HEEMSKERK, BARENTSZ EN DE VEER

dagen die wij rustig en gelukkig in ons gezin hadden kunnen doorbrengen
verknoeiden om een plek te bereiken, welke, indien wij die ooit vinden,
zeker precies zal lijken op al die sneeuwvelden, waar ik door kwam op mijn
weg naar Uw dorp."
Erasmus, die langzaam in zijn verouderde en eerbiedwaardige Duits antwoordde (want Nansen had hoog-Duits gebruikt in zijn kleine toespraak),
schudde een paar keer zijn hoofd en vroeg toen : „Zegt U mij eens, voelde
U zich ongelukkig toen U daar ver weg was, te midden van sneeuw en ijs
en practisch volkomen eenzaam?"
„Nee, natuurlijk niet, ik had het veel te druk met mijn zorgen om in het
leven te blijven."
„En voelde U zich ooit eenzaam en ongelukkig toen U weer terug was in
de beschaving ?"
„Heel vaak, en ik haat dat wat men beschaving noemt."
„Wel," antwoordde Erasmus, „dan zou ik U geloof ik nooit hebben kunnen opnemen in mijn kleine boekje. Want gij waart nu juist een wijs man.
En laat mij U nu mogen voorstellen aan Uw medegasten. Ook zij hoorden
tot de verstandige mensen. Zij kwamen om hier in dit heerlijke dorp te
wonen."
„Maar ik ken hen al," zei Nansen met kennelijke blijdschap. „U bent
natuurlijk kapitein Barentsz, wiens zee ik zo vaak heb doorkruist op mijn
weg naar Oost-Siberie. En gij, waarde heer, moet kapitein van Heemskerk zijn. Mijn complimenten, ge hebt een prachtig stuk werk verricht door
Uw mannen weer veilig thuis te brengen. En dit moet natuurlijk de goede
scheepsdokter de Veer zijn, wiens boek een van mijn dierbaarste bezittingen
was toen ik nog een kleine jongen was, daar ver weg in Christiania. Het
spijt mij alleen dat ik Uw bock niet in het oorspronkelijk heb kunnen
lezen, maar ik hoop dat U mij toch een beetje kunt verstaan. Een beetje
platduits en een beetje Noors, dat lijkt samen wel wat op een beetje Hollands, niet waar?"
„Inderdaad," antwoordde Barentsz, „en mijn eigen Terschellings dialect
verschilde niet veel van het taaltje dat ik leerde, toen ik eens een bemanning onder mij had die voor de helft uit Noren bestond."
„En dan is er ook nog altijd Engels," antwoordde Heemskerk.
„Natuurlijk," antwoordde Nansen.
„En de rest kunnen wij wel op de fluit zeggen,". voegde De Veer er aan toe.
„Ik heb de mijne tenminste maar meegebracht, en wanneer ik U niet langer
kan volgen, dan zal ik de rest wel fluiten."
Zo was de avond allergelukkigst begonnen, en het ging op deze wijze
door totdat het oude klokkenspel van Veere het onwelkome uur van
middernacht sloeg. Want het was een van die avonden, waarop alles scheem
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te kloppen. De muziek (ofschoon wij niet veel hadden klaar gelegd) beviel
onze gasten blijkbaar opperbest, en Barentsz en de Veer waren zó verrukt
van Kuhnau's David en Goliath, dat wij Hein moesten vragen deze plaat
nog eens te herhalen. Vooral de scene waarin David Goliath verslaat, waarin je duidelijk het suizen van de steen kunt horen, nadat deze de slinger van
David verlaten heeft, vervulde hun eenvoudige harten met vreugde, ofschoon
zij evenzeer behagen schepten in enkele van Sweelinck's „Echo's".
En toen kwam Jo, die reeds dikke vrienden geworden was met de drie
mannen van Nova-Zembla (het is zo makkelijk wanneer je dezelfde taal
spreekt) ons vertellen, dat het diner klaar stond, en wij verlieten het gezellige haardvuur en zetten ons aan tafel. Geen van onze gasten was blijkbaar wat men zou kunnen noemen gulzig. Zij waren nooit gewoon geweest
te eten alleen om het eten, maar hadden slechts voedsel tot zich genomen
om in Leven te blijven, en hadden ook vaak het steken van de honger gekend. Maar het ouderwetse, degelijke Hollandse maal smaakte hun blijkbaar best en de drie Hollanders smulden vooral van de grote schotel
gebakken aardappelen, waar Jo achteraf nog voor gezorgd had. Zij hadden
nog nooit aardappelen gegeten en deze schotel vonden ze heerlijk — maar
of het nu alleen de aardappels waren die zij zo lekker vonden, dan wel de
manier waarop zij gebakken waren, zou ik U niet kunnen vertellen. Toevallig hoorde ik echter, hoe De Veer tot Heemskerk zeide : „Kapitein, als
wij deze heerlijke groente een keer per week op tafel hadden gehad, zou
,geen van onze mannen last hebben gehad van scheurbuik." Met deze woorden kwam hij dichter bij de waarheid dan hij zelf ook maar kon vermoeden. Want het was pas vele honderd jaren na zijn eigen expeditie, dat
Kapitein Cook aantoonde welk verband er bestond tussen scheurbuik en
gebrek aan verse groente. De Veer echter was een nauwkeurig waarnemer,
en hij zal misschien toch wel iets hebben vermoed van de betrekking die
er bestond tussen verse vruchten en die dodelijke ziekte van alle oude zeereizen.
De ouderwetse pudding bleek ook een goed idee te zijn geweest, want het
herinnerde de drie Hollanders aan hun Drie-Koningen-feest op NovaZembla, toen zij getracht hadden ook zo'n pudding te fabriceren, en gedwongen waren geweest het maar te houden bij de pannekoeken.
Maar voor Frits en mij kwam het heerlijkste deel van de avond toch toen
onze gasten hun eerste slokje hadden genuttigd van een hete kop koffie
(twee van hen vonden het heerlijk, maar Barentsz verklaarde dat het veel
te bitter was en vroeg nog een glas gewoon bier) en toen zij gezellig over
hun yak begonnen te babbelen. Er is natuurlijk niets fascinerender in de
gehele wereld dan in gezelschap te zijn van mensen die hun yak goed verstaan en daarover aan het praten raken. Het is bij na even prettig als om te
luisteren naar het oefenen van een groot artist. Het doet er ook helemaal
-
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niet toe of men wel iets af weet van het onderwerp of niet. Ik heb precies
evenveel plezier gehad toen ik een kletsavond van voetbal-coaches bijwoonde, als toen ik mee aanzat aan een souper waar een paar astronomen
overlegden hoe zij het heelal opnieuw konden organiseren. Ik zal nooit die
avond vergeten in Algonquin, toen Knute Rocke en Ty Cobb een bepaalde
voetbal-methode vergeleken. Ik wist geen sikkepit af van het onderwerp,
maar het was een allergezelligste avond.
In menig opzicht was het precies zo in het huis van Frits, toen wij Nansen
en de staf van de Nova-Zembla-expeditie als gasten in ons midden mochten ontvangen. Want nadat de laatste kop koffie leeg gedronken was
(Barentsz gaf eindelijk toe, dat hij met een beetje oefening toch misschien
wel van dat wonderlijke zwarte vocht zou gaan houden) kwam het gesprek
opeens terug op de kunst van laveren. Daar ik vroeger eens een boek geschreven had over schepen, wist ik in het algemeen wel dat er een manier
van zig-zag zeilen bestond, die bekend stond Ander de naam „Iaveren".
Maar ik had geen ogenblik kunnen vermoeden, dat er evenveel manieren
om te Iaveren waren als om eieren te koken. Een aantal lege schotels werden
pool-eilanden en een wijnfles, die op zijn kant gelegd werd, een zeilschip.
En toen begon het laveren. Lucifers gaven de stromingen aan die tussen
de eilanden liepen, en hoe men op de vlugste manier van het Oosten naar
het Noordwesten kon komen, met een stevige Westenwind en een sterke
zee stroom naar het Oosten. Toen de eettafel te klein bleek, verhuisden de
schotels en de wijnfles en de lucifers naar de vloer, en Hein kwam ook mee
doen ; en de beroemde mannen, die direct bemerkten, dat deze eenvoudige
visser zijn yak goed verstond, aanvaardden hem als een der hunnen ; en zij
hadden samen een verrukkelijk tijd, waarbij met gelijke vlotheid de conversatie oversloeg van het laveren op de vraag of men uitsluitend op vlees
kon leven, dan wel of ook groente onmisbaar was.
Het speet mij voor mijn goede vriend Stefansson, de grote kampioen van
uitsluitend vleesdièet, dat hij hier niet aanwezig was ; want bij deze gelegenheid waren de carnivoren in de minderheid. Vlees was blijkbaar van
bijkomstig belang voor hen. En toen, met een plotsmlinge abruptheid, dook
het gesprek opeens weer in het hart van een ander mderwerp, waarover ik
vooral graag iets wilde horen : het probleem van het moreel en het leiderschap gedurende een lange Pool-expeditie.
Nansen had de leiding genomen. „Een scheepsbemanning," zo merkte hij
op „vooral in het Pool-gebied, lijkt precies op een leger. Zonder discipline wordt het heel spoedig een oproerige bende. Maar bij al te veel discipline verliest een leger alle eigen inittiatief, en dan zitten de mensen
alleen maar als zoutzakken neer in een verblindende sneeuwstorm en laten
zich rustig doodvriezen, veeleer dan dat zij beschutting trachten te vinden achter een paar rotsen in de burnt, alleen maar omdat niemand
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met een par strepen op zijn mouw hen verteld heeft, dat zij dit moeten doen.
„Er zijn de laatste vierhonderd jaar allerlei expedities geweest en enige ervan zijn vastgelopen omdat de matrozen oproerig werden en er van door
gingen. Dan was er ook die vreselijke expeditie van Sir John Franklin. Ik
denk dat wij daar wel nooit bijzonderheden over te weten zullen komen.
Maar van de kleine stukken en brokken, die wij overal op King-William
Eiland gevonden hebben, meen ik toch wel te mogen zeggen, dat deze arme
duivels (meer dan honderd-en-twintig, als ik mij goed herinner) te gronde
gingen omdat hun officieren niet wisten hoe zij op de juiste wijze leiding
moesten geven. Wanneer men er aan denkt waar King-William-eiland en
Victoria-Land liggen, juist achter de Pool-cirkel, wel ik geloof dat ik daar
een hele winter zou hebben kunnen doorbrengen met niets anders bij me
dan een geweer en een parapluie en een extra-verschoning ondergoed."
Ik had heel wat gelezen over de ramp van Franklin en waagde het dus een
vraag te doen. „Was een van de redenen niet," vroeg ik, „het feit dat de
officieren de manschappen al het werk lieten doen?"
Hier interrumpeerde Heemskerk mij. „Dat was volkomen verkeerd," zeide
hij, ,je moet nooit aan je mannen opdracht geven iets te doen, wat je zelf
niet zoudt willen of kunnen doen."
,,Natuurlijk niet," zei Nansen. „Het is niet nodig dat je zelf de hele tijd
een slee trekt als je officier bent — je hebt je kracht nodig voor andere
dingen, die veel belangrijker zijn. Maar als algemeen beginsel moeten je
mannen toch begrijpen dat je bereid en in staat bent je plaats in te nemen
aan de roeiriemen of voor de slee wanneer het je beurt is, en dat je dit
even goed kunt doen als wie ook."
Barentsz zuchtte. „Zo is het," zeide hij, „en wanneer dat gevoel maar in
je hart leeft wanneer het er werkelijk en eerlijk leeft — dan zullen je
mannen dat ook wel weten, zelfs als je ziek bent, zoals ik was, en veel te
zwak om ook maar iets te zijn dan alleen maar een last voor anderen. Ik
zal nooit vergeten hoe goed de jongens toen voor mij waren, ook toen zij
zelf nauwelijks meer op hun voeten konden staan."
Hier deed Frits de vraag die op het puntje van mijn tong lag. „Ik ben
benieuwd," zeide hij, „of U mij zoudt kunnen vertellen — want ieder van
U heeft zo verbazend veel ondervinding — hoe men het moet aanpakken
om z'n mannen er toe te krijgen dat te doen wat je wilt dat zij doen
zullen ?"
Nansen keek naar Heemskerk. „Zegt U het maar, kapitein," zeide hij,
„want ik weet het niet."
Heemskerk keek naar Barentsz. „Ik weet het ook niet, maar Willem hier is
veel ouder dan een van ons beiden. Misschien weet hij het."
Maar Barentsz schudde zijn hoofd. „Misschien is het Gods wil dat zij je
gehoorzamen. Ik ben een goed Christen geweest, tenminste ik heb getracht
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dat te zijn — ik heb het ootmoedig getracht. Ik geloof dat alles wat ons
overkomt in deze wereld door God verordineerd is en ik ben er vast van
overtuigd, dat God wilde dat sommigen van zijn dienaren leiders zouden
zijn en anderen volgelingen, juist zoals Onze Lieve Heer zelf leider was
van de gezegende Apostelen en zoals de anderen zijn volgelingen waren.
„Dat lijkt misschien een beetje te eenvoudig als verklaring. Maar voor mij
is het volkomen duidelijk. Ik kan mij geen wereld voorstellen, waarin
geen kapiteins, matrozen en gewone zeelui zijn. Zo'n wereld zou niet kunnen bestaan. Even goed als ik zelf altijd bereid was om orders aan te
nemen van hen die God aangesteld had boven mij (en ik ben er zeker van
dat mijn kapitein hier nooit enige reden heeft gehad om zich over mij te
beklagen), verwachtte ik ook gehoorzaamheid van hen boven wie ik was
geplaatst."
Wij hadden heel rustig toegeluisterd. De oude man had ons ontroerd door
zijn sublieme eenvoud. Wij zagen de wereld niet meer op deze wijze, maar
dit was in ieder geval een levensphilosophie waar men slechts eerbied voor
kon hebben. Het was een zienswijze die logisch was — zo lang als die
bijzondere levensphilosophie door alien werd aanvaard.
Maar direct daarop maakten allerlei twijfelingen zich toch meester van mij.
Hoe stond het dan met Henri Hudson, ongetwijfeld een van de grootste
zeevaarders van alle tijden, maar een man die nooit in staat was geweest
om ook maar enige leiding te geven een schipper die de zeven zeeèn
had bevaren op schepen, die altijd broeinesten van oproer waren geweest —
een kapitein die tenslotte zijn leven verloor omdat hij zelfs niet in staat
was geweest het slechte humeur van een familielid te bedwingen ? En hoe
stond het dan met al die andere scheeps-oproeren in de zestiende en zeventiende eeuw, die enkele van de meest beschamende hoofdstukken in de geschiedenis van de ontdekkingsreizen vullen ? En hoe stond het dan met
kapitein Cook, die een voortvarend en vrijzinnig man was en die gedurende
al die eindeloze jaren in de Stille Zuidzee zich nooit genoodzaakt had gezien ook maar een man te ranselen, terwijl Bligh, een genie als het er om
ging een weg te vinden in volkomen onbekende wateren, letterlijk zijn weg
geranseld had door de Pacific en niets anders bereikt had dan ongelukken?
Ik hoopte dat Nansen mij te tulip zou komen en dit gebeurde inderdaad.
„Mijnheer Willem heeft gelijk," zeide hij. „Hij heeft ook gelijk, wanneer
hij zegt dat het ons vandaag niet meer mogelijk is zulke moeilijke problemen tot zulke eenvoudige beginselen terug te brengen. Wij zijn helaas
niet meer zo vroom als onze grootvaders gewoonlijk waren. Wij zijn in de
gewoonte vervallen om te veel vragen te stellen. In onze tijd zijn wij niet
meer tevreden, wanneer wij weten dat de klok loopt. Wij willen ook begrijpen hoe het komt, dat hij tikt. Maar in een opzicht is de wereld niet
veranderd."
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„In welk opzicht, bedoelt U, mijnheer?" vroeg Frits.
„Wel, in dit opzicht, dat tenzij wij werkelijk lief de voor onze medemensen
koesteren helemaal niet sentimenteel, alsjeblieft, want dat zouden zij niet
begrijpen — maar een warme belangstelling voor hun welvaren, een diep
verlangen om hun van dienst te zijn (ofschoon ik dat woord „dienst" en
„dienstvaardigheid" zo langzamerhand ben gaan haten, versta me dus alsjeblieft niet verkeerd), kortom, tenzij zij die aan onze zorgen zijn toevertrouwd voelen dat wij allereerst aan hen denken, lang voordat wij aan ons
zelf beginnen te denken, wel in dat geval blij ft alles wat wij doen of laten
van nul en generlei waarde. De mensen zullen het direct voelen, en dan
kunnen wij niets meer met hen beginnen."
„Hierin heeft U ongetwijfeld gelijk, mijnheer," zei Frits, „maar valt er
toch ook nog niet iets meer van te zeggen dan alleen dit ? Ik geloof van wel,
maar wat is het ?"
Nansen wierp hem een lachende blik toe, zoals een vader een lachende
blik werpt op zijn pientere zoon die een domme vraag stelt, en zeide : „Ziet
U dan niet in dat, wanneer wij wisten wat dat „iets" is, wat U aan ons
vraagt, wij God zouden hebben afgedankt ?"
„Nee," antwoordde Frits, „ik begrijp niet precies wat U bedoelt."
„Wel, wij zouden dan het raadsel van ons bestaan hebben opgelost. Welke
plaats zou er nog overblijven voor God in de Hemel, wanneer wij armzalige menselijke wezens zo ver gekomen waren dat wij al Zijn geheimen
hadden onthuld, dat wij precies antwoord konden geven op alle vragen ?"
Ik wilde nog iets opmerken, maar deed het niet. Het zou Willem Barentsz
misschien hebben gekwetst, en dat was het laatste wat ik zou willen doen.
Het was reeds ver over elven voor een van ons weer naar de klok keek.
Barentsz toonde duidelijk tekenen van vermoeidheid, en daar wij zowat elk
probleem hadden uitgeput, dat samenhing met scheepvaart en onderzoekingsreizen, kwam er een pauze in het gesprek. Zoals al zo vaak gebeurd was, was
het wederom Jo, die de situatie redde, en ons er voor behoedde te zeggen :
„Wel, wat zullen wij nu eens doen?", door plotseling een half dozijn borden
met poffertjes binnen te brengen. Het is onmogelijk aan buitenstaanders en
oningewijden precies te vertellen wat dit eigenlijk zijn, want poffertjes vormen het enige gerecht dat alleen in de Lase Landen groeit. Het is een kruising van een kleine pannekoek en een appelgebakje, en zij vormen de voornaamste lekkernij op de jaarlijkse dorpskermissen. Speciale tentjes worden
opgericht, waarin vrijende paartjes zich terugtrekken om deze heerlijke poffertjes bij bordenvol te verslinden, met een heleboel boter, suiker en kaneel.
Het is niet gemakkelijk om poffertjes in een gewone keuken te bakken, en
daarom krijgt men deze zelden bij iemand thuis. Doch Jo, met haar genie
voor koken, had op de een of andere wijze de hand gelegd op een ouderwetse poffertjes-pan. En zo stond daar dan een schotel voor ons met echte
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poffertjes, zoals deze gedurende de laatste vier eeuwen in de Lage Landen
gegeten werden. Zij smaakten onze Hollandse gasten verrukkelijk en de
Noor zeide dat ze hem herinnerden aan lets, dat hij als kleine jongen in
Ft-Oen graag at, maar of dat werkelijk het geval was dan wet of hij dat
alleen maar zei uit beleefdheid, durf ik niet uit te maken.
Poffertjes scheppen altijd een gezellige sfeer, en wij zeiden dus aan onze
keukenprinses en haar man dat zij binnen moesten komen en mee aan
moesten zitten; maar Jo weigerde en liet weten dat zij eerst de warme
bisschop klaar moest maken, die zij opgediept had uit de beschrijving van
de Veer van het Drie-Koningen-feest in „Het Behouden Huis" op NovaZembla. Een paar minuten later werd deze drank dan ook binnen gebracht,
kokend heet in een prachtige oude grote kom, zoals ook gebruikt was in
Het Behouden Huis, en Barents zei : „Dat is ongelooflijk, ik voel nu, dat
ik weer thuis ben ! "
En toen het laatste poffertje opgegeten was, nam scheepsdokter De Veer
- aan wie ik een Hollands exemplaar van mijn boek over zijn reis had
aangeboden, behoorlijk opgedragen aan „mijn hoogvereerde medeschrijver"
- zijn oude houten fluit, die hij met zijn grappige bontjas bij de piano
in de hoek had laten liggen en speelde enkele deuntjes voor ons, waarmede
hij zijn kameraden had opgevrolijkt gedurende de lange poolnacht. En zoals
alle eenvoudige muziek droegen deze vrolijke melodieen ons terug naar gelukkiger dagen, zoals niets anders op de wereld zou kunnen doen. Toen begon de klok opeens het Danklied van Valerius te spelen en de Veer voegde
er een obligaat-fluitpartij van eigen vinding aan toe hoewel het moeilijk was
in toon te blijven met het carillon, want dit was al heel oud en nogal erg
ontstemd.
Daarop begonnen de kaarsen weer te flikkeren, en terwijl de wegstervende
vlammen wonderlijke schaduwen wierpen op de muur en het plafond, zagen
wij hoe onze gasten zwijgend vertrokken.
-

Het was ze) koud, dat ik vO6r ik naar huis ging op een drafje naar de toren
aan het eind van de haven liep, om te zien hoe het met het ijs stond en of
de dijken van de nabije Vrouwenpolder enig gevaar liepen door te breken.
De maan scheen helder over het vreedzame eiland Noord-Beveland. Het
was een luguber licht, waardoor ieder voorwerp een zware, zwarte schaduw
wierp. De Schelde was geheel bevroren, maar in de verte wees een smalle
streep donker water aan waar de rivier uitmondde in de Noordzee, waar ijs
en water samen kwamen. Daar kon ik duidelijk een ouderwets zeilschip
onderscheiden, dat op de golven van de „Roompot" heen en weer dobberde.
lift de prentj es in het boek van De Veer herkende ik het als het schip dat
Heemskerk en zijn mannen naar Nova-Zembla had gedragen. Vier donkere
figuren wandelden over het ijs in de richting van het kleine scheepje.
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Nansen en Heemskerk ondersteunden Willem Barentsz. Achter hen, zoals
betamelijk was in de hierarchie van de zee, wandelde de trouwe scheepsdoktier. Hij droeg een heliebaand. Tenslotte kon je nooit weten ; er konden
eens beren of vossen in de buurt zijn, en hij moest er voor oppassen dat
zijn meester geen gevaar liep.
Toen ik thuiskwam, zat Jimmy met een paar dashondjes dicht tegen haar
aan (zeker om haar warm te houden) nog op mij te wachten.
„Wel," zeide zij, „heb je vanavond weer iets nieuws geleerd ?"
„Een hele boel," antwoordde ik, een ongelofelijke boel". Toen gooide ik
nog wat kolen op het vuur. De dashonden werden in hun respectievelijke
manden gelegd onder Jimmy's bed en zorgvuldig toegedekt met een paar
lagen oude dekens, en wij gingen alien ter ruste.
De volgende morgen kwam. Het was een glorierijke en schitterende dag,
zo mooi als ik ooit heb gezien. Buiten zweefden honderden zeemeeuwen
eindeloos op en neer, vechtende en schreeuwende, net een sneeuwstorm
van veren. Zij wachtten op het ogenblik dat ik naar buiten zou komen om
ze hun dagelijks rantsoen van oud brood te geven. 1k voelde mij gelukkig.
Eindelijk was ik dan toch doorgedrongen tot het geheim van het ware
leiderschap. Er was niets bovennatuurlijks in die helden van mijn kinderdagen. Het waren alleen maar volkomen „toegewijde" mannen, die „toegewijd" leefden, en bij wie de gedachte aan het eigen ik geheel teruggedrongen was, zodat zij zich geheel konden geven aan de taak zorg te dragen
voor het geluk en de welvaart van alien die hen waren toevertrouwd.
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HOOFDSTUK XXI

1k krijg een telegram om naar Amerika terug
te keren en zo is Thomas Jefferson onze laatste Bast,
maar tevens de meest gaerde van allen.

De volgende Zondag hadden wij niet onze gewone koffiemaakijd,
want Frits was al heel vroeg in zijn auto naar Rotterdam gegaan om de
trein naar Berlijn te halen. Hij had zich genoodzaakt gezien daarheen te
gaan in verband met een lening van zijn firma, die daar nog liep. Maar hij
hoopte de volgende Zaterdag tijdig terug te kunnen keren met de Vlissinger
boottrein. Tot onze grote verbazing was hij echter Vrijdag al terug en in
plaats van eerst naar Amsterdam te gaan, kwam hij regelrecht naar Veere,
nadat hij Jimmy vanaf de grens getelegrafeerd had met het verzoek hem of
te halen in Vlissingen. Wij hadden onze koffiemaaltijd dus uitgesteld, om
op hem te wachten. Hij scheen geheel van streek ; en daar hij niet iemand
was die heel gemakkelijk in de war raakt, verbaasden wij ons er over, wat
er wel gebeurd kon zijn, dat hem zo zenuwachtig had gemaakt. Hij had in
de trein geluncht en dronk dus alleen maar een kop koffie, terwijl wij onze
biefstuk opaten. Onderwijl vertelde hij ons het een en ander van zijn
belevenissen.
„Berlijn was een nachtmerrie," begon hij, zonder enige inleiding. „Ik wist,
dat ik de situatie veranderd zou vinden ; maar ik had nooit verwacht dat
ik dingen zou zien, zoals daar in de laatste tijd gebeurd zijn."
„Je bedoelt, dat die kerel Hitler werkelijk aan de macht zal komen?"
„De Hemel zij ons genadig : hij is al aan de macht. Er bestaat niet langer
enige oppositie. De republiek is dood en begraven. Erg veel leven zat er
nooit in; maar zelfs het laatste vonkje is nu uitgeblust. Natuurlijk gaat
het staatsbestuur door, maar dat heeft niet langer iets te betekenen. Het is
zo hol als een oude boomstam. De volgende windstoot zal het omver blazen.
En deze man is niet meer een windstoot, hij is al een stormwind. Weldra
zal hij een orkaan zijn, die uit de hel blaast."
„Kom, kom," zei Lucie, die binnengekomen was om het laatste nieuws te
horen, „zo erg kan het toch niet zijn. Frankrijk en Engeland zullen hem
nooit toestaan geheel alleen de macht in handen te krijgen ! "
„Frankrijk en Engeland zullen geen vinger uitsteken," antwoordde Frits.
„Frankrijk is niet in staat iets te doen. En voorts, wat is Frankrijk ? Waar is
Frankrijk ? Zoals ik jullie enkele weken geleden al verteld heb bestaat er
geen Frankrijk meer. Het hedendaagse Frankrijk is alleen nog maar een
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grote lommerd, gedreven door een paar duizend kleinzielige, bekrompen,
pokdalige apennootjes-verkopers. Alle zaken die zij nog doen worden afgehandeld over een derde glas benedictiner na een lunch van zes gangen, en
tussen de telefonische afspraken met hun vriendinnetjes waar zij hen die
avond voor het diner zullen ontmoeten. Soldaten lopen rond met hun ellebogen door de mouwen en hun tenen door de schoenen. En als de oorlog
morgen zou uitbreken, dan zouden er geen vijftig vliegmachines zijn die op
kunnen stijgen.
„Nee hoor, Frankrijk zal zich terstond over geven of wanneer het vecht zal
het na een paar weken ineen storten. Nee, vergeet maar alles van je geliefde
Frankrijk, mijn beste Lucie, het spijt mij je gevoelens te moeten kwetsen,
maar La France heroique bestaat niet meer als een macht waar de Duitsers
rekening mee moeten houden. Het Franse yolk praat nog wel veel over
democratic, maar die democratie is zo volkomen corrupt, dat niemand er
langer in gelooft."
„Maar hoe staat het dan met Engeland ?" vroeg Jimmy, die er nog altijd
aan vast hield dat het Engeland van vandaag nog precies zo is als dat van
Rudyard Kipling. „Engeland zal toch zeker nooit toestaan dat Duitsland
weer een oorlog begint ?"
„Beste James, de stuurlui die nu in Engeland op de brug staan willen liever
ieder compromis aanvaarden dan vechten. Die oude idioot, met zijn eeuwige
parapluie, die naar men zegt de volgende Eerste Minister zal zijn, is een
klein mannetje met een klein-steedse instelling, die evenver vooruit ziet als
een mol. Zijn vader en hij verkochten klinknagels, zodat. zijn familie heel
rijk werd ; en de Chamberlains komen thans aan huis bij de beste families.
Een uitnodiging te krijgen van de beste families betekent heel wat voor een
ijzerhandelaar uit Birmingham. Elke avond voor hij gaat slapen, kijkt de
oude man onder zijn bed om zeker te zijn dat er geen Bolsjewist ligt. Hij en
zijn bende zijn veel banger voor de Bolsjewisten dan voor ieder ander in
de wereld, en zij hopen dat de Nazi's, als zij maar op de juiste manier
aangepakt worden (zoals zij dat noemen), zich naar het Oosten zullen keren
en die gemene Russen een flink pak op hun broek zullen geven. Dan
behoeft Engeland zelf dat zaakje niet op te knappen en kan rustig doorgaan
zijn rijkdommen op te stapelen, met de Arbeiderspartij op de juiste plaats
en het Kapitaal aan de top, terwijl de lagere klassen de pet afnemen voor
de beter gesitueerden."
Ik voelde dat het nu mijn beurt was om een duit in het zakje te doen.
„Maar hoe staat het dan met Amerika ?" vroeg ik.
„Wel," antwoordde Frits, „van dat land zul jij heel wat meer afweten dan
ik. Wat denk jij er zelf van ?"
„Ik zou het je heus niet kunnen vertellen."
„Denk je dat Amerika het prettig vindt om betrokken te worden in allerlei
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Europese zaakjes, na de ervaring van twintig jaar geleden ?"
,,Dat lijkt inderdaad niet heel waarschijnlijk."
„Wel, dat brengt ons dus geen stap verder. Niemand zal een vinger uitsteken om Hitler tegen te houden, wanneer hij het in zijn hoofd krijgt door
te tasten en de macht in Duitsland in handen te nemen. London en Parijs
zullen waarschijnlijk een paar boze brieven schrijven. Daarna zullen zij aan
hun yolk vertellen dat zij besloten hebben te berusten in het onvermijdelijke,
dat men ook niet kan verwachten een grote natie als Duitsland er altijd
onder te zullen houden. Dan zullen zij rustig gaan lunchen. De Fransen
zullen lekker eten en de Engelsen zullen slecht eten, en zij zullen beiden
een heleboel drinken, terwijI Hitler alleen maar knabbelt op een paar wortels en intussen orders geeft nog een paar duizend vliegtuigen te bouwen
en tweemaal zoveel tanks."
„Zie je de toekomst heus zo donker in?"
„Na alles wat ik zo juist gezien heb, kan ik alleen maar zeggen dat het
nog veel erger is."
„Is dat de reden waarom je zo overhaast terug bent gekomen, een dag
eerder dan je van plan was?", vroeg Jimmy.
„Ja, want ik wil mijn zaken zo spoedig mogelijk regelen. Iedere cent van
ons die nog in Duitsland geinvesteerd is, is voor goed verloren. Maar de
voornaamste reden waarom ik terug gekomen ben was, dat ik Jimmy en
Hendrik wilde vertellen om niet zo dom te zijn om te lang te wachten.
Hendrik heeft teveel alleronvriendelijkste dingen geschreven en gezegd over
Adolf Hitler om hier nog langer veilig te zijn ; en vergeet niet dat de kleine
Adolf nooit iets vergeet."
„Wat bedoel je?" vroeg Jimmy, die instinctief de kleine Knoedel oppakte
alsof zij hem wilde beschermen voor mogelijk kwaad. „Je praat alsof je
ons wilde adviseren onze koffers te pakken en vanavond nog te vertrekken."
„Dat natuurlijk niet. Adolf zal nog wel enige tijd nodig hebben om zijn
vliegtuigen en zijn tanks en zijn onderzeeboten gereed te maken ; want dit
keer zullen de Duitsers geen enkel risico nemen. Een tweede Versailles kunnen zij zich niet permitteren, en zij weten dat heel goed. Zij zullen wel
twee of drie jaar nodig hebben om alles klaar te krijgen wat zij nodig hebben om hard toe te slaan. Maar ik weet hoeveel je van Veere houdt en ik
ben bang dat je dagen hier geteld zijn. Wanneer de Nazi's ooit een inval
in Holland doen, zul je even weinig kans hebben als een sneeuwbal in de
hel. En zij zullen het zeker doen, reken daar maar op, zij zullen het vast
doen."
„Maar waarom ? De Nederlanders hebben hen toch helemaal geen kwaad
gedaan ?"
„In 's Hemelsnaam, houd op met al die nonsens. De Nazi's zijn niet van
plan om zich met zulke bijkomstigheden op te houden ; en zij hebben het
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woord moraal al lang uit hun nieuwe dictionnaire geschrapt. Zij zullen
Vlissingen nodig hebben voor een aanval op Engeland en zij zullen van
Veere een vliegveld maken. Een Nazi met een stierennek zal in je gezellige
huis wonen, mijn beste vriend. En wanneer wij later nog eens naar Middelburg gaan, dan zullen wij je toe kunnen wuiven wanneer wij langs een
kerkhof komen en zeggen : „Daar rusten zij nu! Het is alles te erg. Het
waren toch zulke aardige lui. Hadden zij onze raad toch maar opgevolgd en
op tijd hun biezen gepakt ! "
„Misschien heb je gelijk, maar dit alles maakt het voor ons wel verbazend
moeilijk. Wat wil je dan wat wij doen ? Weggaan en alles in de steek later'?"
„Natuurlijk niet. Maar een paar dagen geleden vertelde je me dat je uitgevers je te kennen hadden gegeven, dat je toch eens naar Amerika moest
komen om toe te zien bij het drukken van je boek over Rembrandt. Waarom
ga je dus nu niet daarheen en blijf je een paar weken in Amerika, terwiji
Jimmy hier alles oppakt ; want het zal zeker nog twee jaar duren, voordat
Hitler klaar is, en tot zo lang is zij hier volkomen veilig. Jij ook wel, maar
het is wel zo goed, wanneer jij je er meteen maar op instelt, dat je heerlijke
dagen hier in Veere geteld zij n. Haast is er niet, maar wij moeten de feiten
eerlijk onder ogen zien, zoals ze nu eenmaal zijn, en alles klaar maken
voor een veilige terugtocht zo lang dat mogelijk is, voordat de orkaan losbarst over Europa."
„Maar hoe staat het (Ian met je zelf ? Denk je dat ik je hier achter wil
laten, en alleen terug naar Amerika wil gaan om daar dan rustig te Leven
terwijl ik weet dat jij hier zit ?"
„Bedankt voor de goede bedoeling, want ik weet dat je dat eerlijk meent.
En ja, ik ben misschien een beetje te pessimistisch, maar na wat ik de vorige
week gezien heb, geloof ik niet dat iemand er anders over kan denken
dan ik. Bekommer je niet om mij, ik schrijf geen boeken. Ik val dus in het
openbaar helemaal niet op. Ik zorg voor mijn kleine lommerd, en rook
mijn pijp en lees mijn krant en neem vrouw en kind mee voor een ritje in
de auto. Maar j a, ook ik zal, zodra ik weer terug ben in Amsterdam, er
zorg voor dragen dat zo mogelijk al mijn geld ergens veilig geborgen wordt,
waar geen Nazi er ooit een vinger naar uit kan steken. Zodat je mij, wanneer ik je later in Amerika weer ontmoet, niet naar het Armenhuis zult
behoeven te verwijzen."
„Nee, geen denken aan, hoor ; ik kan heus best hier blijven. En ik voel er
ook eigenlijk niets voor aan jou en Jimmy te zeggen dat je direct weg moet
gam; want dat ligt niet in jullie lijn. Alleen maar, nu ze je in Amerika
blijken nodig te hebben voor dat nieuwe boek van je, waarom zou je nu
niet een kort uitstapje daarheen maken ? Je kunt dan tegen Kerstmis in
New-York zijn en ongeveer in Februari weer terug hier in Veere. En dan
kunnen wij met onze gezellige dinertjes weer door gaan. Intussen zullen we
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er een beetje meer kijk op hebben wat er eigenlijk gaat gebeuren, en wij
kunnen dan in Veere blijven totdat Hitler op het oorlogspad gaat. Wanneer
hij dat doet, dan nemen wij de eerste boot naar Engeland. De Vlissingerboot brengt ons in minder dan vijf uren naar Engeland; en mocht het allerergste gebeuren dan kunnen wij alstijd nog de vissersboot van Hein nemen
en er van door gaan wanneer de Nazi's in Middelburg zitten.
„Ik weet het, dit alles klinkt niet bepaald erg vrolijk ; maar het is nu heus
geen tijd om een heroische houding aan te nemen. Tegen Hitler kun jij in
je eentje niet vechten, en Frankrijk en Engeland zullen geen vinger uitsteken om hem tegen te houden. Ik weet dat jij niets liever wilt dan tegen
hem te vechten ; maar ja zult niet veel meer kunnen doen als hij een
paar kogels in je gestopt heeft. Verdwijn dus liever voor een tijd en doe
wat je uitgevers je gevraagd hebben om te doen. Dan kun je, wanneer het
meeloopt, altijd nog terugkomen, voor nog een paar diners. Over twee of
drie jaar, wanneer de kleine man in zijn grote bruine laarzen inderdaad
begint met zijn aanval op Engeland en Amerika — want dat is de droom
van zijn 'even dan is het tijd om je voordeur te sluiten, en Jimmy kan
dan de kleine Knoedel onder haar arm nemen, en wij zullen elkaar alien in
New-York weer ontmoeten. Maar nog eens, maak je vertrouwd met de
gedachte, dat onze gelukkige dagen hier in Veere ten einde zijn. Eigenlijk
kunnen wij zeggen dat alle gelukkige dagen in elk deel van de wereld ten
einde zijn. De Geallieerden hebben aan het eind van de vorige oorlog een
kapitale fout gemaakt ; en nu is het te laat om deze nog te herstellen.
Laten wij het zien zoals het nu eenmaal is. Europa is ten ondergang gedoemd. Ga dus naar Amerika en ga er zo gauw mogelijk heen. Hoe eerder
je er bent, hoe eerder je weer terug kunt komen. Intussen, wie heb je voor
de volgende Zaterdag uitgenodigd ?"
„Nog een Amerikaan. Ik hoop dat je daar geen bezwaar tegen hebt."
„Helemaal niet. Alles samengenomen zijn zij onze aardigste gasten geweest.
De oude Benjamin Franklin was een prachtkerel, en hij was allergezelligst
met die kleine kinderen. En nooit zal ik George Washington vergeten. Ik
wilde wel dat wij een dozijn zulke mensen hier hadden, vooral nu, in plaats
van het stelletje waar wij mee opgescheept zitten — derde rangs mensen,
zonder enige verbeeldingskracht, heel gewone ijzerhandelaren en beursspeculanten, die ieder maar aan een ding denken : „Zal het mij lukken mijn
eigen kostbare huid te redden, wanneer de zondvloed komt ?" Maar wie zeg
je dat onze volgende gast zal zijn?"
„Ik geloof, dat hij alles samengenomen de grootste Amerikaan is die ooit
geleefd heeft."
„Dan moet het onze oude vriend Mr. Jefferson zijn. Dat is prachtig."
„Ik ben al begonnen iets over hem op te schrijven. Ik hoop er morgenavond
mee klaar te zijn, maar er valt niet veel van hem te vertellen."
.

.
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„Laat het maar. Ik weet alles van hem af."
„Hoe komt dat ?"
„Je gaf me een boek over hem verleden voorjaar, door een van je vrienden
geschreven. Nock heette hij of een dergelijke naam."
„Ik herinner het mij. Dan behoef ik je geheugen niet op te frissen."
„Nee, volkomen overbodig. Ik heb het boek hier bij de hand, vlak bij, ik
zal het vanavond nog weer eens door lezen."
Het diner voor Mr. Jefferson moest met veal zorg warden vooribereid.
Ofschoon deze edele Virginier alle ceremortheel op zij zette toen hij in het
huis van de President kwam te wonen, de titel van „Excellentie" voor de
hoogste bewindslieden in de staat afschafte, de aanspraak „Edelachtbare"

uit alle brieven aan hogere ambtenaren verwijderde, en nauwelijks een „Mijnheer" toestond op brieven van lagere waardigheidsbekleders, was hij toch
uitermate kieskeurig wat betreft zijn eigen dagelijkse levenswijze. Het is
waar dat hij nooit rookte, ook dronk hij nimmer een van die geestrijke
vochten, die zo populair waren in de kolonies gedurende de tweede helft
van de achttiende eeuw; maar hij wist drommels goed het verschil tussen
goede wijn en minder goede, en wanneer het op eten aankwam was het
ongetwijfeld waar wat Patrick Henry van hem zeide — dat hij zo lang
buitenslands was geweest, dat hij sinds lang de inheemse kost had afgezworen ten gunste van de veel smakelijker spijzen uit de Oude Wereld.
Patrick Henry maakte deze opmerking alleen bij wijze van grap of ook om
ondeugend te zijn; maar de democraten van zijn soort (eenvoudige whisky=
drinkers met twee stevige vuisten en flinke snuivers) vonden inderdaad in
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Mr Jefferson een kwaliteit waar zij niet van hielden. Want hoe eenvoudig
en ongeaffecteerd de heer van Monticelli ook mocht zijn in zijn persoonlijke
opvattingen, en hoe ongeaffecteerd ook in zijn optreden, deze meer gewone
broeders waren er zich toch altij d terdege van bewust dat hun buurman uit
Virginie intellectueel en geestelijk een echte aristocraat was, die steeds het
allerbeste zocht en het allerbeste wilde hebben of anders maar liever niets.
Het is waar, dat anderen met gelijke pretenties van sociaal prestige zich
hier even goed van bewust waren, getuige Alexander Hamilton's diepe
afkeer van zijn collega zolang hij met hem in Washington's kabinet zat.
Maar Jefferson was achttien-karaats en Hamilton was dat niet. Misschien
is dat een wat ruwe manier om te proberen het probleem op te lossen
van de tegenstelling die er bestond tussen deze twee uitermate kundige
mannen, en die het voor hen onmogelijk maakte om behoorlijk samen te
werken. Hoe dat zij, ik geloof toch dat dit inderdaad de oorzaak was van
hun grondige afkeer van elkander. Hun respectievelijke kundigheden waren
van dezelfde hoge kwaliteit; maar Jefferson was zó ver verheven boven zijn
meeste medemensen, dat hij zich de weelde kon veroorloven ze als zijn
gelijke te behandelen. Hamilton echter was genoodzaakt een zeker prestige
te handhaven, een zekere superioriteit aan de dag te leggen, die hij eigenlijk
niet bent, en werd zo de traditionele Engelsman die naar de verkeerde
school is gegaan, en dat in spijt van zijn Schotse antecedenten.
Dit kan misschien de hartgrondige afkeer verklaren, die Thomas Jefferson
bij zo vele leden van de geestelijkheid opwekte, die nooit ophielden hem
uit te maken voor een atheist, een ongelovige en een vijand van alle bestaande godsdienst. Misschien hadden zij gelijk wat betreft deze laatste aanklacht ; maar zeker niet wat betreft de eerste twee. Jefferson, die het moeilijk vond om te aanvaarden wat hij gewoonlijk noemde „de bestaande orde",
en die het officiele ingrij pen in het leven van de particuliere burger tot een
minimum wilde beperken, moest weinig hebben van welke soort van tyrannie ook, of deze nu van rechts of van links of uit het midden kwam. Hij
beschouwde iemands verhouding tot de Godheid als een zuiver persoonlijke
zaak tussen het individu en zijn Schepper ; hij geloof de in daden en helemaal niet in alleen maar formuleringen van goede bedoelingen. Als een
mens werkelijk een discipel was van Christus, zo zeide hij bij meer dan een
gelegenheid, dan moest dat blijken uit zijn daden en niet uit de grootte
van de Bijbel die hij bij zich droeg als hij 's Zondags naar de kerk ging, of
ook de bereidheid waarmee hij aan allerlei liturgische plechtigheden deelnam.
Jefferson had een intense afkeer van, en een groat wantrouwen tegen persoonlijke argumenten. „Niemand zal ooit van mening veranderen alleen maar
op grond van een argument," zo zeide hij graag. „Iemand kan misschien
van mening veranderen als resultaat van zijn eigen nadenken, van wat hij
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heeft gelezen en langzaam verwerkt; maar debatteren en argumenteren is
zuiver tijdverlies. Want op die wijze zal men niemand ooit overtuigen om
een ander gezichtspunt te aanvaarden dan dat wat hij tot dusver heeft aangebangen."
Vooral godsdienstige disputen vond hij meer dan afschuwelijk. Zijn eigen
verhouding tot God, de Almachtige Vader, was zó eenvoudig, dat weinigea
van zijn Buren hem konden voigen of konden begrijpen. Zijn eigen opvatting, dat men eenvoudig tot God moest naderen en met Hem moest spreken
zoals een oprecht mens met een ander praat, had weinig kans waardering te
vinden bij de geestelijkheid of bij leken in het midden van de achttiende
eeuw, en zeker allerminst in een landstreek waar de algemene ontwikkeling
nog zo laag was als in het Zuiden.
In het jaar 1823, toen hij tachtig jaar oud was, besloot Jefferson eens en
vooral een definitieve uitspraak te geven betreffende zijn persoonlijke verhouding tot de godsdienst. Tot op die tijd had hij nooit een woord geantwoord op die eindeloze insinuaties en beledigingen, die hem naar het hoofd
waren geslingerd van wege zijn weigering om een duidelijk standpunt in te
nemen wanneer het ging om de zogenaamde „hogere zaken". Maar nu,
begrijpend dat zijn dagen geteld waren, ondernam hij het om zijn persoonlijk
geloof in minder dan honderd woorden samen te vatten.
„Ik ben een Christen," zo schreef hij, „in de uitsluitende betekenis die
Christus zelf bij zijn volgelingen veronderstelde. Ik hang Zijn leerstellingen
hartelijk aan en verkies deze boven alle andere. Ik ken Hem de hoogste
menselijke uitnemendheid toe en geloof niet dat Hij zelf ooit op iets meer
aanspraak heeft gemaakt." En opdat zijn kinderen en kleinkinderen grondig
bekend zouden zijn met alles wat Jezus ooit had gezegd, verzamelde hij alle
lessen en voorschriften die hij in het Nieuwe Testament kon vinden, zoals
je zelf kunt zien wanneer je gelukkig genoeg bent om je hand te kunnen
leggen op een exemplaar van de zogenaamde „Bijbel van Jefferson."
Dit Ales, hoewel ongetwijfeld witermate interessant, had tenslotte weinig
te maken met de vraag, wat wij Mr Jefferson nu zouden voorzetten wanneer
hij bij ons kwam eten. Maar in het blij de vooruitzicht van deze blij de ontmoeting, had ik reeds maanden geleden aan een oude vriendin geschreven,
die nog afstamde van zijn zuster Martha, die getrouwd was met zijn beste
vriend Dabney Carr. Deze vrouw had niet alleen de armstoel van haar
oud-oom geèrfd, een kostelijke stoel, groot genoeg voor mij (want ook
Thomas Jefferson was bijna twee meter lang geweest), maar ook zijn geest
en zijn charme en een groot stuk van zijn wijsheid ; zij had mij verteld,
welke schotels Uncle Tom zeker graag zou willen hebben wanneer hij kwam
eten. Een van deze was het gerecht dat wij reeds aan velen van onze vriendelijke gasten hadden voorgezet. Ziehier het recept :
1 kop geel maismeel
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1 liter melk
2 eieren
theelepel zout
eetlepel suiker
1 afgestreken eetlepel boter.
Zet de melk in een dubbele kookpan op het vuur. Als deze kokend heet
geworden is, sprenkel dan voorzichtig het droge mengsel er in, daarbij steeds
roerende totdat de pap dik wordt. Laat het een uur koken. Sla dan de
eieren stuk, en roer ze er in met een beetj e boter. Doe het dan in een bakschotel en kook het 30 minuten in een oven (400°), totdat het bruin wordt.
Zo'n maisschotel is echter niet voldoende voor een geheel diner. Wij moesten dus wel iets meer substantieels er aan toevoegen. Zo trachtte k uit te
vinden of er in Middelburg iemand was die wafels kon maken, want
ofschoon de Hollandse wafel helemaal niet lijkt op zijn Amerikaanse naamgenoot (hij is veel dunner en van veel brozer maaksel), meende ik toch dat
het wel aardig zou zijn Jefferson het gevoel te geven dat hij weer terug was
in Virginia door hem hete wafels op te dienen met suiker en kaneel om
ongeveer elf uur 's avonds, een paar uur na het gewone diner. Ik vroeg
Jimmy dus om naar Middelburg te gaan en te informeren of men daar in de
Abdy misschien het adres kon geven van een wafelbakker. Intussen bracht
ik de ochtend door in Jo's keuken, waar zij bezig was hutspot te maken en
tcarhtte een menu samen fie stellen dat als achteigrond voor het maisgerecht
kon dienen.
Daar Jefferson altijd veel btlangstelling had getoond voor eenvoudig en
gewoon eten, dacht ik dat het beste was te beginnen met een potage a la
Camerani, waarbij wij hem zowel macaroni als Parmesaanse kaas konden
geven. Daarna een paar atelettes de saumon Dorigny. Bij de zalm zouden
wij wel een goede fles Madeira moeten schenken, maar die konden wij in
Middelburg best op de kop tikken. Bij deze moten zalm zou Jo heel kleine
gekookte aardappelen opdienen. Als piece de resistance had ik vervolgens
gedacht aan eend. Een canard a la broche — een eendvogel geroosterd boven
een open vuur — dat leek mij altijd nog de beste manier om dat soort
gevogelte klaar te maken, en Jo kon de eend dan opvullen met kastanjes,
champignons en olijven, die altijd een van Jeffersons geliefkoosde vruchten
waren geweest.
In plaats van altijd weer aardappels te eten (een echte Hollander eet aardappels bij iedere schotel, van de soep tot het dessert toe) konden wij dan
bij de eend de maisschotel nemen, en in plaats van groente zouden we een
grote schotel verse sla kunnen geven, op z'n Frans klaar gemaakt met wat
azijn, een hard gekookt ei per persoon en wat prei inplaats van de gewone uien.
Als dessert schreef ik op een sabayon chaud au yin de Porto. Dat was mak717
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kelijk verteerbaar en paste het best bij Jefferson's voorkeur voor een lichte
maaltijd. Na het diner, in plaats van whisky (waar hij een vreselijke afkeer
van had) of nog meer wijn, was ik van plan de ex-President een kop echte
slemp te offreren. Hij moet zeker veel slemp hebben gedronken toen hij
in de Lage Landen was en trachtte een van die leningen geplaatst te krijgen,
die de jonge Amerikaanse republiek, die hij juist had helpen stichten, zo
bitter nodig had.
In mijn jeugd was slemp een erg populaire drank in de winter. Als het
koud was, dronken wij het de gehele avond door, en het was vooral geliefd
bij het schaatsenrijden. Dan stonden er kleine slemptenten, met een grote
Hollandse vlag, overal verspreid op het bevroren landschap ; en daar het
volkomcn onschadelijk was, dronken wij het bij emmers vol. Daar ik het
recept in een modern kookboek niet kon vinden, informeerde ik bij Lucie,
die een onuitputtelijke bron van informatie was op culinair gebied dat
verband hield met de dagen van onze voorouders. Zij vroeg mij haar een
ogenblik te verontschuldigen, ging naar haar boudoir en kwam bij na terstond terug met een recept voor slemp, dat zij zich opeens herinnerde te
hebben gezien in een kookboek dat haar over-over-grootmoeder begonnen
was te schrijven in het jaar 1746, toen alle grote dames verondersteld werden ook grote keukenmeiden te zijn. Zij copieerde het en gaf het rmij ; hier
is het dan :
2 liter melk
een snufje saffraan
een eetlepel thee
8 kruidnagelen
een pijp kaneel van 5 cm
een snufje foelie
1/ 6 pond suiker
2 eetlepels maismeel.
Doe alle specerijen en de thee in een klein zakje, zoiets als een gewoon
theezakje. Hang dit in de melk en laat het dan langzaam koken. Neem of
en toe het zakje tussen twee vorken en knijp het sap er uit. Voeg er na een
half uur het maismeel en de suiker bij. Laat alles nog een vij f minuten
doorborrelen en dien het op in theekoppen.
Het was natuurlijk mogelijk dat Jefferson een vreselijke afkeer had van dit
brouwsel. Maar daar het makkelijk was om te maken en veel goedkoper dan
gewone likeur, zou hij ongetwijfeld veel belang stellen in deze drank, daar
het iets was wat hij had kunnen introduceren bij zijn buren in Virginia, om
hen weg te lokken van de gevaarlijke producten van hun eigen distilleerderijen. Gedurende de tweede helft van zijn leven was hij voortdurend op
zoek geweest naar goede surrogaten, maar ik vrees dat hij er nooit een
gevonden had.
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Wanneer je een man als gast aan tafel hoopt te zien met zo'n uitgebreide
smaak als Thomas Jefferson, dan behoort ook de muziek met meer dan
gewone zorg te worden uitgezocht. Onze gast was een zeer vaardig vioolspeler geweest, voordat hij dat ongeluk bij het paardrij den had gehad
waardoor hij voor goed een stijve arm had gekregen. Maar ook toen hij
zelf niet meer kon spelen, bleef zijn belangstelling in de muziek ongeschokt ; en doordat hij steeds de beste composities, die in Londen en Parijs
verschenen, bestelde, was hij altij d goed op de hoogte van de Iaatste noviteiten, vooral voor viool en voor piano.
Maar hoe ver terug was hij daarbij gegaan ? Had hij Bach gekend en Handel ? Of de grote Italianen uit de zeventiende eeuw ? Ik vermoedde van wel
en ik vroeg Hein dus die avond het concert te willen beginnen met het
bekende motet van Bach : Jesu, meine Freude, en daarop te laten volgen
twee platen van Handel's „Water Music"; daarna het eerste gedeelte van
Karl von Dittershof Strijkkwartet No 6, in A grote terts en Beethoven's
„De Heemlen roemen".
Maar toen bedacht ik dat hij toch waarschijnlijk nooit veel orkest-muziek
gehoord had. Want zelfs nog heden ten dage vindt het gouvernement, dat
zetelt in de grootste hoofdstad op aarde, het niet noodzakelijk een symphonie-orkest in stand te houden, en het laat deze zaak over aan het particulier
initiatief. Ik voelde dus dat het waarschijnlijk wijzer zou zijn de rest van
het programma te laten bestaan uit eenvoudige melodieèn, zoals platen van
delen van Bach's Italiaanse concert, het eerste deel van zijn Toccata in D
grote terts, en Haydn's Menuet in Cis kleine terts, en Castagnetta's weergave
van Bach's Chromatische Fantasia, en drie korte stukken uit Das wohltemperierte Klavier, dat men mij onlangs had toegezonden.
Ik nam mij ook voor onze gast zo mogelijk aan het praten te krijgen over
het onderwerp van muziek als onderdeel van een programma voor algemene verheffing van het yolk. Hij was voor zo ver ik me kon herinneren
de enige President geweest voor wie muziek iets meer had betekend dan
een lied, dan een of andere deun, en het zou wel aardig zijn eens te horen
hoe hij eigenlijk over muziek dacht.

Ik verwachtte helemaal niet dat Mr Jefferson op de een of andere opzichtige wijze zou aankomen. 1k veronderstelde dat hij zonder meer te paard
zou verschijnen; en dat deed hij inderdaad, en wel op een prachtige Virginia-merrie, die hij na aankomst heel zorgvuldig onderzocht.
„Er lag zo veel sneeuw," legde hij mij uit, „dat zij herhaaldelijk uitgleed,
maar ik geloof niet dat het haar enig kwaad heeft gedaan. Mooi zo, ik zie
dat je al een staljongen klaar hebt staan om voor haar te zorgen." (Ik had
inderdaad onze plaatselijke stalhouder gevraagd om zeven uur bij het huis
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van Frits te willen komen). „Dat is heel zorgzaam van U, maar hoe kon U
vermoeden dat ik te paard zou komen ?"
„Ik dacht aan de vierde Maart van het jaar 1801", antwoordde ik.
„0, dat dwaze verhaal van - mijn installatie ! De waarheid is, dat ik helemaal niet te paard kwam, zoals men altijd vertelt. Ik kwam te voet. Dat was
de veiligste manier. Ik had natuurlijk mijn reiswagen kunnen nemen ; maar
daar Pennsylvania-Avenue e'en lange modderpoel was, leek het mij verstandiger te voet te gaan. Ook had ik wel een beetje beweging nodig. Later had
ik dat nog veel meer nodig, want President van de Verenigde Staten te zijn
betekent hard werken. Je bent nooit meester van je eigen tijd. Juist wanneer
je uit wilt gaan om een beetje frisse lucht te happen kun je er zeker van
zijn, dat iemand binnenstapt die je ophoudt, en natuurlijk moet je hem dan
wel even ontvangen, en hij belooft je plechtig dat hij slechts op vijf minuten van je kostbare tijd beslag zal leggen, maar dan blijft hij vijf uur en
op het eind ben je even wijs als bij het begin; maar je kans om een beetje
frisse lucht te krijgen is verkeken. Ben je er zeker van dat zij weten hoe zij
voor dat paard moeten zotgen? Ik ben vethazend gehecht aan dit Bier."
„Maar mijnheer, deze mensen hebben paarden verzorgd en hebben van hen
gehouden gedurende meer dan driehonderd jaar. Daar behoeft U zich werkelijk geen zorg over te maken. En nu, wilt U niet liever binnen komen?
Het is koud en U zult wel vermoeid zijn na die lange rit."
Erasmus en Frits wachtten ons reeds op, en wij hadden (aangemoedigd
door ons partijtje van verleden week) de vrijheid genomen om ook Lucie
en Jimmy te inviteren. Ik wist dat Lucie bij de vroegere President zeker
in de smaak zou vallen, omdat zij een talent had voor maten en getallen
en ook veel hield van feiten, en voorts van wege haar gezond verstand, wat
misschien haar meest opvallende eigenschap was ; terwijl Lucie, die eigenlijk
regelrecht thuishoorde in de achttiende eeuw, hem zeker zou herinneren
aan alle betoverende vrouwen, die hem gedurende zijn gehele leven omringd hadden. Lucie leek ook, tenminste dat verbeeldde ik mij, een heel
klein beetje op zijn geliefde Martha.
In dit opzicht had ik niet misgeraden, want juist voor hij aan tafel ging
nam hij haar hoffelijk bij de hand en zeide : „Het zal mij niet alleen een
eer en een genoegen zijn, Mevrouw, de avond door te brengen aan Uw
zij de, maar U herinnert mij ook strek aan iemand van wie ik meer hield
dan van mij zelf. Want Uw glimlach lijkt op die van Martha. Waren er misschien Wayleses onder Uw voorouders ?"
„Het spijt me", antwoordde Lucie. „Maar mijn gehele familie was volbloed
Frans. Er is geen druppel Engels bloed in mijn aderen."
„Dan bof ik maar heel erg dat U er uit ziet, zoals U er uit ziet," en hij
lief haar plaats nemen op haar stoel met zo'n uitgezochte hoffelijkheid,
dat ik heel goed kon begrijpen, waarom de onhandige Adamses altijd zo
722

THOMAS JEFFERSON

geweldig het land aan hem hadden gehad, en hem hadden afgetuigd van
wege zijn zogenaamde aristocratische neigingen.
Wat sociale omgang betreft hadden Monticelli en Quincy elkaar nimmer
kunnen begrijpen. Soms hadden zij hun particuliere verschillen laten rusten
om samen te werken voor het algemene welzijn van de Republiek ; maar
wat betreft het elkander inviteren voor een diner, nee, daar was nimmer
sprake van geweest, alsn zij het maar enigszins konden helpen.
jo's Zeeuwse costuum interesseerde onze gast in hoge mate, en hij vroeg
Lucie hem tot in bijzonderheden te vertellen hoe dat in elkaar zat.
„Er zijn 38 spelden nodig om het op de juiste wijze vast te maken," vertelde Lucie hem.
„Acht en dertig spelden ! En dat iedere morgen ! Maar dat betekent toch
een hoop tijdverlies. En is het niet verschrikkelijk onpractisch ?"
„Het zou onmogelijk nog minder practisch kunnen zijn," stemde Lucie toe.
„Maar waarom blijven de vrouwen het dan toch dragen?"
„Uwe Excellentie weet heel goed, waarom," antwoordde Lucie.
„U mag mij gerust Mr. Jefferson noemen, Mevrouw."
„Ik weet dat ik Uw toestemming heb, mijnheer, maar ik heb niet de mijne."
„Dat is merkwaardig. En waarom niet ?"
„Ziet Uwe Excellentie niet die ets van Rembrandt hier aan de wand Brecht
tegenover ?"
„Ja zeker, Mevrouw."
„Hoe zou die er uit zien in een kartonnen omlijsting ?"
„Niet erg fraai, vrees ik. Het heeft juist deze omlijsting nodig."
„Dat is het antwoord waar Uwe Excellentie om vroeg," vervolgde Lucie,
„towel waarom ik door zal gaan om U de titel te geven die U de juiste
omlijsting verstrekt, als ook waarom deze meisjes hier doorgaan om deze
onpractische kleren te dragen."
„Zij zien er inderdaad schattig in uit. Is dat wat U wilde aanduiden,
mevrouw ?"
„Uwe Excellentie leest mijn gedachte als een bock."
„Een verrukkelijk bock is het, Mevrouw Lucie, en het heeft precies de
juiste band."
„Dank U zeer, Monsieur Thomas."
„op Uw goede gezondheid, Mevrouw Lucie."
„Merci, Mijnheer Thomas, en op de Uwe."
Maar het was niet alleen met Lucie dat Jefferson zich terstond volkomen
op zijn gemak voelde. Hij was verrukt met Erasmus te mogen kennismaken,
wiens „Colloquia" en „Lof der Zotheid" hij aan de Universiteit gelezen
had. Met Jimmy raakte hij terstond verstrikt in een ernstig debat over het
metrieke stelsel, wat echter spoedig tot een eind kwam. Want beiden waren
723

PIONIERS DER VRIJHEID

het er volkomen over eens dat Amerika een vreselijke fout gemaakt had
toen het direct na de Franse revolutie er niet toe was overgegaan het
metrieke stelsel ook over te nemen en vastgehouden had aan het onmogelijke oude Engelse systeem. Maar het metrieke stelsel was bedacht door
revolutionnairen, zoals Jefferson opmerkte, en dat was natuurlijk voldoende
geweest om het hoogst verdacht te maken in de ogen van alle goede
patriotten, die dag en nacht gebeden hadden voor de nederlaag van de
misdadige koningsmoordenaars in Parijs.
Wat de opsteller van de „Verklaring van Onafhankelijkheid" tot een ideaal
Bast maakte, was het feit, dat hij een van de meest opmerkzame manner
was, die we ooit hadden ontmoet. Hij lette op alles, op letterlijk alles. Hij
maakte direct een opmerking over de macaroni in de soep en dit leidde
tot een discussie hoe men het best de armen kon voeden, vooral in meer
naar ,het binnenland gelegen grensgebieden, waar het zo moeilijk was om
een welhaast ondraaglijke eentonigheid te vermijden.
De olijven, die in de eend gestopt waren, brachten hem er toe ons uit te
leggen hoe hij er zelf toe gekomen was te proberen olijfbomen te verbouwen op zijn plantage in Virginia. En de champignons ontlokten hem
een opmerking over het conservatisme van veel mensen wat betreft voedsel,
dat hen verhinderde allerlei soorten granen en vruchten te eten die toch zo
gezond voor hen zouden zijn geweest in meer dan een opzicht, als ze alleen
maar hun dwaze veroordelen hadden kunnen overwinnen.
„Neem nu rijst eens," zeide hij, „dat heeft een wonderlijke voedingswaarde. Ik heb mijn hele leven lang geexperimenteerd met rijst. Het groeit
in de vallei van de Po in Italie en daarom is er geen enkele reden waarom
het niet even goed zou kunnen groeien in Virginia en Georgia en Kentucky. Maar onze mensen wilden het niet eten. Zij wilden liever van honger
omkomen dan rijst te eten. En neem dan de Franse andijvie. Ik importeerde deze uit Frankrijk ter vervanging van sla, wat niet zo gaed groeit
in ons heet klimaat ; maar het was een hopeloos geval. Ik deed mijn uiterste best om onze boeren er toe te brengen elk een beetje andijvie in hun
eigen tuin te verbouwen ; maar zij weigerden het kortweg allemaal, niet
een uitgezonderd. Geen van hen moest iets hebben van dit „uitheemse
voeder", dat was niets voor vrij-geboren Amerikanen.
„En dan was er nog broccoli, een prachtige vervanger voor bloemkool. Ik
verbouwde er wat van in Monticelli, maar mijn Buren wilden er helemaal
niet aan. En dan was er ook deze macaroni, bij de Italianen zo'n geliefd
voedsel voor alle grote families, die te arm zijn om iets anders te kopen.
Maar zelfs mijn armste dagloner moest hier niets van hebben. En denk dan
aan de wijnen die wij hadden kunnen verbouwen. Wijn, voor zover ik kan
zien, is een van de noodzakelijkheden van het leven, en oak het beste
tegengif tegen de vloek van whisky, dat gemene goedje, dat meer jonge
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mensen gedood heeft dan alle oorlogen die we ooit gevoerd hebben. Het
was mijn gewoonte mijn buren rond te leiden over mijn plantages en hen
mijn wijngaarden te laten zien. Maar als zij thuis gekomen waren bouwden
zij toch maar liever weer een likeur-stokerij.
„En tenslotte was het nog een praotische en hanclige soort democratic dat
ik probeerde in te voeren in Amerika. Dit bestond in gelijke rechten voor
alien, en speciale privileges voor niemand. Dat was een ideaal gewas voor
onze bodem ; en ik ben er nog altijd vast van overtuigd, dat wij dit tot een
succes hadden kunnen maken, als iedereen maar zijn eigen kleine stukje
grond had gehad, want dat is toch de enige manier waarop wij democratie
in de practijk kunnen laten slagen. Geef iedere man en iedere vrouw een
stukje grond, dat zij hun eigendom kunnen noemen, en terzelfder tijd wek
je in hen een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover het geheel van de
gemeenschap.
„Kijk eens naar die grote steden in Frankrijk en Engeland. Ik heb ze
alien bezocht toen ik in Europa was, want ik had toen geen haast. In de
meesten van hen heb ik nogal wat tijd doorgebracht om ze goed te bekijken. Ik heb de toestanden daar nauwkeurig bestudeerd. Negentig procent van de mensen die in die steden leefden hadden niets, hadden nooit
iets gehad en zouden nooit iets hebben, dat zij hun eigendom konden
noemen. Waarom zouden zij dan nog enig belang stellen in wat er gebeurde met de andere tien procent of met het land als geheel? Maar op het
ogenblik waarop je hun een paar arcs grond gaf, of ook nog minder, dat
zij werkelijk hun eigen konden noemen, waren zij vol enthousiasme om
dat te bewerken, om er voor te vechten en zo nodig er voor te sterven.
Ik heb getracht mijn vrienden in het Congres dat alles duidelijk te maken;
maar telkens weer wanneer ik dit stokpaardje begon te berijden, lachtten
zij een beetje vaag en vertelden mij dat ze een heel belangrijke afspraak
hadden en of ik ze dus maar wade verontsahuldigen. Weg waren zij, en
ik zou ze zeker een week lang niet meer terug zien."
Hier hield Mr. Jefferson plotseling op, en zich tot Lucie wenidende zeide
hij : „Ik ben bang dat ik U met al dat gepraat vreselijk verveel, mijn lieve
Mevrouw, juist zoals ik die arme Alexander Hamilton er mee placht te
vervelen."
Lucie lachte vriendelijk tegen hem. „Ik meende dat Uwe Excellentie een
ogenblik geleden zeide, dat hij niet hield van Mr. Hamilton. Of heb ik dat
gelezen in het bock dat onze gastvrouw mij gisteren te lezen gaf ?"
„Mevrouw, alweer een winstpunt voor U. Vergeef mij alstublieft mijn onhandigheid en vergeet niet dat ik de routine een beetje verloren heb. Het
is al een hele tijd geleden, dat ik betrokken was in een van die amusante
woordduels. En nu, als U mij toestaat, zou ik heel graag een toast willen
voorstellen."
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Ik stond terstond op en mij tot hem wendende zeide ik : „En als U mij toe
wilt staan, dan ben ik het en niet U die thans een toast moet gaan voorstellen. Maar ik ben er zeker van dat het dezelfde toast is, die U had willen geven en dus maakt het tenslotte niet veel verschil wie hier als spreker
optreedt."
Toen hief ik mijn glas op en zeide : „Op de natie die U hebt gesticht,
mijnheer. Moge deze eens groeien tot wat U hoopte ervan te maken eery
voorbeeld van Rechtvaardigheid, van Eerlijkheid, van Betrouwbaarheid, om
alle mensen te leiden naar een gelukkiger toekomst."
Jefferson dankte mij met een lichte buiging van het hoof d. Toen bleef hij
in stilzwijgen verzonken een tijd zitten. Maar weldra had hij zijn gedachten
weer geformuleerd. „Ik dank U zeer voor Uw hoffelijke woorden, mijn
waarde mede-burger," zeide hij, terwiji hij zijn eigen glas ophief, ,,want,
met alle respect voor Uw vaderland, dat mij veel heeft geleerd, gevoel ik
toch dat geen groter eer iemand ten deel kan vallen dan te worden aangesproken als burger van onze Belief de Republiek. Ja, inderdaad, ik dank
U, ik dank U uit de grond van mijn hart. Een ogenblik geleden merkte U
op dat ik meegeholpen had om een yolk te stichten, waarvan U hoopte, dat
het eens zou worden een voorbeeld van Recht en Gerechtigheid. Ik merkte
op dat U de wensende vorm gebruikte. Laten wij dit een klein beetje veranderen. Sta mij toe als mijn vaste overtuiging uit te spreken, dat dit inderdaad het geval zal zijn, en wel spoedig. En nu genoeg hierover, want wat
sta ik hier nu weer te praten alsof ik een speech afstak in het Congres.
Zoals U weet, geloofde ik nooit in lange redevoeringen. Dat is puur tijdverlies, daar bereikt men nooit iets mee. Laten wij dus liever de rest van de
avond doorbrengen met elkander er aan te herinneren, dat God ons deze
wereld gegeven heeft met de uitgesproken bedoeling dat wij hierop gelukkig zouden zijn, wij alien, ieder van ons !
vertelde mij bij mijn aankomst dat U wat bijzondere muziek voor mij
had uitgezocht. Wanneer de dames er geen bezwaar tegen hebben, zoudt
U dan zo vriendelijk willen zijn deze voor mij te spelen ?"
Op onze vorige dinertjes waren wij steeds begonnen met muziek om het ijs
te breken en te maken dat iedereen zich wat op z'n gernak gevoelde. Maar
vanavond was het gesprek van het begin of aan zó geanimeerd geweest,
dat ik aan Hein een weak had gegeven om de gramofoon maar met rust te
laten. Thans vroeg ik hem dus deze aan te zetten en te beginnen met
Handel's „Water Music", terwiji Jo met de wafels binnenkwam. Zij waren
gebracht door een jongen op de fiets ; de arme kerel was half bevroren
door zijn lange rit in de sneeuw. Wij gaven hem dus een warm plaatsje in
de keuken om wat te ontdooien en ook zijn aandeel te hebben in de
wafels ; want ofschoon hij ze elke dag rond moest brengen kreeg hij zelden
de kans ook eens te proeven van deze producten van zijn meester. Wat de
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rest van de avond betreft, wij waren in een stemming van zulk een volmaakte tevredenheid met ons zelf, en met de wereld in het algemeen, dat
wij er niet aan dachten ons voor het haardvuur neer te zetten, maar alleen
onze stoelen wat achteruit schoven om het ons zelf gemakkelijk te maken;
en zo bleven wij daar dan verder rustig zitten.
Zo brachten wij het volgende uur door en Hein vergastte ons toen op
Bach's „Das wohltemperierte Klavier". Jefferson luisterde met gespannen
aandacht. „Wat een verrukkelijke melodieen. Ik heb deze nog nooit gehoord. Ik begrijp niet goed, hoe zij aan mijn aandacht konden ontsnappen.

De jongen, die de wafeh bracht

Dat eerste stuk is zo eenvoudig. Het zou prettig geweest zijn daar een obligato bij te spelen."
„Misschien zoudt U dat nu nog kunnen doen," zeide ik.
„Maar U hebt alleen een piano bier en daarop kan ik niet spelen. Vroeger
was ik" een vrij goede violist, maar na dat ongeluk met mijn arm kan ik
ook dat niet meer doen. Maar ja, dit alles doet me zo terug denken aan
oude tijden, en daarom wilde ik U toch vragen of U misschien een viool
hebt in dit gezellige huis, waar alles aanwezig schijnt te zijn wat een mens
nodig heeft om een gelukkig en harmonieus leven te leiden."
„Ik heb twee violen hier."
„Heus waar ? Hoe heerlijk ! Laat ze mij eens zien ? Wat voor merk is .het?"
Ik haalde de beide violen uit hun kist. Met opzet had ik ze meegebracht,
omdat ik had verwacht, of liever had gehoopt, dat zo iets zou kunnen
geschieden. Mr. Jefferson was vooral verrukt van de Amati, een heel oude,
die dus wat kleiner was dan de latere modellen. De toon was niet erg
krachtig, maar wel heel zuiver, zoals de stem van een Italiaanse zanger, die
nog niet bedorven is door het Scala of het Metropolitain.
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„Deze lijkt mij het best, maar mijn vingers zullen zeker verschrikkelijk
stijf geworden zijn nu ik zeker in honderd jaar niet heb gespeeld."
Maar de vingers bleken minder stroef te zijn dan hij verwachtte, en het
verschafte hem een intens genoegen om te proberen, wat hij niet meer kon
en wat hij nog wel kon. En toen de gramofoon eindelijk ophield, werd hij
zo rmeegesleept door zijn eigen enthousiasme, dat hij rustig doorging met
allerlei wijsjes te spelen, die hij zich nog herinnerde uit zijn jeugd. De
meeste daarvan kende in ook wel, en ik nam dus de andere viool, een eenvoudige Serafino, en speelde er de tweede partij bij, zo goed en zo kwaad
als dat ging ; en ons concert zou zeker rustig door zijn gegaan tot aan het
uur van vertrek, wanneer niet om half twaalf plotseling de telefoon gegaan was.
Dit was een Bans ongewone gebeurtenis, want op het postkantoor ging
iedereen om tien uur naar bed, om alleen in noodgeval op te staan. Wij
beset ten dus alien dat wat hier gebeurde uiterst ongewoon was. Als altijd
bij zo'n gelegenheid hielden wij onze adem in, en terwijl wij net deden of
wij niet luisterden, probeerden wij ieder woord op te vangen, dat gezegd
werd.
De oproep kwam uit Amsterdam en het was blijkbaar de compagnon van
Frits die sprak. Het gesprek duurde niet lang, en toen vertelde Frits ons dat
zijn compagnon hem opgeroepen had om hem mee te delen dat volgens
het laatste nieuws dat 's middags op de beurs bekend was gemaakt Hitler
eerstdaags Rijkskanselier zou worden, zodra de oude Hindenburg weer zover hersteld zou zijn, dat hij de noodzakelijke formaliteiten kon vervullen.
Jefferson merkte onze schrik op en informeerde bescheiden of er iets heel
ernstigs gebeurd was. Hadden wij misschien een vriend of een kennis verloren ?
„Nee mijnheer," antwoordde ik hem, „niet bepaald een familielid, maar
loch wel een heel goede vriendin. Zij leeft nog wel, maar God alleen
weet hoelang wij haar nog bij ons zullen hebben."
Toen aarzelde ik. Zou ik hem vertellen dat de naam van deze vriendin
luidde : Vrijheid? Of zou ik hem het bittere verdriet sparen als hij vernam
dat het ideaal, waarvoor hij zelf al zijn levensdagen zo dapper gevochten
had, op het punt stond vernietigd en uitgeroeid te worden in elk land van
deze aarde, en dat het alleen in leven zou kunnen blijven wanneer ons
eigen haardvuur veel krachtiger zou gaan branden dan te voren en wel
terstond, zonder uitstel ?
1k keek naar Lucie. Zij begreep mij. „Zou Uwe Excellentie ons niet nog
eens die melodie willen laten horen, waarmee hij juist begonnen was, toen
hij door het telefoongesprek onderbroken werd," vroeg zij. Ook Jo, met
haar tact en fijn gevoel om op het juiste moment het juiste ding te doen,
voelde dat er iets gedaan moest worden om zijn argwaan, dat er, iets hele728
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maal mis dreigde te lopen, of te leiden. Zij stelde dus een derde rondgang
van de wafels voor; maar er waren er geen meer over. De hongerige loopjongen had ze allemaal opgegeten en was nu diep in slaap. Gelukkig was
er nog wel een heleboel slernp over, en deze warme drank bracht Jefferson
terug naar de dagen die hij doorgebracht had in de Lage Landen toen hij
probeerde geld los te krijgen voor de Revolutie ; en hij onderhield ons op
hoogst amusante wijze met allerlei verhalen over de overgrootvaders van de
mannen en vrouwen, met wie wij zelf waren opgegroeid, en in wie wij vele
karaktertrekken van hun voorouders herkenden.
Dat was alles. Daar de huizen in Veere gebouwd waren in de dagen toen
de ventilatie nog niet was uitgevonden, begon het in onze kamer nogal benauwd te worden. Wij openden dus de deur, die zoals men weet rechtsstreeks naar buiten leidde. Het was een bijzonder heldere nacht. Millioenen
sterren schitterden aan het firmament. Ons dierbare dorp zag er vreedzamer
uit dan ooit. Het was kort voor middernacht. Thomas Jefferson nam nog
eenmaal mijn Amati. „Herinnert U zich misschien deze melodic ?", vroeg
hij en hij speelde ons voor een oude versie van „Drink to Me Only with
Thine Eyes". 1k herinnerde mij die nog goed, en speelde ook hierbij een
tweede partij, terwijl Lucie en Frits de woorden erbij neurieden.
Een paar minuten voor middernacht begon het klokkenspel op het stadhuis
het Danklied van Valerius te spelen. De viool klonk zachter en zachter,
terwijl de klokken langzamerhand in kracht toenamen. Op deze wijze verdween Thomas Jefferson wederom uit onze levens. En toen de klok twaalf
sloeg waren wij weer alleen met onze gedachten. De edelste Pionier van de
Vrijheid, die de wereld ooit gezien had, was heengegaan, terwijl het angstwekkende spookbeeld van tyrannie snel op aarde neder daalde.
Vier dagen later was ik op weg naar Amerika. Precies vij f weken later was
ik terug in Veere. Nog niets was er toen gebeurd. Uiterlijk zag alles er uit,
zooals het steeds geweest was. Toch was er een verandering over de wereld
gekomen. Noch Frits, noch ik waren in een stemming om door te gaan met
onze dinertjes, tenminste voorlopig niet. Misschien later wel weer eens,
maar nu niet.
„De muziek uit ons Leven is verdwenen," zoals Jo het zo juist uitdrukte
toen wij op een avond in haar keuken zaten en de laatste druppels cognac
nuttigden, die na het bezoek van Thomas Jefferson nog overgebleven
waren.
„Maar geen tranen alsjeblieft" voegde zij er aan toe. „Herinnert U zich
dat onze voorouders plachten te zeggen als alles rondom mis dreigde te
gaan : Ende despereert niet. Wat wij ook doen, laat ons nooit wanhopen.
Moed verloren, alles verloren. Laat ons dus samen drinken op onze goede
gezondheid, onze liefde voor elkaar en hier tenslotte op de hoop ! "
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Vergeet het nooit :
„Wat 't tij ook doet,
Houdt goeden moed! "
Jimmy, Lucie, Frits en ik keken elkander aan en herhaalden Jo's gebed.
„ja, een dronk op de hoop". En nog eenmaal zongen wij zacht, ieder voor
ons zelf de oude regels :
„Wanhoopt nooit, houdt altijd moed!
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- •UIT HET LEVEN VAN HENDRIK WILLEM VAN LOON

Nooit zal er een gedenksteen worden geplaatst in de woning waar Hendrik
Willem van Loan in 1882 geboren werd. Toen de Dusitsers Rotterdam verwoestten, werd oak dat nude huis platgebrand, en de kelder (die vroeger
deel uitmaakte van een middeleeuws klooster) werd gevuld met puin. Een
gelijk lot trof de stad Middelburg, waar hij zijn boek over Rembrandt
schreef. Gelukkig bled het stadje Veere, waar' hij vele jaren leefde en
werkte,- vrijwel geheel gespaard.
Zijn geboortedatum is 14 Januari. Op zesjarige leeftijd verhuisden zijn
ouders naar Den Haag; later trok hij naar Gouda, waar hij gedurende vier
jaren het Gymnasium volgde; vervalgens was hij leerling van de destijds
zeer bekende kostschool Noordhey, bij Leiden.
Zijn Moeder stierf toen hij 17 jaar oud was ; drie jaar later trok hij naar
Amerika, met zijn Oom, Dr. Jan Hancken. Daar werd hij als student
ingeschreven aan de Cornell University, waar hij twee jaar bleef ; vervolgens nog een jaar aan Harvard Universiteit.
In 1906 begon hij als journalist een zwervend leven, waarbij hij een groot
deel van Europa bezocht. Allereerst trok hij naar Rusland en Polen, als
correspondent van de American .Associated Press. In 1911 kreeg hij een
doctoraat in Miinthen, waar hij ook geruime tij d vertoefde en het vooroorlogse Duitsland goed leerde kennen.
In 1906 was hij inmiddels gehuwd met Eliza Bowditch, uit Boston ; uit
dit huwelijk werden twee zoons geboren, Henry Bowditch geboren in Warschau en Gerard Willem geboren in Munchen. In 1920 hertrouwde hij met
Helen Chriswell, uit Bryr Mawr, Pennsylvania, die hem heeft overleefd.
Hij werd toen professor in de geschiedenis in Cornell, later aan het Antioch
College in Ohio. Voorts was hij vele jaren verbonden aan de redactie van
de Baltimore Sun, terwijl hij gedurende de eerste wereldoorlog weer optrad
als correspondent van de American Associated Press. Na 1921, toen zijn
eerste grote werk, De Geschiedenis der Mensheid, verscheen, waardoor hij
terstond een wereld-reputatie kreeg, gaf hij al zijn andere arbeid op voor het
schrijven van baeken; deze volgden elkaar dan ook in snel tempo op.
Sinds 1924 leefde hij als regel in Connecticut. Maar bij herhaling sloeg
hij elders zijn tenten op. Zo woonde hij van 1928-1932 in Veere, in het
16-eeuwse huis op de kale, dat hij toen weer als vanouds „De Houttuin"
noemde. Gedurende deze jaren schreef hij o.a. zijn „Leven en werken van
Rembrandt". Na 1932 maakte hij een reis om de wereld, kocht toen een
nieuw huis in Connecticut dat hij „Nieuw Veere" doopte, gelegen op de
kust van Long Island Sound.
In 1937 benoemde onze Koningin hem tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau, terwijl hij gedurende de oorlog, op October 1942, voor zijn bijzondere verdiensten jegens ons land de Nederlandse .Leeuw kreeg. „Pioniers
:
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der vrijheid" (in het oorspronkelijk luidt de titel : Lives) was .verschenen
op 10 Sept. van hetzelfde jaar.
Reeds lang had hij veel last van zijn hart gehad, de eerste aanval kreeg hij
gedurende zijn verblijf in Veere. Daama ging het enkele jaren goed. Maar
het vreselijke nieuws van de invasie in Nederland gaf hem een ernstige
schok. Die nacht ging hij per auto naar New York, om Elmer Davis te
helpen bij de moeilijkheden met de Nederlandse taal en de aardrijkskunde
van ons land, toen deze omroeper bijna elk uur over de grootste zender het
wereldnieuws uitzond. De raadgevingen van zijn doktor om het toch kalm
aan te doen, zich niet te agiteren, waardoor hij zeker nog een aantal jaren
in leven had kunnen blijven sloeg hij in de wind. In grote spanning werkte
hij de oorlogsjaren door. Hij stierf nog onverwachts op 11 Maart 1944,
toen hij juist bezig was met grote plannen voor een nieuw boek. Benijdens
waardig was zijn levenseinde geen lang ziekbed, geen langzaam aftakelen
in het harnas stierf hij ... de vlarn doofde toen de kaars was opgebrand.
Zijn voornaamste werken (wij noemen : De Geschiedenis der Mensheid,
De Bijbel Naverteld, De Vrijmaking der Mensheid, De Mens en Zijn Kunst,
Het Leven van Rembrandt) zijn in de loop der jaren in 147 verschillende
bewerkingen verschenen, in niet minder dan 21 talen. Zo heeft hij ongetwijfeld door zijn originele manier van geschied-schrijven een grote invloed
uitgeoefend in de meeste landen van de wereld en daar school gemaakt. En
al werd hij dan later Amerikaan, zo mogen wij hem toch blijven eren als
een der onzen, een noon der Lage Landen, zelf ook zijn leven lang een vurig
Pionier van de Geestelijke Vrijheid.
C. P. G.
-
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DIT ZAL U HELPEN OM DE VERSCHILLENDE
PERSONEN DIE ONS ASSISTEERDEN BIJ DE
ONTVANGST ONZER GASTEN NADER TE
IDENTIFICEREN.

ALLE PERSONEN DIE IN DIT BOEK VOORKOMEN ZIJN HISTORISCH
JIMMIE is Mevrouw van Loon. Zij kreeg deze bijnaam kort nadat zij haar studietijd beèindigd had. ‘Onder deze naam kreeg zij een zekere vermaardheid
gedurende vele jaren, dat zij de leiding had van een groot blad, The Mad
Hatter; en zo bleef zij dus in een grote vriendenkring sindsdien bekend.

LucIE is Mevrouw Lucie van Dam van Isselt, de bekende schilderes, die

bijna vijf en twintig jaar in Veere woonde. Gedurende de oorlog dachten
wij telkens weer hoe jammer het toch was dat zij niet aan deze kant van
de Oceaan was gebleven toen zij ons kort voor het uitbreken van de oorlog
bezocht. Daar zij een grondige afkeer had van alles wat Duits was, zullen
haar lotgevallen wel niet heel erg vrolijk geweest zijn. Gelukkig heeft zij
de oorlog overleefd.

*

FRITS was Frits Philips, een lid van de welbekende Nederlandse familie, die

haar naam gaf aan het grote concern van Philips-lampen en andere electrische artikelen in Eindhoven. Zelf was hij van beroep bankier maar met een

uitgesproken litteraire inslag. Hij is helaas reeds overleden. Zijn dood was
het gevolg van zijn spreekwoordelijke vriendelijkheid. Aan zijn kleine dochter had hij beloofd met haar naar de bioscoop te zullen gaan. Het regende
pijpenstelen, en Frits die kou gevat had, moest eigenlijk op doktersadvies
thuisblijven; maar hij wilde zijn kind niet teleurstellen. Dus ging hij. En
een ernstige oor-infectie was het gevolg. Apes werd gedaan om zijn leven
te redden, maar hij herstelde zich niet meer van de operatic. Hij werd
begraven op het kerkhof te Zaltbommel, de stad waar de Philips-dynastie
uit stamt. Misschien was het zo ook maar het beste. Op het ogenblik dat
de Nazi's begonnen waren op uit te zien naar de meest geziene jonge
Nederlanders, om hen in een concentratiekamp op te sluiten of hen te
vermoorden als een voorbeeld voor anderen, zouden zij zeker ook Frits
gevangen hebben genomen en hem vroeger of later als gijzelaar hebben
doodgeschoten.

*

JO VERLINDE was de vrouw van HEIN VERLINDE, een bekend visser in Veere
en een soort van dorpsfilosoof. Jo, die zeer ondernemend van aard was,
had een pension ingericht en was altijd bereid bij voorkomende gelegenheden (tenminste wanneer zij erg op je gesteld was) te komen om in de
keuken met koken te helpen. Wij hopen dat zij en haar man nog in leven
zijn. Misschien moest Jo gedurende de oorlog wel een nazi-garnizoen in

Veere te eten geven. Dat zal zij dan met diepe haat in haar hart hebben
gedaan.
KAATIE, ons tweede dienstmeisje heeft ons verlaten. Zij trouwde met een
arbeider op een Vlissingse werf. God alleen weet wat er met haar gebeurd
is, toen de Nazi's Middelburg veroverden en plat brandden!

PERRELS was de dorpsveldwachter, die zich door eigen inspanning had opgewerkt tot dorps-archivaris. Hij stierf reeds vele jaren voor de oorlog.

REPKO zal waarschijnlijk, voor zo ver wij te weten zijn gekomen, nog altijd
druk bezig zijn om de goede burgers van Veere te scheren, hun sigaren te
verkopen en ook verzekeringen voor hen of te sluiten ; en voorts op te
treden als Gemeente-ontvanger. Hij was een pientere jongen uit Amsterdam,
die voorts uitermate rad van tong was. Wij hopen dat hij voorzichtig genoeg
is geweest om de tijdelijke heersers van ons geliefde dorp niet te veel aanstoot te geven.
KLEINE KNOEDEL overleefde zijn vele omzwervingen en bereikte gelukkig
gezond en wel een rijper leeftijd in het Nieuwe Veere in Connecticut. Hij
slaapt nu heel tevreden (met zijn kleine knuistjes weggestopt onder zijn
wijs hoofdje) vlak achter het vogelbad in onze tuin. Hij geniet daar van
het gezelschap van alle vogels uit dit deel van Connecticut, die met veel
zorg hun veren keurig netjes in orde houden of die een verfrissende dronk
zoeken.
Wat VEERE zelf betreft, het werd kort na de invasie van Nederland bijna
verwoest gedurende een aanval op het dichtbij gelegen Vlissingen. Gelukkig vielen de bommen en granaten in de haven gedurende eb en ontploften
daar in de modder zonder al te veel schade aan te richten.
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